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Eén vaste li jn: 
Reeds jaren lang, met een 
volgehouden hardnekkigheid, 
trachten onze tegenstrevers de 
Volksunie het etiket op te 
plakken van een taaipartij of van 
een kommunautaire partij. Er 
gaat haast geen dag voorbi j 
zonder dat men deze 
benamingen ziet opduiken in de 
kranten of in de massa-media. 
Waarop steunt deze 
hardnekkigheid ? Welk is het 
doei ervan ? Waarom moet te 
allen prijze voorkomen worden 
dat de Volksunie zich aandient 
als een volwaardige partij, met 
een volledig programma ? Wie 
heeft er belang bij dat ze bli jft 
doorgaan als een taaipartij 
met een eenzijdig programma en 
dus een efemere 
bestaansreden ? Het antwoord 
op deze vragen leert ons méér 
over onze tegenstrevers dan 
over de Volksunie zelf. Want de 
Volksunie is, vanaf haar 
ontstaan, alt i jd ontzaglijk veel 
meer geweest dan een taaipartij. 
Dat bli jkt reeds uit haar 
doelstell ing en grondslag, zoals 
die omschreven worden in 
artikel 1 van de parti jstatuten : 
« De Volksunie is een 
Vlaams-nationale politieke partij 
die tot doel heeft de algemene 
bevordering van het welzijn van 
de Vlaamse gemeenschap, 
onder meer door het nastreven 
van politiek zelfbestuur voor 
Vlaanderen in federaal 
verband...' 
Sinds haar ontstaan heeft de 

sociaal en federaal! 
Volksunie nooit opgehouden te 
ijveren én voor het federalisme 
én voor het welzijn van de 
Vlaamse gemeenschap, zoals 
haar dat krachtens de eigen 
statuten is opgelegd. Door de 
stelselmatige uitbouw van haar 
programma én door haar aktie 
heeft ze in de loop der jaren 
deze opdracht steeds 
nauwkeuriger omli jnd. 

Reeds in de beginjaren kwam de 
volheid van haar opdracht tot 
uiting in de slogans die zij 
propageerde: naast federalisme 
was dat jarenlang werk in eigen 
streek. Haar 
verkiezingscampagne van 1958 
stond goeddeels in het teken 
van de sociaal-ekonomische 
problematiek. In 1965 
publiceerde zij een 
sociaal-ekonomisch 
tienjarenplan, dat een innovatie 
was in de Belgische 
parti jpolit iek. 

Een jaar later stond zij, als enige 
polit ieke partij, op de bres voor 
de rechten van de mijnwerkers 
in Limburg. Toen Jan Latos en 
Valeer Sclep vermoord werden 
aan de ingang van de mijn, werd 
de Volksunie ervan beschuldigd 
dat zij bloed aan haar handen 
had. In het woelige Kamerdebat 
vlak na de feiten weerlegde 
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Frans Van der Eist deze 
aantijging en draaide hij de 
beschuldiging om door een 
magistrale interpellatie over de 
sociaal-ekonomische 
achterstell ing van Limburg. In 
1970 zou de Volksunie weer, als 
enige partij, achter de 
Limburgse mijnwerkers staan. 
Inmiddels was zij duideli jk de 
partij geworden die de grootste 
inbreng had aan nieuwe ideeën 
in de Belgische politiek. Op haar 
kongres van 1969 stelde zij als 
eerste het probleem van het 
leefmilieu en formuleerde zij 
haar opvattingen over 
ontwikkelingssamenwerking. In 

1971 pakte zij opnieuw uit met 
een groot kongrestema, waaraan 
de andere partijen zich 
sindsdien geïnspireerd hebben: 
de inkomensverdeling en de 
sociale rechtvaardigheid. Het 
kongres 1973/1974 te Oostende 
en te Hasselt was een algemeen 
bezinningskongres rond het 
tema van de demokratie. 

Heel deze vernieuwing in het 
polit ieke denken, heel deze 
uitbouw van haar eigen 
programma bracht de Volksunie 
tot stand, terwij l zij inmiddels 
zonder ooit af te laten het 
Vlaamse dag-aan-dagwerk 
verrichtte. Bij alle grote 
Vlaams-nationale akties in de 
voorbije twee decennia was zij 
de eerste en de hardnekkigste. 
Ze heeft die stri jd vaak in 
ondankbare omstandigheden en 
in eenzaamheid moeten voeren, 
zoals bij voorbeeld tegen de 
grendelgrondwet. 
Degenen, die ten overstaan van 
een dergelijk indrukwekkend 
bilan, de Volksunie hardnekkig 
willen opgesloten zien in de 
hoek van de zogenaamde 
taaipartijen of kommunautaire 
partijen, zijn gewoonweg te 
kwader trouw. 
De Volksunie zal in de toekomst 
niet anders zijn dan zij in het 
verleden is geweest. En wanneer 
straks het politiek zelfbestuur 
voor Vlaanderen zal 
afgedwongen zijn, dan blijft haar 
opdracht zoals die bli jkt uit haar 
doelstell ing en grondslag, 
onverminderd : « de algemene 
bevordering van het welzijn van 
de Vlaamse gemeenschap. • 
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Een dorp kan je niet maken; wél afbreken.... 
Zie bIz 3 • bIz 24 
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VASTHOUDEN 

Aangaande de polemiek, binhen de 
Volksunie, rondonn het Egmontpakt, 
maak ik me volgende bedenkingen In 
hoeverre zijn de VU-Egmont-opposan-
ten eerlijk tegenover hun eigen kie
zers ' Is het met vaak om zuiver per
soonlijk-politieke redenen (het aan
trekken van een groep extremisten) 
dat men zich tegen het Egmontpakt 
verzet, tot in de Kamer t o e ' Is het 
met vaak een anti-Schiltz-isme heeft 
men een stok gevonden om de hond 
te slaan ' 

Toen ik tegenover Brusselse kollega's 
het VU-standpunt verdedigde slinger
de men mij naar het hoofd dat ik een 
Schiltz-o-fiel was Duidt dat er met op 
dat men de Vlaamse refleks tegen
over akkoorden met de franstaligen 
(terecht overigens en dat zei ook 
onze voorzitter Hugo Schiltz op het 
kamerdebat) misbruikt om persoonlij
ke winst te maken bij de verkiezingen 
in het VU-part i jkader ' Of zelfs bi| de 
eerstkomende gemeentelijke of natio
nale verkiezingen 7 
Ten slotte nog dit welke alternatie
ven zoals dat van de stichting Lode-
wijk De Raet waarin men voorstelt 
«Een taalgrenskommissie op te rich
ten, die na overeenkomst met Wallo
nië een soort kultureel akkoord met 
Wallonië zou afsluiten » (GVA, 
4 3 7 8 ) ' Vergeten deze mensen dat 
WIJ, om ons recht te bekomen, de helft 
van de franstalige volksvertegenwoor
digers moeten omkopen, zonder daar
bij rekening te houden met sommige 
fransdolle bourgeois van de PVV- of 
sommige BSP'ers met een anti-Vlaam
se r e f l e k s ' 

Voor mij staat het vast dat we nu 
moeten vasthouden wat we hebben, 
een afspringen van de onderhande-
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lingen kan een tiasko zijn voor Vlaan
deren en zeker voor alle Vlaams-natio
nalisten I Daarbij moeten de Vlaamse 
politiekers afstand doen van persoon
lijk winstbejag' 

J O L , Deurne 

GARTJEWEG 

In het nummer 9 vgn 2 februari II staat 
in - W I J » bij de Top 20, vriend Achiel 
Goderis uit Oostduinkerke speciaal 
vermeld met zijn stopwoord «hart je 
weg» 
Mogen wij U erop wijzen dat de 
schrijfwijze van dit stopwoord fout is 
Het moet zijn « gartjeweg » 
Dit stopwoord wordt in ons dialekt nu 
nog heel veel gebruikt in West-Vlaan-
deren en betekent ga weg, opgelet, 
ga aan de kant, maak je uit de voeten 
Zeer veel gebruikt is nu nog het 
gezegde « gartj(e-a)an-de-kant» met 
dezelfde betekenis wat met altijd in de 
letterlijke betekenis wordt gebruikt 
maar meer als een doodgewoon stop
woord zonder biibedoeling 
In ons Westvlaams dialekt wordt de 
« h » nooit en de <• g » altijd zeer slecht 
uitgesproken, vandaar de verwarring 
in de schrijfwijze van dit stopwoord 
van Achiel 

De herkomst van dit stopwoord is het 
Frans, zoals honderden woorden nu 
nog in onze gewesttaai We liggen 
dichter bij de «schreve» Dit «gartje
weg» komt van het Franse «garder» 
wat nog beter te zien is in een ander 
veel gebruikt stopwoord « gardevoe » 
van het «garde a vous» Dit «garde
voe » maar met onze «g» betekent 
ook opgelet, betrouw het met 
Het IS dus «Achiel-gartjeweg» en 
Achiel zal dat wel weten dat die uitleg 
juist IS 
De schrijfwijze van dit stopwoord is 
natuurlijk van geen belang Dat Achiel 
zich afslooft voor de Vlaamse Bewe
ging IS veel belangrijker i 

G C , Torhout 

MUZIKAAL NIEUWS 

In verband de lezersbnef «muzikaal 
alternatief» (WIJ 16-3-1978) het is 
lang geleden dat ik zulke onzin gele
zen heb Als student (20 j ) vind ik het 
vernederend zo over de jeugd en hun 
muziek te spreken Vergeet de V N S 
soms dat de muziek die wij draaien 
opgedrongen wordt door de reklame 
en de platenfirma's wiens enige mo
tief IS winst En dan maar de schuld 
op de jeugd steken, en zielige verhaal
tjes vertellen over levensideologie 
opdringen (Punk zeker) 

Geestelijke vervuiling, traditie van de 
Westerse Kuituur en weet ik veel De 
zin over homofilie is ronduit belache
lijk en bewijst dat VNS over de maat
schappelijke faktoren, die het pro
bleem van homofilie «maken» mets 
afweet Waarom heb je er met met-
leen de gastarbeiders, joden en zigeu
ners bijgezet — dat deed Hitler toch 
ook — maar ja, wir haben es nicht 
gewunscht Wanneer u uit respekt 
voor de musici slordig geklede men
sen weigert, kunt u misschien uit res
pekt voor de jeugd beginnen met ze 
een beetje te leren begrijpen, en u 
met uitlaten over idividuele smaak van 
kleding Misschien is dit een alterna
tief 

R B, Wijgmaai-Leuven 

DIT MOET MIJ VAN 
HET HART! 

Een recente opiniepeiling gaf volgend 
resultaat CVP, BSP, PVV, zouden er 
flink op vooruitgaan, met zelfs voor de 
Vlaamse PVV een vooruitgang van 
meer dan 30 procent 
Dit natuurlijk ten nadele van de VU 
Het klinkt als een gejuich, een grotesk 
gejubel i Verlos ons, O Heer, van die 
gehate Vlaamse partij > Oh, wat een 
lofzang voor die grote partijen > Weer 
eindelijk vrij kunnen ademen Een hei
melijke, lang gekoesterde droom, rijst 
als een schitterende ster aan de hori
zont Weldra dreunt weer de Franse 
laars op Vlaamse bodem. Rolt weer 
de Franse pletmolen, die met meer te 
stuiten zal zijn Want, Vlaanderen, in 
uw rangen heerst bittere verdeeld
heid Uw volk, aangevreten door 
vrees en twijfels 

Droevige balans van vele jaren harde 
strijd Beschamend vertoon, geen Vla
ming waardig Het uiteindelijk doel, 
dat als een kleurrijke horizont, in het 
bereik van de Vlaming ligt wordt ver
wezen naar het rijk van het verraad 
Verraad i Och kom, moet een volk 
dan bloeden om zinloos g e t w i s t ' Hoe 
moet het nu v e r d e r ' Waar staan wij 
nu ' Wat met de t o e k o m s t ' 
De IJzerbedevaarl zal nu ook geen 
zin meer hebben Een verdeeld volk 
kan moeilijk rond een en hetzelfde 
graf staan Tenzij er een tweede toren 
wordt gebouwd en de graven van 
onze gesneuvelde helden in tweeen 
verdeeld i De volgende IJzerbede
vaarten zullen het mikpunt zijn van 
spot en gelach Droevig dit te moeten 
bedenken Treurig, Vlaams volk En 
dat men met afkome met een her
nieuwde Vlaamse beweging i 
Dat IS onmogelijk Vlaanderen heeft 
geen tijd meer Het Vlaamse volk 
heeft zijn kans gehad, een tweede 
komt er met meer En zij, die in het 
Vlaamse blok een wig hebben gedre
ven, dat ZIJ er goed aan denken het 
onheil dat zij hebben gesticht, ook op 
hun hoofden zal neerkomen Dat ook 
ZIJ zullen bloeden door de totale ineen
storting van de Vlaamse macht en de 
teloorgang van het bereiken van zelfbe
stuur 

Het IS m'n vunge wens, dat alle over
tuigde Vlamingen genoeg gezond ver
stand zullen opbrengen om een kata-
strofe te vermijden 

M V , Berchem 

ABONNEMENTENSLAG 
Vooraf mijn gelukwensen om de ma
nier waarop u wekelijks de abonne
mentenslag weet te stimuleren 
Op een bepaald aspekt wil ik even de 
aandacht trekken Ons arrondisse
ment zal zeer waarschijnlijk voor de 
VIERDE opeenvolgende maal de eer
ste plaats wegkapen (Rigo, Versyck, 
Versyck, Versyck) Belangrijker is de 
samenstelling van de groep Gentena
ren die in de Top 50 meespelen 
— al de afgevaardigden namens de 

arrondissementsraad in de partij
raad 1 Versyck , 7 Ryckbosch , 
47 Huguette De Bleecker, 

— de arrondissementele propagan-
daman van het arrondissements-
bestuur Koen Van Meenen (min
stens al 5 keer in de Top 50) , 

— de nationale propaganda-verant-
woordelijke en tevens onze (ook 
op dit vlak) voorbeeldige volksver
tegenwoordiger Baert 

BIJ ons dus de leuze woorden wek
ken , voorbeelden strekken 
Zijn er nog andere arrondissementen 
die hetzelfde kunnen i nb rengen ' 
Mijn persoonlijke bedenking er zijn 
veel te weinig vooraanstaanden of 
verantwoordenlijken terug te vinden 
waar ze moeten zijn Vele mensen die 
er wél in voorkomen doen het onbaat
zuchtig en op het randje af hun gezin 
te verwaarlozen, maar mogen toch de 
vraag stellen waarom zovelen echt 
NIETS presteren in deze zo noodzake
lijke verspreiding van ons enig persor
gaan 

Houdt er de moed maar in, en met 
Vlaams nationale groeten 

B R, Deinze 

STRIJD ! 

De drukkingsgroepen zonder enige 
verantwoordelijkheid roepen en 
schreeuwen Iemand zei van schreeu
wers moet u geen schrik hebben, 
want ze doen nooit iets Alle pijlen 
worden afgeschoten op de Volksunie, 
die Vlaams-nationalist is en blijft, wat 
sommige Vlaamse Nationalisten ook 
beweren In de oppositie werd de V U 
met aanhoord, integendeel aan haar 
lot overgelaten door de Vlamingen 
van de andere partijen Nu ze in de 
regenng zetelen, kunnen ze waken en 
doen uitvoeren 

Vlaanderen heeft reeds menige slag 
verloren door de verdeeldheid onder 
de Vlamingen Wie heeft Komen en 
Moeskroen overgeheveld naar Hene

g o u w e n ' Wie heeft de frankofonen 
toegegeven, zodat Brussel een bijna 
omnneembare burcht werd in het hart 
van Vlaanderen ' en dit voor er spra
ke was van het Egmontpakt Spreekt, 
Vlaamse-nationalisten, die nu de partij 
aanvallen, die door haar stnjd dit 
immer heeft willen beletten, en nu de 
basis heeft gelegd van een federalis
me met twee twee staten een Vlaam
se en een Waalse 
De dne marsen twee te Brussel, eén 
te Antwerpen, wat hebt U b e r e i k t ' 
De Volksunie stond immer alleen De 
drukkingsgroepen de ene streed 
voor een grote katolieke partij, a la 
Van Cauwelaert, de andere voor een 
socialistische partij De liberalen, ge
kend om haar fransdolheid laten we 
terzijde 
Eens het Egmontpakt aangevuld met 
wetten zal de tijd gekomen zijn, om nu 
en in de toekomst onze Vlaamse 
krachten te bundelen, al over de gren
zen van partijen, om Brussel, Komen 
en Moeskroen te herwinnen voor 
Vlaanderen Het zal ongetwijfeld met 
gaan met het oprichten van kleine par
tijen, want dan is Vlaanderen ge
doemd om te verdwijnen Na vele 
jaren oppositie van de VU, wat heeft 
ze b e r e i k t ' Nu ze een regeringspartij 
geworden is, zal het baat opbrengen, 
als we eendrachtig zijn Anders gaat 
het met 

De strijd is nog met gestreden, nu 
eerst zal hij beginnen 
Een oude trouwe Vlaams-nationalist 

D d P , Oostende 

brief van de 
redaktie 

Brussel, 29 maart '78 

Waarde lezer(es). 

Tijdens de voorbije V.U.-veertien
daagse heeft de redaktieploeg met 
zeer veel aandacht geluisterd naar 
allerlei kritiek en heel wat sug
gesties die werden geformuleerd 
om WIJ-Vlaams nationaal nog meer 
en beter te laten inhaken op het 
sociaal, politieke en kulturele 
gebeuren in Vlaanderen. De bezorgd
heid is vooral groot om een goede 
echo te geven aan regionale akti-
viteiten. 
Voor diegenen die deze bezorgdheid 
van de WIJ-redaktie delen voorzien 
wij nu een "open-deur-dag", tel
kens op een vrijdag van 19 tot 22 
uur, met een ontvangst op de redak
tie, een uiteenzetting over de 
joernalistieke en financiële aspek-
ten van het weekblad, een open ge
sprek over de mogelijkheden van 
het blad en een geleid bezoek aan 
de drukkerij. (Op de vrijdagen 14 
en 18 april, 12 en 26 mei, 2 en 9 
juni, naar keuze). 
Hoewel wij hiervoor persoonlijke 
uitnodigingen naar medewerkers van 
WIJ hebben gestuurd, willen wij 
met deze redaktiebrief vermijden 
dat een of andere goede vriend van 
deze "open-deur-dag" geen weet zou 
hebben. 
Parlementsleden, arrondi-^sements-
verantwoordelijken, vaste en losse 
medewerkers, abonnementenwervers 
kunnen nog inschrijven tot 7 april 
eerstkomend. 

WIJ t 
30 MAART 1978 
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«Vandaag wil ik twee problemen 
aan U voorleggen, mijnheer de 
minister, en ik zal dat zeer bondig 
doen. Wij zijn gekonfronteerd 
met de problemen van de rekon-
versie van het Linkeroeverge
bied, van landbouwgebied naar 
haven- en industriegebied. 
Ik zou uw aandacht willen vragen 
voor de konfliktsituatie die daaruit 
voortvloeit. 
De landbouwaktiviteit is in de pol
der nog steeds zeer belangrijk en 
er stelt zich het probleem van de 
verzoening van het snelverkeer 
met het verkeer van de landbouw
voertuigen. Nu komt het voor dat 
de trage landbouwvoertuigen op 
de expresweg rijden, wat een bij
zonder groot gevaar oplevert. Ik 
zou dan ook willen vragen de 
mogelijkheid te onderzoeken van 
een afzonderlijke landbouw-
strook of landbouwweg, parallel 
aan de wegen voor snelverkeer. 
U zult zeggen, mijnheer de minis
ter, dat zoiets teveel geld kost. 
Welnu, misschien ware het goed 
dat U zou nagaan hoeveel kilome
ter wegdek er intussen al zijn aan
gelegd op het Linkeroevergebied, 
weer verdwenen, weer onderge
spoten, en daarnaast opnieuw 
aangelegd. Alle mensen van de 
streek zouden U dat kunnen zeg
gen en de industriële archeolo
gen zullen later deze vele weg
dekken terugvinden als een duide
lijk symbool van de expansie der 
zestiger jaren. 

Ik wil de verdere problemen in 
verband met de haveninfrastruk-
tuur hier niet bespreken. U kent 
ze, mijnheer de minister, vermits 
U dagelijks gekonfronteerd 
wordt met de dossiers van de 
enorme behoefte aan uitbouw 
van de infrastruktuur rond de zee-
sluis van Kallo, die daar maar ligt 
te liggen en die nochtans zoveel 
geld heeft gekost. 
Ik wil mij met opzet beperken tot 
de problemen van de streek zelf. 
Even situeren: Doel is een klein 
dorp, totaal geïsoleerd gelegen 
achter een hoge Scheldedijk, op 
13 kilometer van Beveren, op 8 

of het dorpsgevecht 

tegen een 

kernexplosief industriepark 

Een dorp, zonder kapper, 

beenhouwer en bakker... 

In het jaar van het dorp 
wordt in het Waasland een 
polderdorp onverminderd 
versmacht ; Doel sterft uit. 
De atoomdrelging van drie 
kerncentrales op nauwelijks 
anderhalve kilometer van 
het dorpsplein is daar zeker 
niet vreemd aan... 
Bovendien, vooral boven
dien, waart er de grote onze
kerheid in deze streek om
trent onteigeningen; om
trent de rode, purperen en 
gele plekken In het gewest
plan. Jonge mensen willen 
n dit door de industrie ver

minkt polderlandschap niet 
meer wonen. 

Binnenkort zal er hier geen 
kapper meer zijn, geen 
beenhouwer, en well icht 
geen bakker meer... Zelfs 
de cafés sluiten hun deu
ren... Nelly Maes interpel-
leerde nogmaals de minis
ter van openbare werken t i j 
dens de bespreking van de 
begroting 78. 

«Doel» is een testgeval 
voor de wijze waarop de 
verantwoordeli jke minis
ters het ernstig menen met 
het vertalen in beleidsmaat
regelen van de milieuvrien
delijke slogans... 

kilometer van de naaste gemeen
te Kieldrecht, op 1.500 meter van 
twee kerncentrales in werking, 
één in opbouw, een vierde in een 
planprocedure en een vijfde in de 
droom van de kernenergiemagna
ten. Wat er verder nog overblijft 
aan terreinen is voldoende om 
het kernpark nog groter te ma
ken. 
Daartegenover een dorp dat een 
bewogen geschiedenis heeft mee
gemaakt, waar hoofdzakelijk de 
opeenvolgende regeringen ver
antwoordelijk voor zijn. 
Wanneer besloten wordt tot de 
ontsluiting van het Linkeroeverge
bied, groot 10.000 ha, nadien ver-
standigerwijs ingekrompen tot 
6.000 ha, vallen Doel en Kallo als 
dorpskernen binnen dat gebied. 
Het enorme verzet heeft voor 
gevolg dat men woonkernen be
houdt. Maar reeds in 1967 wordt 
er een bouwstop afgekondigd, 
weliswaar slechts 1 jaar voor 
Doel, maar de onzekerheid van 
dit dorp is groot genoeg om iede
re bouwlustige de moed te ontne
men. 

Onzekerheid 
Op 15 oktober 1975 krijgt het 
gewestplan een ministerieel be
sluit. Doel wordt opgenomen in 
de industriezone. Het verzet van 
de bevolking neemt nog toe. Er 
komen echter andere vragen van 
een nieuwe aard het verzet van 
de bevolking versterken, met na
me de klaarblijkelijke vaststelling 
dat overal ter wereld wordt ver
meden om een intense koncentra-
tie van .chemische industrie rond 
de kerncentrales te ontwikkelen. 
Dat is een argument in de strijd 
tegen de afbrekers van Doel. 
Er komt een nieuw debat opgang 
nl. over de zogenaamde «fase
ring», waarbij Doel in de tweede 
faze zou vallen. In het landbouwr 
gebied zijn intussen 300 ha ver
vroegd onteigend. In Doel kent 
men geen enkele onteigening, om 
geen enkel sociaal motief, niet
tegenstaande de dossiers zich in
tussen tot 38 in getal hebben 

opgestapeld. Voor Doel komt in 
al die tijd geen frank op tafel 
In de laatste versie van het ge
westplan, ons aangekondigd 
door de staatssekretaris, wordt 
Doel opnieuw behouden als 
woonzone, zodanig dat er geen 
vervroegde onteigeningen meer 
zouden worden toegestaan. Eerst 
rood met gele band, daarna pur
per en opnieuw rood zonder gele 
band. 
Wat leren wij uit geheel deze 
zaak? Wij vrezen dat de laatste 
versie van het gewestplan wel 
niet in staat zal zijn om de onze
kerheid rond Doel op te heffen. 
Men heeft met deze bevolking 
zolang gejongleerd dat het niet 
mogelijk is door een nieuw ge
westplan de onzekerheid weg te 
nemen, men moet met centen op 
tafel komen voor de mensen van 
Doel. 
Laten wij nu kijken wat de kan
sen zijn van dit dorp. 
Er zijn drie trends in de bevolking 
van Doel, die wij waarnemen 
sedert 1950. 
Ten eerste, deze bevolking daalt. 
In 1950 waren er nog 1.714 inwo

ners, 627 in het jaar 1977. Deze 
bevolking veroudert, reeds één 
vierde van de bevolking van Doel 
bestaat uit gepensioneerden. Het 
derde is dan ook maar het ge
volg. De demografen noemen dat 
«gezinsverdunning». De gezin
nen van Doel worden kleiner. 
Wat gebeurt er met het verzor
gingsniveau ? Dit daalt schrikwek
kend. Er is een geringer behoefte 
aan verbruiksgoederen en de ge
daalde bevolking doet de midden
stand op de loop gaan. Er is geen 
medische verzorging. 

Als zelfs de 
cafés sluiten... 
Binnenkort zal er geen kapper, 
geen beenhouwer en misschien 
ook geen bakker meer zijn. Er 
bestaan geen vrije beroepen, al
hoewel ik moet toegeven dat die 
er vroeger ook niet waren. Het 
onderwijs geschiedt er in één 
enkele kleuterklas en in drie lage
re klassen, terwijl de helft van de 
schooljeugd verkiest de lange 
weg van tenminste 8 kilometer 
door de polders. 

Het woningbestand in Doel ging 
voortdurend achteruit 
Wanneer in Vlaanderen zelfs de 
cafés sluiten dan is het met een 
dorp slecht gesteld. Zoals de 
zaken zich thans voordoen is 
Doel veroordeeld. De gepensio
neerden willen er in vrede leven 
en sterven. Waar zouden zij trou
wens naar toe gaan wanneer zij 
worden onteigend ? Zij wonen in 
huisjes die amper 200.000 fr. 
waard zijn. Maar de jongeren heb
ben er geen enkele toekomst. 
Schrijnend is konfrontatie met 
mensen die twaalf jaar geleden 
— toen de onzekerheid over 
Doel is begonnen — nog jong 
waren, en die dat nu na verloop 
van al die jaren, niet meer zijn. 
Het gaat hier over de vijftigers 
die zich afvragen of zij moeten 
blijven wachten tot eigenlijk alle 
kansen voorbij zijn. 

Doel dreigt op dit ogenblik een 
groot bejaardentehuis te worden, 
maar zonder verpleegsters of 
dokters. 

Als de bulldozers 
zwijgen... 
Wanneer Doel leefbaar moet blij- • 
ven mag het in onze ogen geen 
tweede verblijfsdorp worden. 
Wanneer men Doel wenst te 
behouden, moet het niet zijn als 
tweede verblijfplaats voor rijke 
Antwerpenaren die, wanneer de 
machines en de bulldozers zullen 
zwijgen, op zondag even naar de 
andere oever overvaren, waar 
het dan rustig is, en bovendien 
erq goedkoop... 

Uit een rapport dat door de Inter-
kommunale voor het Land van 
Waas terzake werd uitgegeven 
en bestudeerd is dit ten overvloe
de bewezen. Om uit dat isole
ment te geraken moet er door de 
minister iets gedaan worden. 
Doel kan opnieuw als woonge-
meente een funktie verwerven 
wanneer de «Liefkenshoektun-
nel» wordt gerealizeerd, want 
Doel is te ver verwijderd van het 
reeds nu geïndustrializeerde ge
deelte van de Linkeroever. De 
bewoning van Doel zou aantrek
kelijker worden, indien de tunnel 
een rechtstreekse verbinding tot 
stand brengt met het Rechteroe
vergebied van de Schelde. Mijn
heer de minister, om definitief de 
onzekerheid weg te nemen zou
den wij moeten weten of het tra
cé van de sluis die in of nabij Doel 
wordt gepland volledig is opgege
ven, ja of neen. 
Ondanks alles kan men van oor
deel zijn dat Doel niet mag ver
dwijnen. Ik zou het trouwens bar
baars vinden dat men dit mooie 
gave dorpsgeheel in puin zou 
laten vervallen of afbreken. Men 
kan van mening zijn dat er nieu
we funkties kunnen gecreëerd 
worden, als dienstencentrum of 
wooncentrum, maar dat zal nooit 
meer gelden voor de huidige be
woners. Dat wordt een ander 
Doel. 

Het is al te treffend dat de land
bouwbevolking van Doel wél kon 
rekenen op vervroegde sociale 
onteigeningen, terwijl het dorp in 
de kou is blijven staan. Daarom, 
mijnheer de minister, wat ook de 
frasering moge zijn, vraag ik U, 
Doel zit nog in het purper, laat het 
niet purper zijn van de rouw, 
maar zorg ervoor dat aan die 
langzame wurging een einde 
komt» 
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En bovendien 

. . .zou het oneerli jk zijn te denken 
dat parlementsleden t i jdens de paas
vakantie niet aktief zijn. 

. . .werd immers bi jvoorbeeld zopas 
door een honderdtal parlementsle
den een parlementaire vereniging 
voor dierenbescherming opgericht, 
met de bedoeling beter wetten voor 
troetel- en andere dieren te beko
men. 

. . .z i jn ook andere polit ieke str i jd
krachten ti jdens het paasweekeinde 
aktief geweest : in Kraainem werden 
door de V M O huizen van FDF-ers 
beklad, en in Voeren werden ruiten 
ingegooid onder meer bij de veearts 
Nyssen, die bekend is om zijn 
Vlaams engagement. 

.. hebben in beide gevallen de da
ders niet achteraf verklaard of dit te 
maken zou hebben met hun streven 
naar pacifikatie. 

.. houden we dag na dag de frank in 
onze broekzak steviger vast, als we 
zien hoe de Amerikaanse dollar de 
dieperik blijft inrollen. 

. steekt de direkteur van de wapen
fabriek FN een patroons-primeur op 
zijn hoed : waarschuwde hij met een 
pagina-grote advertentie in de frans-
talige kranten zijn stakend perso
neel dat de looneisen een drastische 
vermindering van het aantal arbeids
plaatsen als gevolg zullen hebben. 

. . .hebben de liberalen een super-
plan opgesteld om de krisis te be
stri jden, met onder meer een bespa
ring van 100 miljard frank op vijf jaar 
t i jd 

. . .maar moet dat plan zo «gemaal» 
zijn dat de PVV ervoor bedankt het 
zomaar bekend te maken, zonder de 
zekerheid om in de regering te gera
ken en mee te helpen dat plan uit te 
werken 

. . .zal het land dus verder naar de 
ondergang schuiven, zolang de libe
ralen op de opposit iebanken zitten. 

. . .wordt in ons land op dit ogenblik 
een rekordverkoop van champagne
flessen genoteerd ; ruim een half mil
joen flessen meer dan het jaar voor
dien. 

... organizeert het Europees parle
ment in mei een reeks hoorzitt ingen 
om na te gaan door welke milieu-in
vloeden in onze moderne wereld kan
ker veroorzaakt wo rd t 

... wordt daarbij onder meer gedacht 
aan industrierook, sigarettenrook, 
chemische stoffen in levensmidde
len, geneesmiddelen... 

... heeft het ons weer eens verheugd 
dat «Harper's Bazaar* begin deze 
maand de tien mooiste vrouwen ter 
wereld heeft gekozen - is de oudste 
60 jaar (Lena Horne), en de jongste 
30 (Cheryl Tiegs) 

. . .schui l t het opperste geheim van 
schoonheid hierin : kunnen steunen 
op een sterk beendergestel. 

... raden we dus onze redaktiesekre-
taresse en alle lady's aan wat meer 
te snoepen calciumstokjes. 

... krijgen we zo de indruk dat in alle 
ekonomische adviezen, rapporten en 
dies meer ervoor gepleit wordt dat 
sterke sektoren, en vooral de sterke 
bedri jven een stevige injektie te 
geven, en de zwakke broertjes maar 
sti l letjes aan te laten wegkwijnen. 

. . .moeten we het einde van deze 
nieuwe ekonomische krachtpatseri j 
niet spoedig verwachten. 

. . .werd in Londen de nieuwe Rolls 
Royce-Limousine van koningin Eliza
beth voor het eerst aan het publiek 
ge toond ; de vierwieler heeft een 
waarde van amper 100000 pond, zijn
de 6 miljoen frank. 

OVERUSE. — In de gemeente 
van burgemeester R. Brankaer, 
één van de blikvangers van het 
anti-Egmontkomltee, werd zopas 
een FDF-raadslld aangeduid als 
vertegenwoordiger van deze Eg
montgemeente In de Gemeente
dienst van België, een belangrij
ke afdeling van het Gemeente
krediet. 
De CVP-BSP-P\A/-meerderheid 
schrok er niet voor terug om dit 
mandaat toe te vertrouwen aan 
madame Bortels, een FDF-verko-
zene die tot nog toe op de 
gemeenteraad niet alleen geen 
woord Nederlands praatte, maar 
die zonder blikken of blozen 

erkent dat zij geen woord Neder
lands verstaat. Die FDF-mada-
me wordt dus nu afgevaardigd 
door het Vlaamse gemeentebe
stuur van Overi jse om in zijn 
naam het woord (la parole) te 
voeren aan de Pachecolaan te 
Brussel... 
Een en ander is slechts mogelijk 
geworden doordat de kandidaat 
van de meerderheid, CVP-sche-
pen Schamp, om tot nog toe 
onbekende redenen zich vlak 
vóór de stemmingen terugtrok 
ten gunste vna de FDF-kandida-
te. 
Aan dit feit werd, net zoals het 
geval was met de stemmingen 
ten gunste van een franstalig 
kandidaat-polit iekommissaris in 
Beersel, tot nog toe weinig of 
geen ruchtbaarheid gegeven. 
Het komt steeds meer bevreem
dend voor dat dergelijke feiten 
In de zogenaamde Egmontge-
meenten als het ware verdoe
zeld worden voor de publieke 
opinie. 
Wat wél vermeld wordt is dan 
nog naast de waarheid. Zo moch
ten we in «Het Volk» lezen dat 
de kandidatuur van madame Bol-

Dat de taalstri jd niet alleen aan 
de grenzen van de Vlaamse 
staat nog moeten gestreden wor
den, maar zelfs diep in Vlaande
ren, wordt nu met nog maar eens 
een treurig voorbeeld bevestigd. 

Plaats van het gebeuren: de 
Arteveldestad Gent. 

Decor : de Koninklijke Opera. 
Scenar io: het Gents gemeente
bestuur, bestaande uit CVP'ers 
en BSP'ers. 

Het kort relaas van de vertoning 
luidt als volgt. Op een of andere 
wijze komt het schepenkollege 
in kontakt met een zekere heer 

Luigi Marteli l , operaspecialist, 
die evenwel geen woord Neder
lands zingt. 
Na een kleine geheime intrige 
beslist het CVP-BSP bestuur uit
eindelijk de heer Luigi Martell i 
tot direkteur van de Gentse ko
ninklijke opera te benoemen. 

Dat is uiteraard meteen aanlei
ding tot een politiek gevecht. 

Zonder dralen vertolken senator 
Oswald Van Ooteghem en frak-
tievoorzitter Guido Deroo het 
ongenoegen van de Volksunie, 
en zij zenden volgende motie 
naar de minister van Nederland
se kuituur en naar de provincie-
goeverneur: 

nonl ?) werd voorgedragen door 
de opposlt iefrakties, w.o. de 
Volksunie. 

De waarheid is dat VU-fraktie-
voorzitter Marcel De Broyer 
tegenstemde, terwij l de twee an
dere VU-leden zich, zoals naar 
jaarli jkse gewoonte, onthielden. 
Die twee onthoudingen van de 
VU zijn klassiek geworden om
dat een tegenkandidaat, zoals 
het geruime t i jd werd beproefd, 
toch geen schijn van kans 
maakt 

Vandaag moeten we dus vast
stellen dat een FDF-raadslid 
door de CVP-BSP-PVV-meerder-
heid in Overi jse wordt gemanda
teerd om in een belangrijke 
dienst van het Gemeentekrediet 
van België namens deze Vlaam
se gemeenten in het Frans het 
woord te voeren. En, het dient 
hier toch wel eens onderstreept 
te worden, dit geschiedde t i j 
dens een zitt ing onder het voor
zitterschap van CVP-burgemees-
ter Brankaer, boegbeeld van het 
anti-Egmontkomitee. 

Wie kent er een betere Egmont-
grap? (hds) 

• de VU-fraktie heeft met ver
bijstering kennis genomen van 
de benoeming van de heer Luigi 
Martell i , tot direkteur van de 
Koninkli jke Opera van Gent ; 

• beschouvvt het als onaan
vaardbaar dat iemand wordt be
noemd die Nederlandsonkundig 
is, en die bijgevolg de taal van 
zijn personeel niet kan spreken; 

# wijst er op dat die benoe
ming in str i jd is met het taaide
kreet, en onmiddell i jk moet wor
den vern iet igd; 

# wijst erop dat de raad van 
beheer van de Gentse Opera 
nog steeds op een onwettige 
manier is samengesteld, aange
zien geen rekening gehouden 
werd met het Kultuurpakt. 

Met spanning moeten we nu 
maar weer eens geduldig wach
ten op het laatste bedrijf van 
deze kultuurpakt-vertoning. Lui
gi Martell i mag dan al een artis
tiek figuur zijn, het operaperso
neel verdient evenwel een direk
teur die hun taal spreekt ; ook te 
Gent ! We zijn benieuwd voor de 

kloeke ontknoping die de provin-
ciegoeverneur aan dit 'treurspel 
zal geven. 

Die maandagnamiddag vergaderde de Broederschap der 
Wetenschappelijke Vlinderprikkers Louter nette heren, die 
zich sinds jaren met ernst en overgave kweten van hun pas
sie • de wetenschappelijke beschouwing van de indrukwek
kendste vlinderkollektie uit het hele land. Dozen en dozen en 
dozen vol met vlinders Vlinders uit alle 's Heren landen, een 
beetje bestoft en een beetje vervaald Maar stuk voor stuk 
stevig vastgeprikt, met een kopspeld doorheen het mager 
vlinderlijfje 
Omdat het die maandagnamiddag warm was, want de lente 
hing in de lucht hadden de nette heren een venster openge
zet Niet dat de heren aan de lente dachten, daarvoor had
den ze geen tijd Gewoon omdat het een tikkeltje te warm 
was Achter dat open raam bleven ze met starre prikkersbltk 
doorheen de bestofte glazen naar hun grijze vlinders kijken. 

De gekke vlinder 
Zo kon het gebeuren dat onopgemerkt een heuse vlinder 
door het venster naar binnen fladderde Argeloos als vlinders 
zijn, zette hij zich neer precies op de rand van het tafeltje 
waar de voorzitter van de Broederschap met zijn dozen doen
de was Het duurde nog een paar ogenblikken, vooraleer de 
voorzitter hem in de gaten kreeg Maar dan was het hek ook 
helemaal van de dam «Wat», zo schreeuwde de voorzitter, 
«wat een onbeschaamdheid. Er zit een levende vlinder in 
huis" De nette heren keken geschrokken Een levende vlin
der, niet gedetermineerd en zonder speld door zijn vlinderlijf
je Ongehoord I 
De vlinder was zich van geen kwaad bewust Hij zat te zitten, 
zoals vlinders plegen te doen Hij sloeg de vleugels bedacht
zaam even open en toe, bleef dan weer onbeweeglijk. Mooie 
vleugels, dat moesten de nette heren toegeven Alle kleuren 
van de regenboog, met aan de rand een zwartgeel pauwen
oog. 
De sekretans van de Broederschap waaide met de hand nij
dig naar het tafeltje De vlinder fladderde omhoog en zette 

' zich twee meter verder op de biblioteek. De penningmeester, 
die met bijziende ogen een vlindernaslagwerk aan het raad
plegen was, siste nijdig « Ongehoord' Zie me dat zwartgeel 
pauwenoog een doodgewone smerige nymphalis flamingan-
tus En dat komt zo maar binnenfladderen » 
«Waf^", hoonde de sekretans, «een nymphalis flamingan-
tus ^ Zie je dan met dat zijn linkervleugel sterker gekleurd is 
dan zijn rechter ? Dat is geen nymphalis flamingantus, maar 
een vanessa progressivus » 
«Je hebt», blafte de voorzitter, «zeker nog nooit in je leven 
een vanessa progressivus gezien 7 Dit is zonder enige twijfel 
een gonepteryx marxissimus, je weet wel, die met de rooie 
rupsen » 
«Ach wat», zegde lid nummer één, «het is niet eens een vlin
der Het IS een tinea, van de familie der tineidae Het is een 
doodgewone tinea liberalensis, met eens het opprikken 
waard» 
« Tinea, tinea, tinea», nijdaste lid nummer twee, «niks geen 
tinea Het is een typisch lid van de familie der heterocerae 
Kijk maar naar zijn sprieten, het moet een saturma taalparti-
tus zijn ». 
De nette heren waren nu allemaat heel boos en opgewonden. 
Ze zwaaiden met vlindernetjes Ze rukten aan met kopspel-
den Ze maakten ruzie over de familie en het geslacht Maar 
eenstemmig verklaarden ze het ongehoord, dat een vlinder 
het lef had om elders te zijn dan in een doosje, om anders te 
zijn dan met een speld in het lijfje, om zich te onttrekken aan 
hun bijziende wetenschappelijke beschouwingen 
Van zoveel lawaai schrok zelfs de vlinder Hij fladderde 
omhoog, het daglicht en het raam tegemoet Toen hij door 
een zonnestraal vloog, zagen ze het allemaal, zelfs de meest 
bijziende « Hef is », zo fluisterden ze mismoedig, « een spilo-
soma volksumensis». En berustend voegde de voorzitter er 
aan toe « Laat maar vliegen Die kan je toch met vangen, de 
rotzak » 

stevig vastgeprikt, met een kopspeld doorheen het mager 
vlinderlijfje 
Omdat het die maandagnamiddag warm was, want de lente 
hing in de lucht hadden de nette heren een venster openge
zet Niet dat de heren aan de lente dachten, daarvoor had
den ze geen tijd Gewoon omdat het een tikkeltje te warm 
was Achter dat open raam bleven ze met starre prikkersbltk 
doorheen de bestofte glazen naar hun grijze vlinders kijken. 

De gekke vlinder 
Zo kon het gebeuren dat onopgemerkt een heuse vlinder 
door het venster naar binnen fladderde Argeloos als vlinders 
zijn, zette hij zich neer precies op de rand van het tafeltje 
waar de voorzitter van de Broederschap met zijn dozen doen
de was Het duurde nog een paar ogenblikken, vooraleer de 
voorzitter hem in de gaten kreeg Maar dan was het hek ook 
helemaal van de dam «Wat», zo schreeuwde de voorzitter, 
«wat een onbeschaamdheid. Er zit een levende vlinder in 
huis" De nette heren keken geschrokken Een levende vlin
der, met gedetermineerd en zonder speld door zijn vlinderlijf
je Ongehoord' 
De vlinder was zich van geen kwaad bewust Hij zat te zitten, 
zoals vlinders plegen te doen Hij sloeg de vleugels bedacht
zaam even open en toe, bleef dan weer onbeweeglijk. Mooie 
vleugels, dat moesten de nette heren toegeven Alle kleuren 
van de regenboog, met aan de rand een zwartgeel pauwen
oog. 
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Nadat VU jarenlang in woest i jn riep... 

Schoolplicht eindelijk verlengd 
Toen in praktisch gans West-Europa de verplichte leerti jd een ver
worvenheid was, kon men het in Belgiè meemaken dat het eerste 
wetsontwerp tot invoering van de leerplicht tot 14 jaar, in 1911 de val 
van de regering veroorzaakte. 
De wet zelf kwam pas in 1914 door Kamer en Senaat en men moest 
zelfs tot 1920 wachten vooraleer de leerplicht van 6 tot 14 jaar een 
eerste uitvoering kreeg. 
Eerst na de tweede wereldoorlog groeide de overtuiging dat de leerp
licht moest verlengd worden. De regering richtte in de vijft iger jaren 
enkele studiekommissies op die «het probleem grondig zouden 
onderzoeken», maar konkrete resultaten bleven uit. Met de regel
maat van een (trage) klok werden sindsdien 5 wetsvoorstel len 
gebrouwd, maar de noodzakeli jke leerplichtverlenging kon het nooit 
tot wet brengen. Zo valt dit land weerom de weinig benijdenswaardi
ge eer te beurt om een van de laatste Europese landen te zijn die de 
leerplicht op 14 jaar handhaafden. Weliswaar gaat de overgrote 
meerderheid reeds langer dan tot 14 jaar naar school. Zowat 14 "/o of 
15.000 van de 14 a 15-|arigen zit in Vlaanderen echter niet meer oo 
de schoolbanken. Een sterke groep jongeren dus die, zonder enige 
kwalif ikatie het maatschappeli jk leven intrekken, die werkend (of 
werkzoekend) vroeg of laat een marginale groep kunnen vormen, 
omdat ze moeili jk in het beroepsmilieu zullen opgenomen worden en 
vaak tot al te jonge fabrieksarbeid veroordeeld zijn. 
Jarenlang heeft de Volksunie in de woesti jn gepredikt voor een spoe
dige leerplichtverlenging als één van de allerbelangrijkste hefbomen 
tot een werkeli jke emancipatie van de sociaal meest verontrechten. 
Vandaag komt er echter definitief schot in de zaak. Eerstdaags gaat 
het wetsontwerp in druk waarbij de leerplicht in een eerste etappe 
zal lopen van 5 tot 15 jaar, in een definitieve etappe van 5 tot 16 jaar. 
Zo wordt de huidige situatie van een achtjarige leerplicht vervangen 
door een elfjarige schoolplicht. 
De Volksunie was intens betrokken bij de voorbereiding van dit nieu
we ontwerp, zoals dit trouwens het geval is bij alle wetgevende 
onderwijsinit iatieven. 

Een eerste belangrijke vernieu
wing van het wetsontv\/erp is het 
benadrukken van de begeleiding 
van de kinderen in schoolver-
band Zo wordt «leerplicht» ver
vangen door «schoolplicht» en 
zal het huisonderwijs in de toe
komst tot uitzonderlijke omstan
digheden beperkt worden 
Fundamenteel vernieuwend is het 
vervroegd aanvangen van de 
schoolplicht vanaf de leeftijd van 
5 jaar Voor heel wat kinderen 
brengt de overgang van het kleu-
teronderncht naar de lagere 
school ernstige stoornissen te
weeg , wat door de verlaging van 
de schoolplicht moet opgevangen 
worden in een meer kindgerichte 
begeleiding Allerminst een ver
vroegd schools leren, maar een 
geleidelijk weerbaar maken voor 
de al te bruuske overgang naar 
de lagere school In overeenstem
ming met de buurlanden zullen 
kleuterschool en lager onderwijs 
samen beschouwd worden als 
twee niveaus van het basisonder
wijs 

Verbod kinderarbeid 
Een belangnjke vooruitgang 
wordt ook tot stand gebracht op 
het vlak van de kosteloosheid 
van het onderwijs Vroeger wer
den leerboeken en schoolbeno-
digdheden gratis verstrekt aan 
kinderen van kleuter- en lager 
onderwijs Nu zullen ook de 

schoolplichtige leerlingen van het 
secundair onderwijs van deze 
kosteloosheid kunnen genieten 
Er wordt een meer sociale kontro-
le op de schoolplicht ingevoerd 
De kontrole op de inschrijving en 
op het regelmatig schoolbezoek 
gebeurde vroeger door de reeds 
overbelaste inspektie De inschrij
ving valt voortaan onder toezicht 
van de burgemeester, het regel
matig schoolbezoek zal onder de 
verantwoordelijkheid vallen van 
de school De Volksunie heeft er 
met sukses op aangedrongen dat 
het volgen van het regelmatig 
schoolbezoek als een sociale op
dracht in de wet zou worden inge
schreven Het schoolverzuim zal 
voortaan doelmatiger opgevan
gen worden, door het inschake
len van de sociale diensten van 
het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn en van 
het PMS-Centrum 
Vanuit dezelfde sociale bewogen
heid wordt ook het verbod tot kin
derarbeid uitgebreid tot alle 
schoolplichtige kinderen 
Ten slotte wordt het verplicht exa
men afgeschaft als bewijs dat 
leerlingen met vrucht hun studiën 
in de lagere school voltooid heb
ben 

1 september'79 
De spoedige afhandeling van de 
leerplichtverlenging in het parle
ment zal ongetwijfeld gunstig be
groet worden in de onderwijsmid-
dens en bij de publieke opinie 
Hopelijk wordt het ontwerp nog 
voor het parlementair verlof in 
éen van beide kamers goedge
keurd De regenng zal dan over 
ruim 1 jaar bezinnings- en bezin-
kingspenode beschikken om, sa
men met de verlengde leerplicht 
die zou ingaan op 1 september 
1979, een afdoende oplossing te 
vinden voor enkele problemen 
die met van dit wetsontwerp kun
nen losgehaakt worden 
Zo stelt zich de vraag naar de 
958 lagere scholen in Vlaanderen 
op 3057 die thans nog met over 
een kleuterafdeling beschikken 
en dan ook geen opvang kunnen 
geven aan 5-jangen In geen ge
val mag het reeds zo aangetaste 
gemeentelijk onderwijs weer 

eens het kind van de rekening 
worden 
Een echt realistisch benaderde 
demokratizenng van ons onder
wijs zal verder in ieder geval moe
ten voorzien in meer aangepaste 
strukturen en leennhouden voor 
het beroepsonderwijs Het heeft 
weinig zin jongeren die het school
milieu als levensvreemd ervaren 
en het hartgrondig beu zijn, alleen 
een bijkomend « wachtjaar» op te 
leggen Dat veronderstelt dat het 
uitsluitend schoolstramien dur
vend zal moeten doorbroken wor

den en dat, naast een bijwerking 
van de algemene vorming, levens
gerichte praktijkvakken veel 
meer werkelijkheidsnabij zullen 
moeten ingebouwd worden Het 
inschnjven van stages, zoals die 
reeds in de middenstandsoplei-
ding bestaan, kan hier ongetwij
feld vernieuwend werken 

Het IS ten slotte duidelijk dat ook 
voor het probleem van de oplei
ding in ambachten en neringen, 
de zg leersekretariaten, een bete
re oplossing moet gevonden wor

den Het IS vanzelfsprekend dat 
de eigenlijke opleiding in deze sek-
tor pas volop kan starten na de 
schoolplicht, dit IS na 16 jaar De 
huidige verdedigers van het leer-
kontrakt gaan voorbij aan de 
opvatting dat pas op 16 jaar een 
beroepskeuze op vruchtbare wij
ze kan gebeuren Wie de huidige 
opleiding blijft verdedigen, verliest 
uit het oog dat het leerkontrakt-
systeem inhoudelijk nooit de ver
ruimde basisvorming kan verzeke
ren waar het bij de leerplichtver-
lenging essentieel om gaat Men 
mag bovendien niet het gevaar 
lopen dat het leerkontrakt de 
vluchtheuvel zou worden voor 
hen die schoolmoe zijn De verlen
ging van de leerplicht zou dan 
ook een maat voor mets worden 
als ze niet als verlengde school
plicht wordt opgevat 
Vandaag zijn we hoe dan ook 
een stap dichter bij de realizatie 
van ons VU-onderwijsprogram-
ma En dit is essentieel, want in de 
jeugd leggen we toch de funda
menten voor een zelfstandig en 
demokratisch Vlaanderen 

Jaak VANDEMEULEBROUCKE, 
adjunkt-kabinetschef, 

VU-opdrachthouder onderwijs 

Nieuw! SUPER 6 t 
liij durft iedere 

Siemens 

De nieuwe SUPER 68 
Siemens kan glansrijk alle 
vergelijkingen doorstaan. 
- Met zijn 1000 EFFEKTIEVE Watt, 

zijn waterkolom van 2500 mm en zijn 
luchtdebiet van MEER DAN 50 LITER per 
sekonde zuigt hij het stof pooldiep uit alle tapijten 
weg. 

- Met zijn nieuwe SUPERPOLYMATIC zuigmond blijven er langs 
boorden en In hoeken geen stofranden meer. 

- Met rijn elektronisch regelbare zuigkracht kan hij alle karweitjes aan: 
gordijnen, zetels, karpetten, vast tapijt... 

- En verder Is hij vanzelfsprekend uitgerust met alle praktische snufjes: 
automatische kabelopwikkeling, dubbele stoffilterkassette (papier en 
textiel), stofniveau-indikator, meubelbeveiligende stootrand. 

- Bovendien is hij nog mooi ook: zijn eksklusief bruine uitvoering sluit 
aan bij de laatste modetrends 

Siemens SUPER 68 een lengte voorsprong! 

SIEMENS 
ANTWOORDBON 
Terug te zenden aan SIEMENS NV 
Charleroise Steenweg 116 
1060 BRUSSEL 

Graag ontving 
stofzuigers 

Naam 

Straal 

Gemeente 

Te 

ik meer dokumentatie over uw 

30 MAART 1978 
WIJ s 



KOMM€I1W/lR 

wanbeheer 

miljardenverlies 

ter vroeg in zijn antwoord, het 
amendement Van In te verwer
pen. Ais voornaamste reden gaf 
hij op dat het statuut van nationa
le erkentelijkheid wordt toege
kend aan degenen die tijdens de 
oorlog bijdroegen tot de bevoor
rading van de geallieerde troe
pen. De bewindsman kantte zich 
echter niet tegen het voorstel, om 
deze sektor grondig te herzien. 
Daarbij is het echter waarschijn
lijk dat de kategorie rechthebben
den automatisch tot het perso
neel van de koopvaardij en het 
spoorwegpersoneel zou moeten 
uitgebreid worden. 

VU-senator Hector Goemans 
had het tijdens zijn tussenkomst 
in de bespreking van Verkeerswe
zen hoofdzakelijk over de lucht
vaart. HIJ was van mening dat er 
een sekretaris-generaal zou moe
ten komen om als koördinator tus
sen de verschillende diensten te 
fungeren (Regie Luchtvaart, Re
gie Luchtwegen e.a.). Dit nieuwe 
ambt zou tevens de Sabena kun
nen kontroleren Op die wijze zou 
men tot een centralizatie komen 
van de beslissingsmacht en tot 
een decentralizatie van de uitvoe
ring. 
De h. Goemans hoopte dat minis
ter Chabert rekening zou houden 
met de bezwaren van het V V O 
tegen sommige voorstellen van 
taalkaders op grond van zekere 
fouten, welke houding de interpel-
lant bijtreedt, 
Sabena is zwaar ziek. Het verlies 
voor 1977 bedraagt 2,2 miljard. 
1976 betekende voor de meeste 
luchtvaartmaatschappijen een 
gunstige wending, alleen de Sabe
na bleef in de rode cijfers. De oor
zaken van het tekort schuilen in 
wanbeheer. Twee jaar geleden 
stelde de minister dat de raad 
van beheer uit managers moet 
bestaan. Daarvan is niets in huis 

gekomen. Het dagelijks bestuur 
faalt eveneens en heeft af te reke
nen met interne tegenstellingen. 
De Vlaamse personeelsleden 
worden onrechtvaardig behan
deld, hoewel slechts 20 % van de 
reizigers en de goederen uit Wal
lonië komen. De komende jaren 
krijgt de minister een kans, aan 
de top benoemingen te doen die 
het taalevenwicht bevorderen. 
Daar in 1979 een einde wordt 
gemaakt aan het juridisch be
staan van Sabena worden uitzon
derlijke struktuurhervörmingen 
mogelijk. Behalve haar juridisch 
statuut kan het organizatiesche-
ma aangepast worden evenals 
de toekenning van een grotere 
autonomie. 
Het vrachtvervoer — dat reeds 
30 % van de trafiek bedraagt tot 
verontrusting van de KLM en dit 
zonder een specialist in deze 
branche — kan nog meer opge
voerd worden door de oprichting 
van een gecentralizeerde en auto
noom werkende eenheid. Dr. Goe
mans noemde het onaanvaard
baar dat Sabena eerst personen 
wil plaatsen en pas daarna poogt 
een organizatie op te richten. 
Het vervolg van zijn kritiek betrof 
de benoemingen en de taalwetge

ving. Tot slot hoopte hij dat de 
minister met zijn suggesties reke
ning zou houden. 

VU-senator Bob Mees pleitte 
voor een ander systeem van tege
moetkomingen aan minder be
deelden op het spoor. In plaats 
van prijsvermindering toe te 
staan zou men veel beter het 
overeenstemmend bedrag recht
streeks aan de begunstigden kun
nen overmaken. 
In de grote agglomeraties werden 
voor 55 miljard kredieten uitge
trokken, terwijl de «provincie» 
slechts met mondjesmaat be
dacht wordt. Wat de terugbeta
ling van pré-financiering en bijpas
sing van de exploitatieverliezen 
betreft is het al niet beter gesteld : 
Brussel kreeg in 10 jaar tijd 58 mil
jard voor het gemeenschappelijk 
vervoer, gevolgd door Antwer
pen met... 8 miljard. Luik met 6 en 
Charleroi met 5 miljard... 
Wat de taaiverhouding bij Sabe
na betreft noemde spreker het 
onaanvaardbaar dat na 12 jaar 
de kwestie van de taalverhoudin-
gen nog steeds niet geregeld 
werd. Na lang wachten kwam de 
Vaste Taaikommissie dan toch 
tot een advies.' Een jaar na dit 

<UIT DE (WETSTRAAT 
De naderende vakantiestem
ming werd verstoord door 
een op eerste zicht merk
waardige koerswijziging van 
de Volksunie. Het paste 
goed in het kader van een 
maandendurende campag
ne in de CVP-pers in Vlaan
deren om te bewijzen dat de 
VU de weg van het RW 
opging. Maar dan vergeet 
men de waard. Hetdebacle 
van de RW is vooral te wij
ten aan de fantastische grille-
tjes van zijn voorzitter Nu 
kijkt iedereen op wanneer 
de VU meent dat zij haar 
sociaal-ekonomisch luik dat 
reeds in vele voorgaande 
kongressen werd goedge
keurd, moet op het voorplan 
schuiven. Zulk sociaal-ekono
misch plan is overigens inhe
rent aan elke Vlaams-natio-
nale partij die bekommerd is 
om de rechtvaardigheid en 
de solidariteit onder zijn le
den. Toch zag men in de 
wandelgangen van het Parle
ment enkele gefronste wenk
brauwen. Men was er even 
in geslaagd een onrust op te 
roepen. Gelukkig werd alles 
vlug hersteld hoewel sommi
gen toch nog schijnen te 
rekenen op het parool van 
Nietzsche om maar veel leu
gens te vertellen, er zal wel 
iets van blijven hangen. Een 
Antwerpse krant bracht het 
zelfs zover te spreken van 
een linkse putsch in de partij 
Le ridicule ne tue pas! 
Dat de VU haar nationalisti
sche tanden nog met verlo

ren heeft bleek wel uit de tus
senkomsten van Mik Baby-
Ion, Hector Goemans, Bob 
Maes, André De Beul e.a. 
Vooral de bespreking van 
de begroting van Verkeers
wezen gaf aanleiding tot en
kele pertinente opmer
kingen. De senatoren Maes 
en Goemans vielen scherp 
uit tegen de toestand bij de 
Sabena, op taalkundig én op 

financieel gebied. Deze frans
kiljonse instelling tart reeds 
sedert vele jaren elke ver
nieuwingspoging. In tegen
stelling met de overige Euro
pese maatschappijen blijft zij 
verlies boeken en hoopt ze 
nu op de lijn Brussel-Atlanta 
om haar deficit van meer 
dan 2 miljard te delgen. 
Minister Chabert, waarvan 
een Vlaamse CVP-krant 
schreef dat men niet goed 
weet tot welk gewest hij nu 
in feite behoort, is nu sedert 
4 jaar minister van Verkeers
wezen en heeft o.m. inzake 

Sabena er nog niets van 
terecht gebracht Deze zgn. 
Brusselse Vlaming van wie 
men ooit zei dat hij het paard 
van Troje van VdB is in 
Vlaanderen, is handig zijn 
ambitieuze pionnetjes aan 
het uitzetten. Hij is wel de 
vertegenwoordiger van het 
AOW dat nu de klassenstrijd 
predikt maar dat stoort deze 
Brusselse lib>erale advokaat 
nauwelijks. Over het commu
nautair pakt heeft hij zich 
nooit met een woord gekom-
prommitteerd, maar men 
weet dat hij alles behalve 
federalistisch denkt en in stil
te gehoopt had dat de hele 
regering erover zou tuime
len, zodat hij zich offervaar
dig kan aanbieden als de gro
te verzoener die de staats-
hervormingsklok even zou 
terugdraaien. Uiteindelijk 
moest Chabert dan toch be
kennen dat er taalkaders in 
aantocht zijn voor de Sabe
na na zoveel jaren. Ook de 
rationalizatie zal worden aan
gepakt, nadat het Mc Kin-
sey-rapport had gewezen op 
de loodzware top die elke 
nationalizatie blokkeert Ook 
inzake de ruzie Antwerpen-
Zeebrugge kan Chabert niet 
van nalatigheid worden vrij
gepleit door het ontbreken 
van een nationale havenpoli-
tiek. Maar laten we niet te 
negatief zijn. Dank zij Cha
bert hebben wij toch een ver
plichte veiligheidsgordel. Fas
ten seat belts I 

H.C. 

advies is er nog steeds niets 
gedaan! Bij de Regie van de 
Luchtwegen bestaat er een be
paald taalevenwicht en zelfs over
wicht voor de Vlamingen, maar 
dan alleen in de lagere funkties. 
De vetste gaan naar Walen en 
frankofonen. Bij de Sabena is het 
erger gesteld zoals reeds werd 
aangetoond. 

Senator Maes handelde vervol
gens over de hinder, die de aan
wezigheid van een grote luchtha
ven veroorzaakt. Het zou dan 
ook niet anders dan logisch zijn 
dat de streek rond de luchthaven 
van enkele voordelen zou genie
ten in de eerste plaats tewerkstel
ling van eigen mensen. Sprekend 
over het gewoon verkeer had de 
senator de indruk dat er een zeke
re verslapping intrad in de kontro-
le op de maximumsnelheden 
waardoor het aantal zware onge
vallen is toegenomen. 
In het licht van de komende 
decentralizatie en ontvetting van 
Brussel vroeg spreker zich af of 
het nog zin had de spoorlijnen 
Brussel-Leuven en Brussel-Ottig-
nies te verbeteren. Tot slot zei de 
h. Maes dat hij zich bij de stem
ming over de begroting zou ont
houden, omdat de wantoestan
den bij Sabena met opgedoekt 
worden. Mocht tegen de bespre
king van de begroting 1979 mets 
ten goede veranderd zijn bij Sabe
na dan zal senator Maes tegen
stemmen. 

Nationale 
erkentelijkheid... 
Bij de bespreking van het wets
ontwerp tot wijziging van de wet 
van 5 juli 1971 inzake de toeken
ning van een rente aan de zeevis-
sers, die tijdens beide wereldoor
logen de visserij beoefenden van
uit eigen en geallieerde havens, 
wees VU-senator Van In op de 
risico's die deze vissers liepen 
voor de bevoorrading van de 
bevolking De senator sprak er 
zijn verwondering over uit dat de 
vissers die uit Engelse havens 
opereerden voor dit risico ver
goed worden en de vissers, die 
vanuit Belgische havens opereer
den niet De h. Van In betreurde 
de discriminatie, ook buiten de vis
serij, van bepaalde groepen, die 
nochtans evenveel recht hebben 
op onze erkentelijkheid. De minis-

Miiieubezoedeling 
VU-senator Van Eisen interpel-
leerde mevrouw De Backer, minis
ter van Nederlandse Kuituur en 
Vlaamse Aangelegenheden over 
de vervuiling van de Nete, de 
Laak en andere rivieren en de 
bouw van een koliektor voor op
vang en afvoer van industriële 
afvalwateren langs het Albertka-
naal. Inleidend protesteerde de in-
terpellant tegen het onthouden 
van informatie aan het parlement. 
Hij ging dan uitvoerig het pro
bleem van de vervuiling na, even
als van de oorzaken en de bestrij
ding ervan. 

Slinkse 
maneuvers 
Tijdens de bespreking van de 
begroting van Landsverdediging 
trok VU-kamerlid Emiel Van 
Steenkiste scherp van leer tegen 
de nieuwe gebiedsomschrijving 
van de rijkswacht, waardoor de 
brigade te St.-Genesius-Rode tot 
het tweetalige rijkswachtdistrikt 
Brussel gaat behoren. Deze ge
meente behoorde vroeger tot het 
eentalig gebied Halle. Dat is lo
gisch noch funktioneel. De zes 
randgemeenten behoren nog 
steeds tot het Vlaamse land. De 
reorganizatie van de rijkswacht 
werd toch doorgevoerd ondanks 
de waarschuwingen van de sena
toren Jorissen en Vande Zande... 
Tijdens het antwoord van minis
ter Vanden Boeynants kwam het 
tot een bitsige dialoog tussen 
interpellant en minister, toen de 
minister beweerde naar de werke
lijkheid te hebben gehandeld en 
niet volgens juridische beschou
wingen. Toch beloofde hij de 
maatregel door juristen te zullen 
laten onderzoeken. 

Geen 
schoothondjes 
Tijdens zijn tussenkomst in het 
debat over de Begroting van Bin
nenlandse Zaken zei VU-kamer
lid Mik Babyion op zeker ogenblik 
het volgende : «Onze regerings
deelneming zal ons met van blaf
fende of bijtende honden tot 
schoothondjes omtoveren.» Mik 
Babyion handelde achtereenvol
gens over de toepassing van het 
zgn. septemberdekreet CVande-
zande), de briefwisseling tussen 
Vlaamse gemeenten en franstali-
gen, de gemeentelijke fusies (die 
een prasitief resultaat oplever
den), de subgewesten enz. Hij 
vroeg zich af of de Stuyvenberg-
teksten geen afbreuk betekenen 
van de gemeentelijke autonomie. 
In geen geval mag de burger ver
vreemden van het bestuur. Het 
kamerlid vindt ook graten in te 
nauwe banden tussen de ge
meenteraad en de OCMW's. Inza
ke politie pleitte hij voor meer 
veldwerk voor de politieofficieren. 
Wat de voogdij van de gemeen
ten betreft vindt de h Babyion 
dat deze thans te groot is. De 
gemeentelijke autonomie moet 
versterkt worden, ook op finan
cieel vlak. 

WIJ» 
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De „acht van Stan 
opnieuw samen 

ri 

De acht vandaag: (staand en v.l.n.rJ Kiekens, Marico, Jansen, Guide, Verleye; (zittend en v.l.n.r.) Den Becker, 
Vanseveren en Pattijn. 

BELLEGEM. — Zeventien jaar nadat zij samen zes maanden de 
krijgsgevangenen waren geweest van de Kongolese rebellenleider 
Gizenga kwamen te Beltegem (Kortri jk) de acht van Stan voor het 
eerst bijeen. 

Gabriel Verleye is er op Paaszaterdag l.l. in geslaagd zijn zeven vrien
den in zijn woning te verzamelen. Het weekblad «WIJ » was de bie-
zondere genodigde. 
« Nogal klaar », zegt gastheer Verleye « het was de VU die ons uit de 
hel van Stanleystad bevr i jdde!» 

In 't kort... 

Op 11 januari 1961 vertrok te 
Zaventem een uit vrijwilligers be
staande marskompagnie (1 e kara-
blniers Prins Bpudewijn) naar Ru-
anda-Urundl. 

De onafhankelijkheid van 1960 
had de vroegere kolonie geen 
rust gebracht, integendeel I 
Op 13 januari, ze waren pas aan
gekomen, worden de acht solda
ten op verkenning uitgestuurd. In 
een officiële verklanng heet het 
dat een luitenant de opdracht gaf 
een avondlljke tocht te onderne
men van Usumbura naar een 
kamp, 12 km. verder. Zonder wa
pens, zonder kaarten, zich enkel 
oriënterend op een paar gege
vens (zo van : aan een boom naar 
links, aan een brug naar rechts) 
kan het niet anders of deze « zen
ding » moet verkeerd aflopen. Een 
paar uur later zijn de acht de 
gevangenen van de Kongolese re
bellen. Zonder het te merken 
overschreden ze de grens met 
Kongo en kwamen in de provin
cie Kivu terecht. 

W i e wa ren de ach t ? 

Sergeant Armand Kiekens (28 
jaar), de enige beroeps, uit Beve-
ren-Waas, Constant Janssen (19) 
uit Wuustwezel, Wllly Guide (20) 
uit Knesselare, Roland Marico 
(19) uit Viamertinge, Jozef Den 
Becker (18) uit Antwerpen, Ray
mond Vanseveren (20) uit Vlisse-
gem, Jaak Pattijn (22) uit Gent en 
Gabriel Verleye (20) uit Aartrijke. 
Weken gingen voorbij eer men 
nieuws had van deze soldaten. 
Op 31 mei, vijf maand later, ont
vangt de familie van sergeant Kie
kens een « gevangeniskaartje ». 
Slechts'25 in het Frans geschre
ven woorden (om de bewakers 
niet te ontstemmen !) staan er op 
te lezen. 
Aan het weekblad «De Volks
unie», de voorloper van «WIJ», 

. verklaart moeder Kiekens; «De 
angst wijkt toch niet ondanks het 

feit dat wij nu nieuws hebben. Ik 
zal maar gerust zijn als ik hem 
hier weer thuis zie!» 
De acht worden ervan beschul
digd zich wreed tegenover de 

inlandse bevolking gedragen te 
hebben en deelgenomen te heb
ben aan de beschieting van de 
stad Goma. Nu begint hun lijdens
weg. Zij zullen naar Stanleystad 
overgebracht worden. « Stan », de 
hoofdstad van de Oostprovincie 
Is het bolwerk van de Lumumbis-
ten, de rebellen tegen de regering 
Kasavubu in Leopoldstad. 
Het wordt een lange en pijnlijke 
tocht, in elk dorp is het uitstap
pen, slaag inkasseren, tentoonge
steld worden aan de bevolking, 
uren in de brandende zon liggen, 
geselingen, zelfs overreden wor
den door jeeps. 
Als één van hen vraagt waarom 
dit gebeurt antwoordt men : «De 
blanken hebben dat ook met ons 
gedaan, wij hebben het van hen 
geleerd!" 
Het was Jozef Van Overstraeten 
die zich in zijn «De Toerist» 
afvroeg of de Belgische regering 
wel iets deed om deze Vlaamse 
soldaten vrij te krijgen. Zijn vraag 
bleef onbeantwoord, want men 
deed mets I 

«De Volksunie» schreef: «Deze 
acht Vlaamse soldaten hebben 
reeds vijf maanden doorgebracht 
In gevangenschap. Stilaan is er 
over hen niet meer gesproken 
geworden. Zij zijn geraakt tot wat 
men zou kunnen noemen de ver
geten sektie. Vergeten door het 
publiek dat de aandacht op ande
re dingen heeft gezet, vergeten 
door de regering die zich nipt 

zeer bekommert om het lot van 
Vlamingen in het algemeen, verge
ten ook door de UNO die in Kon
go andere katten te geselen 
heeft. Niet vergeten echter door 
vader, moeder, vrouw en andere 
familie-leden, die geen rust zullen 
kennen voor hun jongen terug 
naar huis kan keren. Niet verge
ten ook door de Volksunie, die 
een aktle begint om hen terug in 
vrijheid te doen stellen.» 

« M u n g a n g a m a d e f o » 

Zo heette de aktie die de VU op 
touw zette om de «acht van 
Stan » vrij te knjgen. De aktie kon 
spektakulair genoemd worden 
want het toenmalige VU-kamerlid 
Daniël Deconinck en het plaats
vervangend kamerlid dr. Herman 
Lecompte, beiden oud-kolonlalen, 
zouden naar Stan zelf vliegen om 
bij Gizenga de vrijlating te beplei
ten. 
Grote verwondering in het ganse 
land. Onder belangstelling van bin
nenlandse- en buitenlandse pers 
vertrokken beiden op Zaventem. 
De Belgische pers schreef panie
kerig dat de VU-tussenkomst de 
officiële pogingen tot vrijlating in 
het gedrang zouden brengen. Er 
werden echter geen pogingen ge
daan. De acht waren maar Vla
mingen en op de koop gewone 
piotten. 
Op vrijdag 23 juni 1961 hoorden 
zij langs de radio dat Gizenga 
hen zou vrijlaten, 's Anderen
daags werden ze aan de UNO-
soldaten overgedragen. Het wa
ren Etiopische blauwhelmen die 
hen opvingen en voor hen eten 
klaarmaakten. Vervolgens wer
den ze naar Leopoldstad overge
vlogen en van daar naar Zaven
tem, al scheelde het niet veel of 
ze werden daar voor de «grap» 
in een vliegtuig naar New^York 
gestopt... 

Nooit meer terug ! 
Zeven van de acht zeggen 
nooit meer naar -daar» terug 
te willen. Drie (Kiekens, Marico 
en Guide) bleven in het leger 
als beroeps. 
Janssen houdt een café te Bras-
schaat en zou nog eens terug 
willen, want eigenlijk is hel een 
schoon land... 
Vanseveren is garnaalvisser te 
Den Haan. 
Patlijn werkt op een drukkerij 
te Melle. 

Den Becker, die de legerkamion 
stuurde en dus verloren reed, 
werkt bij GM te Antwerpen. 
Verleye is vrachtwagenchauf
feur te Bellegem. 
Voor alle acht had de bijeen
komst reeds eerder moeten ge
beuren, zij zal regelmatig her
haald worden... 

T h u i s ! 

De aankomst op Zaventem was 
niet zonder Incidenten. De VU-tus
senkomst en het ongenoegen 
to.v. de regering die passief was 
gebleven had in Vlaanderen gro
te wrevel doen ontstaan Op de 

koop toe werd het op Zaventem 
geen officiële ontvangst Er was 
van regeringszijde niemand, eer-
ste-minister Theo Lefévre vond 
een paar dagen later wel de tijd 
de aankomst van een rit in de 
Ronde van Frankrijk bij te wonen. 
Twee uur lang liet men de families 
opgesloten wachten ook al wa
ren de acht reeds geland en uitge
stapt. Ze werden nog « even » bin
nengehouden ... om onderzocht 
te worden. Tenslotte moest Frans 
Vander Eist bij de rijkswacht tus
senbeide komen om een einde te 
stellen aan dit wansmakelijk ver
toon. 

De pers probeerde in alle toon
aarden uit te leggen dat de VU-
tussenkomst niets had uitge
haald. «Het Volk» titelde zelfs: 
" VU volledig vreemd aan de vrij
lating !» 

Vergeten 

VU-tussenkomst 

bij hun 

bevrijding niet 

Hoe het ook zij, « de acht» waren 
danig onder de indruk van het 
VU-optreden dat ze nog steeds 
hun simpatie voor de Vlaams-na-
tionale partij hebben behouden. 
Voor één van hen is dat zelfs 
meer geworden. Gabriëi Verieye 
werd voorzitter van de plaatselij
ke VU-afdeling. Hij en de anderen 
zijn het eens: « Was de VU niet 
tussenbeide gekomen, het was 
slecht afgelopen met ons!» 

Zelfmoord. . . 

Ten huize Verleye (leeuwevlag, af
fiche VU-bal, affiche «Vlaamse 
staat»...) is het een drukte van 
jewelste. Een ploeg van Terloops 
zet de kamera's klaar want één 
voor één komen de acht voor de 
spots, om alles nog eens te vertel
len. 
Het wordt stil wanneer Gabriel 
Verieye verhaalt hoe ze er allen 
aan dachten zelfmoord te plegen, 
ja zelfs gevraagd hebben doodge
schoten te worden. De vernede
ringen en de angst werden te 
ondraaglijk. Vooral de dag toen 
de radio de moord op Lumumba 
meldde en de rebellen zegden 
dat het einde nabij was. 
Er kan nu allemaal hard om gela
chen worden, vooral wanneer de 
oude foto's en de krantenknipsels 
bovengehaald worden, maar de 
lach is maar een grijns wanneer 
een van hen zegt dat hij bij de Bel
gische staat het statuut van poli
tiek gevangene heeft aange
vraagd. Het antwoord was nega
tief daar het niet vóór 1956 was 
aangevraagd. «Alsof ik tóén 
reeds kon weten in 1961 gevan
gen genomen te worden...» 

Maurits Van Liedekerke 

De acht in gevangenschap omringd door de rebellen van Gizenga.. Was er geen officiële ontvangst te Zaventem.- de VU zorgde voor de welkom! 
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onze W6R6LD 

Bretoense 
kust 
stikt 

Opnieuw IS dus een mammoet-
tankschip rats in twee gebroken 
en veroorzaakte zijn inhoud een 
ware ramp op de Bretoense kust 
De woede van de Bretoenen 
werd niet alleen gewekt door het 
incident zelf maar nog meer door 
de amateurachtige wijze van ver
weer tegen het grijze walgelijke 
goedje Voorlopig beperkt het 
Bretoens verzet zich tot bomaan
slagen, doch na de ramp is het 
met uitgesloten dat de Bretoense 
boeren en vissers een grotere 
Bretoense reflex zullen verkrijgen 
en daardoor alleen reeds de posi
tie van de Bretoense nationalis
ten zullen versterken 

Het IS intussen gebleken dat men 
met de bouw van reuzentankers 
nog met goed weet welk vlees 
men in de kuip heeft Een reuzen-
tanker bouwen is een zaak, hem 
lang in de vaart houden een ande

re zaak Ze kwamen in de vaart 
na de sluiting van het Suez-ka-
naal en bezorgden de reders 
fabelachtige winsten, omdat men 
met een vaart evenveel olie naar 
West-Europa aanbracht dan vroe
ger met 10 tankschepen van 
30000 ton 
Maar dat maakt de zaak met van 
de Bretoense kustbewoners Ze 
worden in hun bestaan bedreigd 
zowel wat het toerisme als de 
zeevisserij betreft De Bretoenen 
staan vandaag oog in oog met de 
schnkbarende werkelijkheid nl 
dat Parijs ver af ligt en zich om 
het vroegere onafhankelijke Bre-
tagne geen zier bekommert 

« Help u zelf, zo helpt u God », zou 
de Bretoense leuze moeten zijn 

Het beste middel om Panjs wak
ker te houden is een sterke volks-
nationale Bretoense partij De 
Bretoenen — die in hun eigen Kel

tische taal met de vissers van 
Wales kunnen spreken — zou
den zich moeten spiegelen aan" 
de Welhsmen en de Schotten, die 
dank zij de opkomst (hoe beschei
den ook) van een eigen nationalis
tische partij betrekkelijk vlug een 
vorm van zelfbestuur afgedwon
gen hebben Breiz (Bretagne in 
het Keltisch) moet zich spiegelen 
aan de Basken, de Katalanen, de 
Galliciers en zovele andere kleine 
volken die vechten voor hun er
kenning als natie Sinds kort beho
ren ook de Vlamingen (waar
tegen de Bretoenen met ontzag 
opkijken) ook tot die naties, die 
op de drempel van hun erkenning 
als volk staan Een decentralize-
nng in Frankrijk ten gunste van 
de Bretoenen en de Basken zou 
eventueel ook gunstig kunnen uit
vallen voor Frans-Vlaanderen 

Waarom nief? 

• ' ««Ij, 

Nu ook in de Sovjet-unie HAIG-leden 
Het is precies een jaar geleden dat de volksvertegenwoordigers Wil
ly Kuijpers (VU) en Glinne (FSB) het initiatief namen om een grqgp 
op te nchten die de wel wat duistere naam HAIG draagt Deze naam 
verwijst noch naar een NAVO-opperoff icier noch naar Schotse whis
ky, maar staat voor Helsinki Agreements Implementation Group, wat 
zoveel betekent als groep die er wil voor ijveren dat van de Helsin-
ki-overeenkomsten iets m huis komt Zoals men weet behelzen die 
overeenkomsten drie onderwerpen • ontwapening, handelsbetrek
kingen en de zgn mensenrechten (en volkerenrechten !) 

De voorgenoemde volksvertegen
woordigers waren van mening 
dat ontwapeningsbesprekingen 
zaak zijn van de grote mogendhe
den en dat alle staten voldoende 
uit zijn op (uiteraard winstgeven
de) handelsbetrekkingen 

ZIJ vreesden echter dat de verkla
ringen m b t de mensenrechten 
gauw tot de holle retoriek zou
den gaan behoren Omdat oost-
blokstaten uit de aard van hun 
politiek-ekonomisch systeem op 
dit stuk met veel vrijheid kunnen 
toestaan en omdat de ervaring 
leert dat de meeste Westelijke 
staten in deze omstandigheden 
meer prijs stellen op goede be
trekkingen met de Oostelijke 
machthebbers dan op die met 
hun eventueel van mensenrech
ten verstoken onderdanen 

ZIJ stelden dat verdragen met 
alleen de overheid binden maar 
ook de burgers en zagen er een 
taak in, voor de eerbiediging van 
die mensenrechten te gaan ijve
ren uiteraard in het eigen kamp 
maar vooral daar waar ze het 
meest bescherming nodig heb
ben , in het Oosten van Europa 

ZIJ waren daarbij zo vermetel 
zich met tot een Belgisch klubje 
te beperken Eigenlijk willen zij 
parlementsleden aanspreken 
(slechts in bijkomende orde ook 
anderen) uit al de landen die de 
Helsinki-overeenkomst onderte
kend hebben Vandaar de Engel
se naam Het ligt voor de hand 
dat tot nu toe meer Belgische 
leden toegetreden zijn dan ande
ren Buitenlandse leden werven 
of kernen stichten kost veel tijd 

en geld Aan beiden is een groot 
tekort Toch zijn er al leden uit 
Groot-Brittannie, Noorwegen, 
Zweden, Italië, Duitsland (Bonds
republiek), Ierland, Luxemburg en 
Zwitserland Er is zowaar een 
met-parlementair lid bij uit Ne
derland de dissidente historicus 
Andrej Amalrik i En nu, sedert 
drie maanden, telt HAIG zelfs in 
de Sovjetunie (buitengewone) le
den 

Er waren al eerder « Helsinki-groe-
pen» opgedoken in de Sovjet
unie mensen die een waterkans-
je voor wat meer individuele be
wegingsvrijheid wilden aangrij
pen De meesten zijn moeten ver
dwijnen of onderduiken omdat de 
helft van hun leden in gevangenis
sen of gelijkstelde innchtingen ge
plaatst werden HAIG weet zelf 
met hoe die Sovjetburgers te 
weten gekomen zijn dat HAIG 
bestaat, wat zij is en op welk 
adres zij bereikt kan worden Van 
hieruit IS het ook moeilijk te begrij
pen wat die mensen bezielt om in 
de openbaarheid te treden, aan
gezien ZIJ toch dadelijk onschade
lijk gemaakt worden Wat er ook 

van ZIJ, voortaan zijn bij HAIG aan
gesloten 
— leden van de Moskouse 
«Groep ter bevordenng van de 
Slotbepalingen van Helsinki in de 
USSR.. , 
— leden van het « Knstelijk komi-
tee ter verdediging van de rech
ten der gelovigen, 
— leden van de «Werkgroep ter 
bestrijding van de misbruiken in 
de psychiatne voor politieke doel
einden », 
— een niet nader omschreven 
Viktor Elistrator, 
— een gelijkaardige groep uit de 
Armeense volksrepubliek, waar
van de voorzitter (Edward Aroet-
joenjan) en degene die het HAIG-
lidmaatschap aanvroeg (Robert 
Nazarjan) inmiddels gearresteerd 
werden 
Deze gegevens alsmede een re
laas van de nogal teleurstellende 
ervanngen die volksvertegen
woordiger Kuijpers heeft opge
daan als waarnemer op de toet-
singskonferentie te Belgrado wer
den verstrekt op een perskonfe-
rentie, gehouden te Brussel op 
woensdag 22 maart 1978 

Karel Jansegers 
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VUJO-Grimbergen stelt voorbeeld 
VUJO voert de slogan «Vlaams-Sociaal > in zijn vlag. VUJO-Grimbergen 
hoefde niet lang te zoeken om die slogan ook in daden om te zetten. In Grim
bergen staat immers sinds geruime ti jd het projekt «Eigen Thuis» op het 
getouw. 

Eigen Thuis (vzw) werd opgericht in januari 1975 te Grimbergen, ontstond 
omdat vele gehandicapten weinig of geen aangepaste woongelegenheid vin
den waar zij zo zelfstandig mogeli jk kunnen leven en hun persoonl i jkheid ont
plooien. 

De vzw wil daar iets aan doen en heeft dan ook tot doel de opricht ing (en het 
beheer) van een gezinsvervangend tehuis, « Eigen Thuis», voor 30 alleen
staande zwaar l ichameli jk gehandicapten uit het arrondissement Halle-Vil-
voorde. Sinds de opr icht ing werd een lange weg afgelegd, die nu tot zichtba
re resultaten leidt 

Minrstene van 
Volksgezondheid • 35 500 000 
Nationale Loteri j . 5 500 000 
Boemerang 4.000000 
Gemeente Gnmbergen: 2.000.000 
Eigen bezit vzw 
« Eigen Thuis » • 4014000 
Totaa l : 51.014.000 
Dit betekent dat er nog zowat 
3.000000 fr. moet worden ingeza
meld Een niet-onoverkomelijk bedrag 
als het gedragen wordt door de hele 
gemeenschap van Halle-Vilvoorde. 

. . .en V U J O ? 

Kon het anders dan dat de Volksunie 
en de Volksuniejongeren van Grim
bergen hun steentje zouden bijdra
g e n ' 
De Volksunie voerde nav . Sint-Ni-
klaas een Marsepein-aktie ten voorde
le van «Eigen Thuis». En VUJO nam 
aktief deel aan de Boemerangaktie 
« Beter Leven Geven », mede ten voor
dele van « Eigen Thuis » 
Omdat het VUJO opgevallen was dat 
het aantal jongeren dat aan deze 
aktie deelnam zo gering was, werd 
zowat een jaar later S M A K opgericht 
S M A K staat voor Sint-Maarten Aktie-
komitee, dat Vlaams-sociaal voelende 
jongeren (en volwassenen) wil groe
peren (helaas blijken er dat nu met 
erg veel te zijn) om gedurende een 
jaar een Sint-Maarten Aktie te voeren 
ten voordele van « Eigen Thuis» 
Vlaanderens jeugd is nu wel meer 
dan ooit sociaal bewust maar zowat 
alle aandacht gaat naar wat veraf, 
liefst over de oceaan gebeurt 
Door deze overaksentuering blijft de 
eigen medemens hier in Vlaanderen 
al te vaak in de kou staan Onze <• wel
vaartsmaatschappij » vertoont im
mers nog vele zwakke plekken die 
men al te vaak poogt te verbergen 
door de aandacht af te leiden naar 
andere en verre landen 
S M A K wil pogen het evenwicht iet
wat te herstellen door daadwerkelijk 
aktie te voeren ten voordele van een 
vaak vergeten groep 

Van het OCMW-Grimbergen kreeg 
de vzw een bouwgrond van zowat 1 
ha 13 are voor 99 jaar in erfpacht Die 
bouwgrond is gelegen langs de Schild-
padstraat te Grimbergen, midden in 
een wijk in volle expansie (Wezehage-
veld) «Eiqen Thuis» wordt daardoor 
geïntegreerd in de Grimbergse leefge
meenschap, en wijkt dus af van de 
gangbare tehuizen waarin men de 
gehandicapten en bejaarden weg 
(ver)stopt uit de maatschappij 
Het gebouw, waarvan de plannen wer
den goedgekeurd door het ministerie 
van Volksgezondheid in juli 1976, 
werd trouwens zo ontworpen dat de 
polyvalente zaal ook ten dienste kan 
staan van de wijkgemeenschap erom
heen 

In augustus '76 werd de bouwvergun
ning afgeleverd, en in september 1977 
werd de ruwbouw en sluiting aanbe
steed voor 23.466 437 fr Het ministe-
ne heeft op dit bedrag 18.773.000 fr. 
, subsidie ondertekend. 
De aannemer, A S C uit Berchem-Ant-
werpen, kreeg de opdracht de bouw
werken te starten op 6 februari, zodat 
er nu bakstenen te zien zijn. 
Onnodig te zeggen dat bakstenen 
geld kosten, veel geld zelfs De archi-
tekten ramen de totale kosten op 
54000000 fr. 

Wat ontvangt •< Eigen Thuis » vzw aan 
subsidies. 

Voor meer informatie 

Eigen Thuis v z w : 

EP G. Goossens, voorzitter. 
Kerkplein 1, 1850 Gnmbergen, 
02-2692613 

S M A K : 

Hugo Van Hemeiryck, voorzit
ter, Wolvertemsestwg. 245, 1850 
Gnmbergen, 02-269.03 73. -
Stephane Rummens, sekretaris, 
Beigemsestwg 146, 1850 Gnm
bergen, 02-269.31.60 

Dat het aktiekomitèe naar Sint-Maar
ten werd genoemd is méér dan het 
kind een naam geven 
De legfjnde van Sint-Maarten is ge
kend de officier die zijn mantel in 
twee scheurde en deelde met een 
minder-bedeelde 

Lange tijd was (en in sommige stre
ken nog IS) hij de «Vlaamse Sint-Ni-
klaas» , onder druk van de commer
ciële belangen moest hij plaats ruimen 
voor de zogenaamd universele maar 
kunstmatig opgedrongen Sint-Niklaas 
Belangrijke SM-Akties waren 

— benefiet-avond op 24 april '77 met 
Cassiopeia, de Condors, Spinnet en 
Jammerhout, 
— baksteenslag en stand op kermis 
14 mei , 
— baksteenslag en stand op jaar
markt op 3 en 4 september, 
— dansende tee voor jongeren op 8 
oktober, 
— bouw een steentje mee : bak
steen-spaarpotten worden huis aan 
huis verkocht, (september-december) 
en worden nu met Pasen terug opge
haald , 
— bedelbrievenaktie • nu aan de 
gang 

H a l l e - V i l v o o r d e 

De Sint-Maarten Aktie blijft met be
perkt tot Grimbergen, S M A K poogt 
integendeel de hele, fusiegemeente 
Nieuw Grimbergen te bereiken, daar 
waar de meeste andere akties of akti-
viteiten ten voordele van «Eigen 
Thuis» vzw zich beperken tot Gnm-
bergen-Centrum 
En omdat « Eigen Thuis » zich richt tot 
mindervaliden uit Halle-Vilvoorde be

perken we ons ook niet tot de fusiege
meente. Tientallen bakstenen bevin
den zich in de omliggende gemeen
ten, en zelfs verder, tot in het buiten
land toe 
Te Vilvoorde besloten jongeren een 
plaatselijke kern van S M A K op te nch-
ten om ook daar een Sint-Maarten 
Aktie te voeren ten voordele van 
« Eigen Thuis » 
Het IS dan ook duidelijk «Eigen 
Thuis» belangt heel Halle-Vilvoorde 
aan Ook U 

Politiek 

S M A K en met VUJO, ook omdat wij 
« Eigen Thuis » met wensen te politize-
ren. Het gaat ons in de eerste plaats 
om « Eigen Thuis » en het waarmaken 
van onze slogan Vlaams-Sociaal, niet 
om een propagandastunt Het is wel 
een publiek geheim dat S M A K en 
VUJO gelijklopen.. 
Het CVP-schepenkollege kon de poli
tiek er echter niet buiten houden • wel
licht omdat S M A K (en dus VUJO) 
sukses kent werd de « baksteenslag » 
verboden Het zal echter met het eer
ste verbod geweest zijn dat Vlaams-
nationalisten naast zich neerleggen, 
en de baksteenslag ging dus bor 
Een CVP-gemeenteraadslid vond de 
lef om in een pamflet mee te delen dat 
hij voor de 2 000 000 fr gemeentelijke 
subsidie aan «Eigen Thuis» had ge
zorgd Een subsidie die ruim twee jaar 
was beloofd, en er pas kwam toen dui
delijk werd dat S M A K weleens « elek-
toraal gevaarlijk» kon worden 
En met alleen de gemeentelijke over
heid poogt het S M A K moeilijk te 
maken, ook bepaalde andere «her
ders» van wie verwacht kan worden 
dat ZIJ zich voor 100 % achter elk ini
tiatief ten voordele van Eigen Thuis 
zouden scharen, doen weleens verve
lend of weigeren bepaalde medewer
king Daarom moet SMAK slagen En 
U kan daaraan meewerken 

'.tbit 

SfflAK 

EIGEN THUIS VZW 

V U J O : V l a a m s -
S o c i a a l - F e d e r a a l 

Dat de meeste SM-AKties tenslotte 
een filantropisch karakter meedragen 
kan slechts de zoveelste aanklacht 
zijn tegen de overheid disnalaat de 
nodige hervormingen door te voeren 
om tot een welzijnsmaatschappij te 
komen. 
In de plaats van enkel hervormingen 
te eisen, wil S M A K ook en vooral 
daadwerkelijk aktie voeren. 
Dit IS het verschil tussen sociaal-schij
nen en sociaal-zijn. 
Als u ook een steentje wil meebou
wen, kan u uw steentje storten op rek. 
nr 001-0581702-69 van SMAK, 1850 
Grimbergen ten voordele van «Eigen 
Thuis» vzw (vanaf lOOOfr kan u uw 
giften aftrekken van uw belastbaar 
inkomen , vermeld in dit geval . attest 
gevraagd). •••.^. s 

« Eigen thuis » : eindelijk « bakstenen » 
Na enke le ja ren voo rbe re id i ng en vee l ge ld inzamelen k u n n e n w e eindel i jk k o n k r e t e resu l ta ten laten z i e n : 
« baks tenen ». (s tand o p 19 maar t 1978). O p 16 apri l kan je m e e b o u w e n me t S M A K w a n t dan gaat d e apo te -

o s e van d e S in t -Maar ten -Ak t ie door , in het Fen ikshof te G r imbe rgen . (Fo to STERR) 

30 MAART 1978 
WIJ 9 



KOMMCnT̂ ^R 

FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 31 MAART 

TOT 6 APRIL 

LEUVEN 1 
16 u,20 u 45 KT 

PREMIERE LEUVEN 
2e week 

Iphigenia 
Film van Michael Cacoyannis, 
met Irene Papas 

13 u 30 ,18u 15,23u KT 
3e week 

Close Encounters 
of the third kind 

Film van Steven Spielberg, met 
Frangois Truffaut en Richard 
Dreyfuss 

18u KT 

LEUVEN 2 
5e week 

In alle stilte 
Film van Ralf Boumans, met 
Marc Bober 

1 4 u , 2 0 u KT 
Die plötzliche Einsamkeit des 

Konrad Steiner 

Film van Kurt Gloor, met Silvia 
Jost en Sigfrit Steiner 

1 6 u , 2 2 u KNT 
A man called Horse 

Film van Elliot Silverstein met 
Richard Harns 

24 u. KNT 
Servante et mattresse 

Film van Bruno Gantillon, met 
Victor Lanoux en Andrea Ferre-
ol 

TIENEN 
KT Zondag 14 u 

Snoopy come home 
en 

Robin Hood 
Naar de stnpfiguren van 
Schultz 

Vrijdag, zaterdag 19 u 30 
Zondag 17 u en 19 u 
Maandag 20 u 30 KT 

Smokey and the Bandit 

Film van Hal Needham 

Vnjdag, zaterdag 22 u 
Zondag, dinsdag en w/oensdag 
20 u. 30 KNT 

The Serpent's egg 

Van Ingmar Bergman met Liv Ull-
nr\ann en David Carradine 

TERVUREN 
Zondag 15 u KT 

One Little Indian 
en 

Saludos Amigos 
Film van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag, zondag en 
dinsdag 20 u 30 KNT 

The Serpent's Egg 

Film van Ingmar Bergman met 
Liv Ullmann en David Carradine 

Zondag 18 u 
Woensdag, donderdag 20 u 30 

Romeo and Juliet KT 

Film van Franco Zeffirelli, met 
Olivia Hussey, Leonard Whiting, 
Milo O'Shea en Michael York 

KURSAAL TURNHOUT 

Zondag 15 u KT 

Alice in Wonderland 
• en 

Nanou het Junglekind 
Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag 19 u 30, 
zondag 18 u, 
maandag en dinsdag 20 u 30 

Spider-man '^' 

Film van Swackhamer 

Vnjdag, zaterdag 21 u 30, 
Zondag 20 u 30 KNT 

Valentino 

Van Ken Russell 

Het beleid in Groot-Leuven 
mist samenhang 
Op de raadszitting van 20 maart jl is 
nogmaals gebleken hoe er op het Leu
vense stadhuis geimprovizeerd 
word t Enkele voorbeelden de kultu-
rele raad houdt zijn stichtingsvergade
ring en organizeert de verkiezing van 
het bestuur op dag en uur waarop de 
gemeenteraad vergadert Tijdens die 
raadszitting moeten de statuten van 
de kulturele raad goedgekeurd wor
den Veel erger wordt het als dat 
gebrek aan samenhang geld gaat kos
ten aan de stad, zoals dat het geval is 
met de restauratie van de oude brou
werij van de Vlierbeekabdij De stad 
gaat daar 3 5 miljoen frank investeren, 
terwijl ze in de kelders van het stad
huis voor meer dan 6 miljoen werken 
laat uitvoeren om er een brouwenjmu-
seum in te richten dat er helemaal met 
thuishoort Nog een geval de stad 
houdt er twee verschillende onder-
wijsnetten voor muziek op na en twee 
gemeentelijke biblioteeknetten, een 
stedelijk en een Heverlees Daarnaast 
blijft het de openbare vrije biblioteken 
betoelagen Dat zijn eigenlijk drie orga-
nizaties voor hetzelfde doel Toen 
raadslid Van Itterbeek op die warrige 
toestand wees, haalde de CVP het 
paard van het vrije initiatief van stal, 
maar zei er niet bij dat dit met aan de 
lektuurvoorziening ten goede komt 

Kui tuuren macht 

Na een technische bespreking van de 
statuten in verband met de door het 
kultuurpaktdekreet voorgeschreven 
representativiteit, waaraan de raadsle
den Delpierre (BSP) en Vandezande 
(VU) deelnamen, werd uitgeweid over 
de toekomstige rol van de kulturele 
raad Raadslid Van Itterbeek betreur
de dat de verkiezing van het bestuur 
al aanleiding had gegeven tot harde 
politieke blokvormingen in de raad, 
onder meer aan de zijde van het 
A C W Die politizenng voorspelt mets 
goeds en toch is er voor de kulturele 
raad een belangrijke rol weggelegd in 
Groot-Leuven Van Itterbeek vroeg uit
drukkelijk dat de verslagen en de 
adviezen van de raad al aan al de 
gemeenteraadsleden zouden overge
maakt worden De VU staat erop dat 
het stadsbestuur voor elke belangnj-
ke aangelegenheid op het gebied van 
de kuituur de kulturele raad zou raad
plegen alvorens een beslissing te tref
fen Tevens brak het raadslid een lans 
voor de huisvesting van de kulturele 
raad in een stadsgebouw Dat stand
punt werd bijgetreden door het CVP-
raadslid Massart 

Aanstel l ingen In het 
muzlekconservator lum 

Er moeten een aantal aanstellingen in 
het conservatonum «gereguian-
zeerd » worden, zoals dat heet In ver
band met de aanwervingsvoor-
waarden, die met dag oog vastgelegd 
worden, vroeg Vandezande (VU) dat 
alle kandidaten op een gelijke wijze 
zouden behandeld worden en te ver
mijden dat de personen met vrijstel
lingen in konkurrentie zouden ge
plaatst worden met nieuwe kandida
ten, die in feite tevergeefs meedoen 
aan de eksamens 

In verband met de huisvesting van de 
v z w Openbaar Biblioteekwerk Sint-
Remldis in een huis van de stad in de 
deelgemeente Heverlee, stonden de 
VU-raadsleden op het standpunt dat 
het geen zin heeft twee biblioteeknet
ten, een vnj en een openbaar, in stede
lijke gebouwen onder te brengen Dat 
schept met alleen verwarring, maar 
zo'n beleid staat een goed georgam-
zeerde lektuurvoorziening in -de weg 

Vl lerbeek 

Het stadsbestuur legt het ontwerp 
voor van de restauratie van de oude 
bakkerij en de oude brouwerij van de 
Vlierbeekabdij De brouwenj, die hoog
dringend aan restauratie toe is, is ech
ter met als monument gerangschikt 
De werken worden op ruim 15 miljoen 
geraamd De kerkfabnek draagt met 
bij tot de kosten, omdat er geen geld 

Verkaveling Matexi 
BSP-raadslid Tobback zette het 
punt van de verkaveling Matexi 
langs de Platte Lostraat in de 
deelgemeente Kessel-Lo op de 
dagorde van de raadszitting van 
20 maart De V U had hiertegen 
al eerder bezwaar aangetekend 
Raadslid Van Itterbeek had een 
dnngende vergadering van de 
stedelijke kommissie van Ruimte
lijke Ordening gevraagd In de 
wijk IS er reaktie gekomen van
wege een plaatselijk aktiekomi-
tee dat zich inzet voor de ver
keersveiligheid op de moorden
de Platte Lostraat een smalle 
woonstraat die, naast het druk
ke plaatselijke verkeer, gebruikt 
wordt door het vluchtende 
vrachtverkeer dat op de spits
uren 'n snelle verbinding zoekt 
tussen de Tiense- en de Diestse-

stwg Langs die straat zijn er 
uitgebreide verkavelingen ge
pland, die de steun krijgen van 
de burgemeester De bestem
mingsplannen voor de wijk wer
den tien jaar geleden ontwor
pen, ze zijn volkomen achter
haald Het CVP-PVV-bestuur 
verschuilt zich nu achter jundi-
sche argumenten om de verka
veling goed te keuren Vooral de 
burgemeester, die schepen van 
openbare werken was te Kes
sel-Lo, IS Matexi steeds ter wille 
geweest De oppositie vraagt nu 
een herziening van de BPA's 

Van Itterbeek wenste tenslotte 
dat het kollege de plaatselijke 
bevolking duidelijk zou voor
lichten over zijn bedoelingen en 
de maatregelen die het wenst te 
nemen om de verkeersproble
matiek op te lossen 

IS, al beheert de kerkfabnek het hele 
domein De gebouwen worden ver
huurd aan partikulieren Bovendien 
werden alle omliggende bouwgron
den van de abdij door het bisdom ver
kocht Tenslotte verzet het stadsbe
stuur zich tegen de rangschikking van 
de abdij als dorpsgezicht, omdat dan 
ook de omliggende terreinen mee 
gerangschikt worden Kortom, hier 
wordt een zeer dubbelzinnig spel 
gespeeld En nu maar wachten op het 
rangschikkingsbesluit van mevrouw 
de minister van Kuituur 

Betoelagingsreglementen 

Om in regel te zijn met de artikelen 10 
en 14 van het kultuurpakt dient de 
stad, op grond van onderrichtingen 
van de hogere overheid, de betoela
gingsreglementen samen met de be
groting aan het provinciaal bestuur 
over te maken Daarom kregen de 
raadsleden een hele reeks betoela
gingsreglementen voorgeschoteld, 
waarvan er verschillende nog drin
gend moeten bijgeschaafd worden 
Er waren diskussies omtrent de 
kraamgelden, de toelagen voor vader
landslievende verenigingen en het re
glement voor de socio-kulturele vereni
gingen In verband met de kraamgel
den wordt, op advies van de gezins
raad, het recht op een uitkering gekop
peld aan een maximum gezinsinko
men van 400 000 fr (belastbaar), te 

verhogen met 36 000 fr per kind ten 
laste (72 000 fr voor een gehandicapt 
kind) De vroegere schalen blijven 
behouden, namelijk 1 000 fr voor het 
eerste kind, 2 000 fr voor het tweede, 
3000 fr voor het derde, 4000 fr voor 
het vierde, 5 000 fr voor het vijfde en 
volgend kind Van Itterbeek vroeg 
waarom geen rekening gehouden 
werd met het advies van de gezins
raad om voor het I e en 4e kind een 
hoger bedrag uit te keren respektie-
vehjk 2000 f r en 4 000f r Er werd 
geantwoord dat daaraan gedacht 
wordt in 1979 M Van Haegendoren 
nam het met dat de vaderlandslieven
de verenigingen geen ledenlijsten 
moesten overhandigen voor de bere
kening van de toelagen en dat ze, in 
tegenstelling tot de verenigingen voor 
bejaarden waarvoor een basistoelage 
van 2 000 fr voorzien is, recht hebben 
op een basisvergoeding van 6 000 fr 
Vanden Eynde herhaalde zijn stand
punt van de vorige zitting in verband 
met de amnestie De V U stemde 
tegen het reglement om «diverse 
motieven», zoals Van Haegendoren 
de stemming verantwoordde 
Raadslid Van Haegendoren sneed 
nog het probleem van het indienen 
van ledenlijsten aan in verband met 
het betoelagingsreglement van de kul
turele verenigingen Hij stelde het pro
bleem van de privacy, maar kreeg 
hierop geen duidelijk antwoord 

KflLCnDIR 
MAART 
31 LEUVEN: Arrondissementsraad evaluatie van de aktie « N u 

het doel bereiken» Bespreking Kongres-teksten Om 20 uur in 
zaal 't Broek, Broekstraat 

31 HOFSTADE . Start van de Vlaamse Vrouwenknng met een dia
reeks « Dwars door Oceanie » met Marcel en Liza Desmet Om 
20 uur in zaal «De Sportvriend», Driesstraat Inkom 50 fr 
Leden 40 fr 

31 LIEDEKERKE, ledenfeest in Snack-Lima om 1 9 u 3 0 Met 
kamerlid Nelly Maes 

APRIL 
1 ETTERBEEK- Jaarlijkse smulpartij, in de parochiezaal van St -

Anna-Pede Ook op zondag 2 april 
2 BRUSSEL : Met VUJO wandeltocht naar de Voerstreek Organi-

zatie TAK Samenkomst om 8 u 30 in de Waltra, Arduinkaai 2-3 
te Brussel 

3 LEUVEN • VUJO-reis naar Brussel met bezoek aan het parle
ment Middagmaal bij Toone de Plekker, daarna alternatieve 
stadswandeling Inlichtingen bij Vital Geeraerts, 016/445650 of 
Guido Houdart, 016/4441 77 of Dirk Van Put 016/238483 

5 GRIMBERGEN : «Schrijven of sch ie ten '» Info-boekenbeurs ir 
CC-SB m m V VUJO, V I C , Dosfel, VNS over « Welzijnszorg en 
ontwikkelingssamenwerking » Tot 9 april 

8 BRUSSEL (Arr.) Inhuldigingsbal van het arrondissement Brus
sel, Fr Vekenmansstraat 131 te 1120 Brussel om 20 u in zaal 
Familia Iedereen welkom 

8 HALLE : Teenentander bal om 20 u 30 in zaal « De Welkom », de 
Kerchove d'Exaerdestraat 16A te Buizingen Met Mi Amore Dri-
ve-in show Inkom 60 fr 

15 HOEGAARDEN . Groot VU-lentebal m zaal Pax, Tiensestraat 
81 Om 20 uur 

Halle-Vilvoorde 
deelt mee 
Arrondissementsraad 
De eerstvolgende arrondissements
raad zal doorgaan op vnjdag 31 
maart 1978 om 20 u in de Dynastie-
zaal, A Kongressenpaleis te Brussel 
(ingang langs de bronzen poort voor
aan aan het standbeeld van Koning 
Albert) 

Openingsuren 
arr. sekretariaat. 

Met ingang van 1 april (geen apnlvis) 
zal het arr sekretariaat geopend zijn 
op volgende dagen en uren elke 
maandag, dinsdag en donderdag van 
17 u 30 tot 20 u 

VUJO-Brussel in 
uitbouw 
Onder impuls van Jan De Berlangeer 
(agglomeratieschepen) en het arron
dissementeel bestuur van de VUJO, 
werd er een VUJO-kern opgericht in 
Jette 
Jongeren die wensen mee te werken 
als lid of bestuurslid, kunnen steeds 
kontakt opnemen met Patrick Ghion, 
Tilmontstraat 18 te 1090 Brussel 
Ook in Brussel-stad werd er een 
VUJO-kern opgencht Jongeren kun
nen, steeds kontakt opnemen met Jan 
Anciaux, Houba-de Strooperlaan 142 
te 1020 Brussel 

Kanton Haacht 
bekeek Egmont met 
Baert 
Onder het motto « Nu het doel berei
ken» kwam volksvertegenwoordiger 
Frans Baert «Onder de Toren» in 
Haacht op 16 maart getuigen van zijn 
geloof in de rol die de Volksunie speel
de en de taak die zij nog zal moeten 
vervullen op de weg naar Zelfbe
stuur-voor-Vlaanderen 

«Specialist in grondwettelijk recht», 
zoals schepen van kuituur Michael 
Godijns hem voorstelde, «geworden 
door het bevechten van de grond
wetsherziening van 1970 » verduide
lijkte Frans Baert waarbij hij met een 
terugblik op 150 jaar Vlaamse Bewe
ging schetste waar de V U nu stond 
regeringsdeelname, Egmont en Stuy-
venberg een bewuste keuze om een 
groot en essentieel deel van het VU-
programma NU te verwezenlijken 

Duidelijk werklaarde hij vervolgens 
wat de autonome bevoegdheden van 
de Gemeenschap betekenen en wat 
het gewestelijk vlak inhoudt, om dan 
meer gedetailleerd bij het geval Brus
sel stil te staan, waarbij hij besloot in 
Egmont-Stuyvenberg zitten mogelijk
heden voor de Vlaamse Brusselaars 
waarvan zij zelfs niet meer hadden 
durven dromen i 

In het daaropvolgend vragenuurtje 
kregen we naast bijkomende uitlag 
over wat-waarom in de Nationale 
bevoegdheid bleef, enige toelichting 
over het dotatie-spel Verder verduide
lijkte hij wat Egmont-Stuyvenberg kan 
betekenen voor de 
gewone-man-in-de-straat in Brussel, 
maar ook in Gent of Brugge 

Tot slot wees hij «de bevestiging van 
de faciliteiten» als de echte prijs aan 
die de Vlamingen dienen te betalen 
voor het inlossen van de zware hypo-
teek die door vorige regeerders op 
Vlaanderen werd gelegd 

Ter overweging het alternatief voor 
de VU was met meeregeren en geen 
Egmont, «Stel U bovendien even 
voor wat Egmont-Stuyvenberg zou 
zijn geworden met bv de PVV in 
plaats van de Vo lksun ie '» 

Firma 
VAIM DOOREN 

Hout 

€ternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 
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„Zomerwensen, winterdromen": 

Een film om 

een beetje bij te wenen 
Hol lywood heeft verscheidene akteursparen gekend Meestal werd 
daar handig gebruik van gemaakt voor publicitaire doeleinden vaak 
kregen ze meer aandacht in de pers dan hun prestaties op het 
scherm rechtvaardigden 
Met het paar Joanne Woodward-Paul Newman gebeurde echter het 
tegendeel de meeste fi lms die ze samen maakten werden geen suk-
ses Bovendien heeft Joanne Woodward alleen het eigenlijk ook 
nooit helemaal gemaakt Zonder de band met Newman was zi] mis
schien nu al vergeten geweest Misschien was Joanne ook te intell i
gent om te doen wat van een ster of een vrouw die het wil worden 
wordt verwacht 

Joanne Woodv\/ard debuteerde 
in 1955 In 1957 stond zij op de 
rand van de grote roem ze 
kreeg de Oscar als beste aktrice 
voor haar rol in «The Three 
Faces of Eve » De firma 20th Cen
tury Fox was in de wolken Joan
ne had onmiskenbaar talent 
maar toch leek het of men met 
wist wet aanvangen met haar Zij 
had natuurlijk met de glamour van 
Monroe of Grace Kelly en boven
dien had ze te veel persoonlijk
heid om zo maar om het even 
wat te spelen Naar het einde van 
de jaren 60 leek haar carrière 
geheel uit te doven 
Alles veranderde toen Paul New
man zelf ging regisseren en zijn 
vrouw de hoofdrol gaf In 68 ver
scheen «Rachel Rachel» voor 
Woodward een schitterende co 
me-back als het vertwijfelde 30-ja-
ng meisje dat vreest een leven 
zonder liefde te zullen moeten lei
den 

In 1972 maakte Newman met 
haar « The Effect of Gamma Rays 
of the Man-in-the-Moon Man
golds » 

De film van vrijdag 31 maart heet 
Zomerwensen Winterdromen en 
kwam een jaar later tot stand 
Hier in het kort waarover het 
gaat Rita Walden is gehuwd met 
een oogarts en heeft twee grote 

kinderen Bob en Anna Rita 
heeft het met onder de markt met 
haar moeder en haar dochter 

ZIJ dreigt ook geheel van haar 
echtgenoot Harry te vervreem
den Ze wordt angstig en agres
sief Dat verbetert er met op wan
neer haar moeder overlijdt en 
heel wat hennnenngen weer naar 
boven komen 

Harry wordt afgeschnkt door Ri
ta's koelheid maar probeert haar 

toch uit haar depressie te halen 
Ze besluiten een reis naar Europa 
te ondernemen hopend dat zij 
door een openlijke konfrontatie 
met zichzelf en met mekaar een 
nieuwe relatie zouden kunnen op
bouwen 

De film behandelt op een moedi
ge wijze het probleem van met 
meer zo jonge echtparen 

Vri jdag 31 maart om 20 u 40 op 
BRT 1 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN' 

Verzorgde keuken 
demokratische prijzen 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

VU-standpunt 

In de reeks «Werk in Vlaan
deren » brengt het Vlaams 
Pers Radio en TV-mstituut 
de provincie Limburg voor 
de spots 

Naast de kamerleden Jaak 
Gabriel en Wil ly Desaeyere, 
komen in deze uitzending 
ook leden van het Vlaams 
Arbeiderskomitee aan het 
woord 

Uiteraard wordt in dit pro
gramma ook aandacht ge
schonken aan het kolen- en 
staaldossier van de Lim
burgse VU 

Donderdag 30 maart om 21 
u op BRT 1 

Moo i ' Het ene medium wil ons het andere leren kennen BRT2 begint 
een reeks over fotografie Eerste deel de ontwikkeling van de fotogra 
fie als zelfstandig medium 
Donderdag 30 maart om 22 u 25 op BRT 2 

DONDERDAG 30 MAART 

D3 - 20u 15 
THE HIRED HAND 
Western van Peter Fonda met 
Peter Fonda en Warren Oates 
Mooie ballade western Drie 
zwervers gaan uit elkaar Een 
van hen keert terug naar vrouw 
en kind die hij zeven jaar gele 
den heeft achtergelaten 

RTB- 20 u 20 
LE CERCLE ROUGE 
Suspensfilm van Jean Pierre 
Melville met Alain Delon en Bour 
vil Twee gangsters plannen een 
juwelendiefsta! Ze worden bijge 
staan door een ex kommissans 
van de politie die wegens versla 
ving aan de drank ontslagen 
was 

F 3 - 20 u 30 
L'INNOCENTE 
Liefdesdrama van Luchino Vis
conti met Giancarlo Giannini 
Film over de verandering van 
mentaliteit tijdens de eeuwwisse 
ling en gevolgen voor de men 
sen die zich moeten aanpassen 
Een adellijk man zal er met voor 
terugschrikken om met de bur 
gerij om te gaan en zich met bur
gerlijke vrouwen uit te leven 
Dergelijke houding berokkent 
hem vele moeilijkheden 

LUX - 21 u 
THE NIGHT OF THE FOLLO
WING DAY 
Politiefilm van Hubert Cornfield 
met Marlon Brando Een jonge 
Engelse wordt in Parijs het 
slachtoffer van een ontvoering 
Er wordt een lospnjs gevraagd 
De hostess van de firma waar 
mee zij reisde is betrokken bij 
de ontvoenng 

VRIJDAG 31 MAART 

Dl - 20 u 15 
WHO 
Een robot wil meester blijven 
van zijn wil en geest Intelligent 
gemaakte science fiction van 
Jack Gold met Elliott Gould 

BRT 1 - 20 u 45 
ZOMERWENSEN EN WINTER
DROMEN 
Psychologisch drama van Gates 
met Joanna Woodward en Mar 
tin Balsam Sober en met veel 
takt wordt hier gepleit voor gro 
tere aandacht ten opzichte van 
mensen met getrouwde kinde 
ren Een echtpaar staat op net 
punt de aandacht voor elkaar te 
verliezen en vindt die op het 
ultieme ogenblik van de huwe-
lijkskrisis terug 

LUX - 22 u 00 
NOUS N'IRONS PLUS AU 
BOIS 
Psychologisch drama met Ma 
rie-France Pisier Richard Leduc 

RTB - 22 u 05 
STORMY WEATHER 
Muzikale komedie met Lena Hor 
ne Bill Robinson Fats Waller 
Bekende negeropera 

ZATERDAG 1 APRIL 

Dl - 22 u 05 
DE AFREKENING 
Meedogenloze zedenschets 
van Jack Gold Met Nicol Wil 
liamson en Rachel Roberts On 
genadige zedenstudie met sterk 
psychologische waarde de on 
eerlijke strijd van de ambitieuze 

en immorele jongeman die zich 
door niemand of mets laat weer 
houden op zijn weg naar de top 
Op een zeker ogenblik knjgt hij 
een duidelijk inzicht op al het 
Ijdele en dwaze dat hij nastreeft 
Zijn eerzucht haalt het 

ZONDAG 2 APRIL 

FR3 - 22 u 10 
MANHATTEN MELODRAMA 
Politiedrama van W S Van Dijke 
met William Powell Myrna Loy 
en Clark Gable Een gangster 
offert zich op voor eên jeugd 
vnend en laat zich gevangen 
nemen om zijn vnend te bevnj 
den 

DINSDAG 4 APRIL 

FR3 - 21 u 10 
LE DISTRAIT 
Komedie van Pierre Richard met 
Pierre Richard en Mane-Chnsti 
ne Barrault Zeer goede ont
spannende film vol met scherpe 
satire op onze tijd en levenswij
ze 

WOENSDAG 5 APRIL 

RTB 2 - 20 u 10 
LES RISQUES DU METIER 
Psychologisch drama van Cayat 
te met Jacques Brei en Emma 
nuella Riva Delikate film met de 
nodige takt uitgewerkt De prent 
stelt de vraag naar de moeilijkhe 
den van de getuigenis van mm 
derjarigen in een rechtspraak 

FR3 - 21 u 30 
LA MARCHE SUR ROME 
Satirische film van Dino Risi met 
Ugo Tognazzi en Vittono 

Gassman Kritische kijk op de 
komst van het fascisme in bur 
leske vorm 

BRT - 20 u 30 
JEZEBEL 
Psychologisch drama van Wil 
liam Wyler met Henry Fonda 
Goede schets van het leven in 
de zuidelijke staten van Amerika 
tijdens de secessieoorlog De 
psychologie wordt grotendeels 
met teatrale middelen weergege 

DONDERDAG 6 APRIL 

RTB - 20 u 10 
DE GRIET VAN DE GANG
STER 
Humoristische komedie van 
Giorgio Capitani Met Sophia Lo-
ren en Marcello Mastroanni Een 
prostituee valt zonder pooier en 
trekt de aandacht op zich van 
een gangster Het verhaal heeft 
met veel om t lijf maar bevat pit 
tige elementen en tafereeltjes 

FR3 - 20 u 20 
L'ORDINATEUR DES POMPES 
FUNEBRES 
Komedie van Gerard Pirès met 
Jean Louis Tnntignant en Mireil 
Ie Darc Een man uit een compu 
terafdeling bepaalt per compu 
ter het gunstige ogenblik om las
tige personages uit zijn omge 
i/ing op te ruimen Ten slotte 
gaat hij ook op kommando wer-
<en 
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Donderdag 
30 MAART 1 

BRT 1 

15.30 De bende met de zwarte 
pluimen. (Film). — 18.00 De bere-
boot. — 18.05 De blauwe giobe. 
(Reportage). — 18.30 De verloren 
eilanden (f). — 18.55 Haute coutu
re - 19.00 Sporttribune. - 19.30 
Kijk uit - 19.45 Nieuws. - 20.10 
De Muppet show. — 20.35 Pano
rama. — 21 00 Standpunten. Van
daag een standpunt van de 
Volksunie verzorgd door het 
Vlaams Pers-, Radio- en Televi-
sieinstituuf (VPRTI). - 21 20 Pre
mière — 22 10 Nieuws. 

BRT 2 

2010 Open school. — 20.40 Anna 
Karenina ( f ) . - 2225 Openbaar 
kunstbezit. (Fotografie). 

TF 1 

NED. 1 

18.45 Fabeltjeskrant. - 18.55 
Nieuws — 19.04 Zendtijd politie
ke partijen — 19.14 Love boat (f.). 
- 20.05 2 voor 12. - 2045 Op 
zoek. - 21.35 Nieuws. - 21.50 
De bio-industrie. (Reportage). — 
22 50 Nieuws 

NED. 2 

18.45 Paspoort. — 18.55 Nieuws. 
— 19.04 Paddington - 19.10 De 
verschoppeling (f.). — 19.35 De 
Dik Voormekaarshow. — 20.00 
Nieuws — 2025 Ted show. — 
21 35 De familie Bellamy (f.) -
2225 Hier en nu - 23.05 Ander 
nieuws vandaag. — 23.20 Nieuws. 

RTB 1 

16.00 Deux ans de vacances (f.). 
- 16.55 Tekenfilms. - 1710 500 
miljoen jaren onder zee (Doku-
mentaire) — 18.00 Gedeon. — 
18.05 1, 2, 3... atelier - 18.30 Zig
zag. — 1845 Savoir vivre — 
19.15 Antenne-soir. — 19.30 
Nieuws. — 20.00 De pnjs van het 
boek. — 20.20 Le eerde rouge. 
(Film) - 22.35 Nieuws. - 22.50 
Le carrousel aux images. 

RTB 2 

18.50 Tribunes économiques et so-
ciales. — 1915 Antenne-soir — 
19.30 Nieuws - 20.00 De magi
stratuur (Reportage) 

ARD 1 

16.10 Nieuws. — 17.00 Muttis neu-
er Typ (f.) — 17.50 Nieuws. — 
18.00 Intermezzo-Informationen. 
- 19.15 Hier und Heute. - 19.45 
Spiel um 4tel vor 8 ( f ) - 2000 
Nieuws. — 2015 Auge und Auge. 
(Diskussie) — 21.15 Meine Mieter 
sind die besten (f.). - 22 00 Ratsel-
box — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Unmoglicher Auftrag (f.). -
23.50 Nieuws. 

ZDF 

1700 Nieuws. - 17.10 Pinocchio 
(f.) - 17.40 Die Drehscheibe. -
18.20 Mirjam und der Lord vom 
Rummelplatz ( f ) - 19.00 Nieuws 
— 19.30 Wencke Myhre : das ist 
meine Wel t (Show). — 20.30 Noti-
zen aus der Provinz. — 21.00 Heu-
te-Journal. - 21.20 Rebellen am 
Roten Meer (reportage uit 
Eritrea). - 22.05 Probezeit CTV-
film). — 23.10 Nieuws. 

LUX. 

1225 La bonne franquette — 
17.15 La porte ouverte — 17 35 
Le coffre-fort. — 17.45 Muppet 
show — 1815 Le coffre-fort. — 
18.20 Ram-dames info - 18.30 
Système D — 1845 Ram-dames 
- 1855 Le coffre-fort. - 19.00 
De nos clochers — 1915 Passé 
et gagne — 19.30 Nieuws — 
2000 Police des plaines ( f ) . -
21.00 La nurt du lendemain (film). 
— 22 40 Les potins de la comète. 

13.00 Nieuws — 13.35 Regionale 
uitzending. — 1350 Objectif san
té. — 18.02 A la bonne heure — 
1827 Pour chaque enfant — 
18.55 Le renard a l'anneau d'or (f.). 
- 19.15 Une minute pour les fem
mes — 19.20 Gewestelijke aktuali-
teiten. — 19.43 Eh bien raconte. 
- 20.03 Nieuws. - 20.30 Con
cert. — 22.02 Jean-Christophe (f). 
- 22.55 Basketbal. - 23.20 
Nieuws. 

A 2 

13.35 Regionale uitzending. — 
13.50 Leloignement (f.). - 14.03 
Aujourd'hui madame. — 15.00 Le 
magicien (f.). — 1632 Aujourd'hui 
magazine — 1755 Fenétre sur... 
Groenland — 18.25 Isabelle et 
ses amis — 18.55 Des chiffres et 
des lettres — 19.20 Gewestelijke 
aktualiteiten. — 19.45 Les 6 jours 
d'A 2. - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Le grand échiquier. (Show). — 
23 15 Nieuws. 

FR 3 
18.35 Jeugdprogramma. — 19.05 
Regionale uitzending. — 19.40 Tn-
bune libre. — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Les jeux de 20 heures van
uit Nice. — 20.30 L'lnnocent 
(Film). - 22.30 Nieuws. 

BBC 1 
6.38 Schooltelevisie. — 9.50 Roo-
barb. — 9.55 Jackanory. — 10.10 
Why don't you. — 10.30 Islanders. 
- 10 50 Lippy lion. - 11.00 Other 
people's children. — 12.35 On the 
move year — 12.45 Nieuws. — 
13.00 Pebble Mill. - 13.45 Trump-
ton - 14.00 Racing. - 15.55 Play
school. — 16.20 Winne the win-
scome witch. — 16.25 Jackanory 
16.40 Scoobydoo - 17.05 John 
Craven's newsround. — 17.10 
Blue Peter. — 17.35 Tekenfilmpje. 
— 17.40 Nieuws. — 17.55 Nation
wide. — 18.45 Tomorrow's world. 
— 1910 Top of the pops. — 19.40 
The good life. - 20.10 Wings. -
21.00 Nieuws. - 21.25 Cannon 
- 22.15 Breakaway girls. - 23.10 
Nieuws. 

BRT 
15.30 De grote trek (Jeugdfilm) — 
1800 Het spook van Monnikenei
land (f.) - 18.15 Klem, klem kleu
tertje — 18.30 Open school. — 
1900 800 jaar emancipatie (Doku-
mentaire) — 19.45 Nieuws. — 
2010 Vegetariërs (Dokumentaire). 
— 20 45 Zomerwensen, winterdro-
men (film) - 2210 K.T.RC -
22.40 Nieuws. 

BRT-2 

20.15 Danny Kaye in de opera. — 
21.10 Mario Vargas Llosa. Portret 
van deze Peruaanse schrijver. — 
22 00 Dag aan dag. 

NED. 1 

18.45 Fabeltjeskrant. - 19.05 Big 
Bill (film) - 19.30 Happy Days (f.). 
— 19.55 Moord in Peyton Place 
aV-f i lm) - 21.35 Nieuws. -
21 50 Gesprek met de Minister-
President — 22.00 Voor de vuist 
weg. — 23 10 Martin Luther King 
— 23.55 Nieuws. 

NED. 2 

18.50 Nieuws - 19.04 Robbi, Tob-
bi en het fra-wa-tuig (f.). — 19.30 
Hoe bestaat het? - 20.00 
Nieuws — 2025 De brave sol
daat Schwejk (f.) - 21 30 Dubbel
leven (f.). - 22.20 Vara-visie -
23.10 Nieuws 

FR. 1 

RTB 
16.00 Deux ans de vacances (f.) 
- 16.55 Tekenfilms - 17 10 Ver
dronken schatten (Dokumentaire). 
- 18.05 1, 2, 3 Reportage. -
18.30 Zigzag - 19.15 Antenne-
soir - 19 30 Nieuws - 1955 A 
suivre. — 21.50 Nieuws — 22.05 
Stormy Weather (Muzikale film) 

13.00 Nieuws — 13.35 Regionale 
uitzending. — 14.25 Cousons 
cousines. — 17.57 A la bonne heu
re — 18.27 Pour chaque enfant 
- 18 32 L'ile aux enfants - 18.55 
Le renard a l'anneau d'or ( f ) — 
1915 Une minute pour les fem
mes. — 19.20 Gewestelijke aktuali-
teiten. — 19.43 Eh bien raconte. 
- 2000 Nieuws. - 20.30 Un 
ennemi du peuple (Toneel). — 
21.45 Allons au cinema. — 22.45 
Nieuws 

FR 2 
13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 L'Eloignement (f.). - 14.03 
Aujourd'hui madame. — 15.05 Fa-
choda ( f ) . — 16.00 Aujourd'hui 
magazine. — 17.55 Fenétre sur... 
— 18.25 Isabelle et ses amis. — 
18.55 Des chiffres et d^s lettres. 
— 19.20 Gewestelijke aktualitei-
ten. - 19.45 Les 6 jours d'A2. -
20.00 Nieuws. - 20.32 Un jour 
pas comme les autres (f J. — 21.35 
Apostrophes. — 22.45 Nieuws. — 
22.52 Theorema (f J 

FR 3 

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05 
Regionale uitzending. — 19.40 Tri
bune libre. — 1955 Nieuws. — 
2000 Les jeux de 20 heures. -
20.30 La qualité de l'avenir — 
21.30 De slag om Poltava (doku
mentaire). — 22.20 Nieuws 

LUXEMBURG 
12.15 La bonne franquette. — 
17.15 La porte ouverte — 17.35 
Le coffre-fort. — 17.45 Systeme 
D — 18.00 Aventures d'hommes. 
- 18.28 Le coffre-fort - 18.30 
Ram-dames magazine. — 18.45 
Tele-Luxembourg est a vous. — 
1900 Le coffre-fort. - 1903 L'a-
tout-cuisme du chef. — 19.15 Pas-
se et gagne. — 19.30 Nieuws. — 
20 00 Van Der Valk ( f ) - 21.00 
Nous n'irons plus au bois (f.). — 
2230 Martini-world - 22.45 Les 
potins de la comète. 

DUITSLAND 1 
16.10 Nieuws. — le. lS-Kraf tpro-
ben . Alfred der Starke. - 17.00 
Teletechnikum. — 17.45 Der 
7.Smn — 18.00 Intermezzo-infor-
mationen. — 18.20 Der wilde und 
der zahne westen (f.). — 18.40 
Unter einem Dach ( f ) . — 19.15 
Hier und heute. — 19.45 4tel vor 8. 
— 20.00 Nieuws. - 20.15 Der 
mann aus Metall (Film). — 21.45 
Abschied von der Angs t — 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Ein Bade-
unfall (TV-spel). — 00.20 Nieuws. 

DUITSLAND 2 
16.15 De bevolkingstoename (Re-
Dortaae). — 16.45 Nieuws — 
16.55 Schueler-Express. — 17.40 
Die Drehscheibe. — 18 20 Vaeter 
der Klamotte. (Komisch filmpje). 
— 18.40 Maenner ohne Nerven 
(Komisch filmpje). - 19.00 
Nieuws — 19.30 Auslandsjournal. 
- 20.15 Derrick (fJ - 21.15 
V.LP.-schaukel. - 22.00 Heute-

journal. - 22.20 Aspekte. - 22.50 
Sport am Freitag. — 23.20 
Nieuws. — 23.25 Rockpop in con
cert. 

BBC 1 

6.38 Schooltelevisie. — 9.30 Athle
te. - 9.55 Roobarb. - 10.00 
Jackanory. — 10.15 Why don't 
you ? - 10.35 Gilbert. - 10.50 Lip
py Lion - 12.45 Nieuws. — 13.00 
Pebble Mill. - 13.45 M r Benn. -
14.00 Racing. - 15.55 Playschool. 
- 16.20 Dorothy. - 16.25 Jacka
nory. — 16.40 The Clangers. — 
16.55 Crackerjack. — 17.35 Teken
filmpje. — 17.40 Nieuws. — 17.55 
Nationwide. — 19.00 The Good
ies. — 19.30 Song for Europe. — 
21.00 Nieuws. - 21.25 Life at Sta
ke — 22.15 Nieuws. 

BRT 

14.00 Dag aan dag. - 14.30 Rug-
gles of red Gap (f.). - 16.30 Open 
school : thuis-werk III. — 18.00 De 
bereboot — 18.05 Onderweg 
naar Atlantis (jeugdfilm). — 19.45 
Nieuws — 20.10 Bij nader inzien. 
- 21.40 Babe. - 22.10 Nieuws. 

NED. 1 
15.30 Nieuws. - 15.32 Het tehuis 
van de fregatvogel (dokumentai
re). — 16.15 Speelplaats. — 16.45 
Ren je rot. — 17.20 Penaltybokaal. 
- 18.20 Teleac. - 18.50 Fabel
t jeskrant — 18.55 Nieuws. — 
18.59 Walt Disney prezenteert: 
Charlie Crowfoot en de coati mun-
di. - 19.50 Lin Chung (f.). - 21.35 
Nieuws. — 21.55 Wordt u al gehol
pen? (fJ. - 22.25 Gastvrij. -
23.25 Tros sport. - 23.50 Nieuws 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 19.00 Bereboot. 
— 19.05 Nationale hitparade. — 
20.00 Nieuws. — 20.28 Telecross. 
— 21.00 De man aan de top ( f ) . 
— 21.50 Televizier magazine — 
22.40 Avro's sportpanorama. — 
23.05 Studio sport extra. — 23.35 
Nieuws. 

RTB 
16.50 Llle mysterieuse (film). — 
18.35 De heldhaftige visvangst — 
1840 Spectacle. — 1910 Anten
ne-soir. — 19.30 Nieuws. — 19.55 
Le jardin extraordinaire — 2025 
La party (film) — 22.00 Nieuws. 
— 22.15 Telescope: 9.000.000. . 

ARD 1 

14.25 Nieuws. — 14.30 Sesam
straat — 15.00 Ein platz an der 
Sonne. — 16.30 ARD-Ratgeber: 
geld. — 17.15 Heil und Heilung. — 
17.45 Nieuws. - 17.48 Die Sport-
schau. — 18.30 Intermezzo-Infor
mationen. — 19.15 Hier und Heute. 
— 19.45 Der 7. Sinn. - 19.50 Kurz 

Theorema. — Symbol ische fi lm van Pasolini met Terence Stamp en Si l-
vana Mangano. In een rijk burgergezin komt een vreemde jongeman op 
bezoek die hen allen tot bekering zal brengen. Wie is hij ? Een moderne 
Kr lstusf iguur? De waarden van de burgerl i jke maatschappij worden op 
de korrel genomen en de personages ontdekken hun ware «Ik». Vri jdag 
31 maart om 22 u. 52 op F2. 

von 8. — 20.00 Nieuws. — 20.15 Am 
laufenden Band — 21.45 Nieuws. 
— 22.05 Die Abrechnung (film). — 
23.55 Nieuws. 

ZDF 

15.00 Mein Onkel vom Mars (f.). 
— 15.20 Wandelen met een rub
berboot. — 15.30 Spannende Ge-
schichten. — 16.30 Die Muppetss-
how. — 17.00 Nieuws. - 17.05 
Laenderspiegel. — 18.00 Paul Tem-
ple (f.). - 19.00 Nieuws. - 19.30 
Rockpop. - 20.15 City Lights (film). 
— 21.40 Nieuws. — 21.45 Das 
aktuelle Sport-Studio. — 23.00 Der 
Marshal von Cimarron (fJ. — 00.15 
Nieuws. 

LUX 

12.15 La bonne franquette. — 
13 05 Magazine. — 16.45 Program
maoverzicht. — 16.47 Super juke 
box. - 17.30 Système D. - 17.45 
Le loup solitaire (film) — 19.15 
Passé et gagne. — 19.30 Nieuws. 

— 20.00 L'homme qui valait trois 
milliards ( f ) . - 21.00 Aventures 
de jeunesse (f.). 

TF 1 

13.00 Nieuws. — 13.35 Le monde 
de l'accordéon. — 13.50 La Fran
ce défigurée. — 14.08 Restez 
done avec nous. — 18.05 Trente 
millions d'amis. — 18.35 Les Tifms. 
— 18.40 Magazine auto moto 1. 
— 19.13 SIX minutes pour vous 
défendre — 19.20 Gewestelijke 
aktualiteiten. — 19.45 Eh bien 
raconte. - 20.00 Nieuws - 20.30 
Numero un (show). — 21.30 Serpi-
co (f.). - 22.20 Télé-foot 1. 

A 2 

12.30 Samedi et demi. — 13.35 
Loto chansons. — 14.35 Les jeux 
du stade. — 17.00 Loto chansons 
— 1710 Des animaux et des hom
mes — 18.00 Interneiges. — 18.55 
Des chiffres et des lettres. — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.45 Les 6 jours d'A2 (spel). 
— 20.00 Nieuws. - 20.25 Voet
bal . Frankrijk - Brazilië. — 22.20 
Madame le luqe (f.). — 23.15 Jazz. 

FR 3 

19.05 Regionaal programma. — 
19.40 Samedi entre nous — 19.55 
Nieuws. — 20.00 Les jeux de 20 
heures. — 2O30 Les aventures 
du brave soldat Schwejk. (toneel) 
— 21.45 Aspects du court métra
ge Frangais. — 22.10 Nieuws. 

BBC 1 

9.00 Heads and tales. - 9.35 
Record breakers. — 10.00 In
doors, outdoors. — 10.25 Multi-co
loured Swap shop. — 12.30 
Grandstand. — 1710 Batman (f.). 
— 17.35 Nieuws en sport. — 
17.50 Rolf Hams. - 18.20 Satur
day night at the movies, (film). — 
20.30 Les Dawson. - 21.00 Kojak 
(f.). - 21.50 Nieuws. 

Zondag 
2 APRIL 

BRT 

9.00 Open school. - 9.30 Doe 
mee. — 10.00 Harten ruilen (repor
tage). — 11.00 Konfrontatie (de-
bat). — 12.00 Nieuwsoverzicht 
voor gehoorgestoorden. — 1430 
Voor boer en tuinder. — 15.00 
Sesamstraat. — 15.30 De Brabant
se pijl (reportage) — 16.45 Fidelio 
(opera, tweede deel). — 18.00 
Sportuitslagen. — 18.30 De bere
boot. — 18.35 Tussen pool en 
evenaar (kwis) — 19.45 Nieuws. 
— 20.30 Dorpsfeestzaal (f) . -
21.20 Vnjwilligers in psychiatri
sche instellingen. — 2210 Nieuws. 

NED. 1 

11.00 Omroepparochie. — 15.30 
Teleac. — 17.00 't Is maar een 
vraag. — 18.15 Teleac. — 18.50 

Paspoort. — ly.uu 1̂  
19.05 Tom & Jerry. -
you need .. ( f ) _ 20.0 
de wereld. — 20.30 'n \ 
— 22.35 Heel de mem 
Zingenderwijs — 23.1 

NED. 2 ~" '2 

16.00 Nieuws - 16.C 
der dieren (dokumei 
16.30 Marokko, kindere 
— 16.55 Sprekershoel 
Studio sport 1. — 
gewest tot gewest — 
ken naar kinderen. — 
samstraat. — 18.50 A 
19.20 Studio sport 2 
Nieuws. — 20.35 Het 
laat (fJ. - 21 05 De p 
(dokumentaire) — 2 
Hartman, Mary Hartmai 
Nieuws. 

RTB 

9.15 La ferme è l'oisei 
Informations agricoles. 
dependants a votre s 
11.00 Euchanstieviennc 
Faire le point (debat) 
Nieuws. — 1305 Cor 
— 14.15 Boite postale 
L'age de cristal (f J. — 
pour le monde — 16.2' 
d'une saison (show). 
Sportuitslagen — 17.Ï 
beurs 1978 - 18.4 
vangst — 1910 Eerst 
19.15 Antenne-soir. 
Nieuws. — 1955 Spo 
— 20.25 Les belle 
(show). — 21.45 Nieuv 

ARD 1 

11.45 Nieuws - 12' 
eines Berges der V 
— 1245 Magazin der 
13.50 Ein Platz an der 
13.55 Der rostrote Ri 
14.25 Schwar^e Ernti 
15.55 Task f. ce pol 
16.45 Heinnch .Harrer t 
17.30 Nieuws. - 17.3; 
schau. - 18 20 Well 
19.00 Nieuws - 19.11 
by mit der Dienstpisto 
Das andere taechelr 
22.00 Nieuws - 22.0 
Sonntagabend — 22. 

ZDF 

14.00 Nieuws - 14.0; 
scheibe. — 14 25 Chro 
che. — 14.45 Rapp 
15.15 Heidi (f) - ie 
Thailand. - 16.10 h 
16.15 Dankeschön. — 
portage over buurthuli 
Meine Frau Teresa (filr 
Nieuws. - 1802 Die S 
tage. — 19.00 Tagebuc 
Rauchende Colts (f.) 
Nieuws. - 20.10 Bonr 
tiven. — 20.30 Von dei 
Menschen. - 21.00 Ei 
nach oben (f) — 22. 

— 2215 Niemandslar 
— 23.50 Sport Aktue 
Nieuws. 

LUX 

13.15 Hei elei, kuck el 
Emission en langue fi 
16.30 Tekenfilms. — 1 
a cheval bnse (film) -
theatre. - 19.00 Les 
l'aventure. - 19.30 I 
19.33 Ciné-sélection. -
tes (f.). - 21 00 Le moi 
(film). 

TF 1 

13.00 Nieuws - 13.2( 
sèrieux. — 14.12 Les r 
du dimanche — 15.30 
ginie(f.). - 1600Paa 
— 16.05 L'ile perdue ( 
Sports première. — 
Kingstreet part en gue 
— 1925 Les animaux 
— 20.00 Nieuws. - 20 
de (film). - 22.05 Exp 

A 2 

12.05 Bon dimanche 
Sportmagazine — 20 
— 20.32 Musique an( 
21.40 Chili impressionj 
taire). — 22.40 Nieuw! 
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Tl/-PROGR^MMKS 

— lyuu Nieuws. — 
n & Jerry. - 19-15 All 
.. (f.) - 20.05 Verbeter 
I. — 20.30 'n Vuile egoïst. 
Heel de mens. - 23.05 
•wijs. — 23.15 Nieuws. 

'uws. - 16.02 Paradijs 
3n (dokumentaire). — 
•okko, kinderen van Fez. 
Sprekershoek. - 17.10 
Dort 1. — 17.55 Van 
5t gewest — 18.10 Kij-
kinderen. - 18.25 Se-

. — 18.50 Artsenij. — 
Jdio sport 2. - 20.30 
- 20.35 Het is weer zo 
- 21.05 De platte jungle 
itaire) - 22.35 Mary 
Mary Hartman. — 23.05 

Brme a l'oiseau. — 9.45 
>ns agricoles. — 10.30 In-
its a votre service. — 
;haristieviering. — 12.00 
point Cdebat). - 13.00 
— 1305 Concertissimo. 
3oite postale J. — 14.30 
cristal CO. - 15.40 Visa 
onde — 16.25 Le temps 
ison (show). — 17.45 
agen — 17.50 Boeken-
178. - 18.40 De vis-
- 19.10 Eerste jacht. -
ntenne-soir. — 19.30 
— 19.55 Sportweekend. 
) Les belles années 
- 21.45 Nieuws. 

juws — 12.15 Portraet 
irges der Wendelstein. 
Magazin der Woche. — 
Platz an der Sonne. — 

ir rostrote Ritter (f.). — 
ihwarze Emte (film). — 
sk force police (f.) — 
nrich Harrer berichtet. — 
uws. - 17.33 Die Sport-
- 18?0 Weltspiegel. — 
!uws - 19.15 Das Hob-
sr Dienstpistole. - 20.00 
ere L aechein (film). — 
luws - 22.05 Kritik am 
ibend — 22.50 Nieuws. 

'UWS. - 14.02 Die Dreh-
- 14.25 Chronik der Wo-

14.45 Rappelkiste — 
idi (f) - 1540 Orff in 

— 16.10 Nieuws. — 
nkeschön. — 1620 Re
iver buurthulp. — 16.40 
au Teresa (film). - 18.00 
- 1802 Die Sport-Repor-
9.00 Tagebuch - 19.15 
ie Colts ( f ) . - 2000 
- 20.10 Bonner Perspek-
20.30 Von der Natur des 
n. - 21.00 Ein Mann will 
in (f.) - 22.00 Nieuws 

Niemandsland (toneel). 
Sport Aktuell - 64^5 

I elei, kuck elei. — 15.30 
en langue Anglaise. — 

lenfilms. — 16.45 Un fer 
briseCfilm). - 18.30 RTL 
- 19.00 Les sentiers de 
!. — 19.30 Nieuws. — 
é-sélection. — 20.00 Pilo-
• 21.00 Le mouton enragé 

luws. — 13.20 C'est pas 
— 14.12 Les rendez-vous 
che. - 15.30 Paul et Vir-
— 1600 Paardenrennen. 
Llle perdue ( f ) . - 16.15 
jremière. — 17.55 Mr. 
it part en guerre (tv-film). 
Les animaux du monde. 

Slieuws. — 20.30 L'intrépi-
— 22.(S Expressions. — 

>n dimanche. — 19.00 
jazine — 20.00 Nieuws 
Musique and music. — 

ili impressions (dokumen-
22.40 Nieuws. 

FR 3 

16.35 Les grandes batailles du pas
sé (dokumentaire). — 17.30 Espa
ce musical. — 18.25 Cheval mon 
ami. — 18.50 Plein air. — 19.20 
Special Dom-Tom. — 19.35 L'odys-
sée de Scott Hunter - 2005 
Hexagonal. — 21.20 Nieuws. — 
21.35 L'homme en question. — 
22.40 Manhattan mélodrame 
(film). 

BBC 1 

10.00 Flumps. — 10.15 I see what 
you mean. — 10.40 New life. — 
11.10 Parosi. - 11.25 Word po
wer. — 12.15 Living city. - 12.40 
On the move. — 12.50 Parents 
and schools. — 13.15 Meeting pla
ce. — 14.00 Farming. - 14.25 Knit
ting fashion. — 14.50 Nieuws. — 
14.55 A man could get killed. — 
16.30 Tom & Jerry - 16.35 
Young musicians of the year — 
17.15 The Osmonds. - 1745 High 
Chapparal — 18.35 Nieuws. — 
18.45 Phoenix and the carpet. — 
19.40 Songs of praise. — 20.15 All 
creatures great and small. — 
20.05 Play of the month. - 23.05 
Nieuws. — 23.15 Godsdienstige 
uitzending. — 23.50 Read all 
about It. — 00.25 The British con
nection. 

Maandag 

BRT 

15.30 Eksamens op verkeerde mo
menten (film). — 18.00 Peppi 
& Kokki (f.) - 18.15 De kinderen 
van appartement 47 A (f.) — 
18.40 Open school - 19.10 Doe 
mee. — 19.45 Nieuws — 20.20 
Mikro-makro. — 20.55 Grote lui, 
kleine lieden (f.) - 21.45 Wikken 
en wegen. — 22.25 Nieuws. 

NED. 1 

18.50 Fabeltjeskrant. - 18.55 
Nieuws — 1859 Charlie's Angels 
(f.). - 19.48 Simonskoop. - 20.10 
Tatort . Seringen voor Jaczek (f.). 
- 21.35 Nieuws. — 21.55 Theo 
Olof prezenteert. — 22.50 Symbio
se — 22.59 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Tom & Jer
ry. — 19.09 Peppi en Kokki: — 
19.24 De Muppet Show. - 20.00 
Nieuws. — 20.27 Het verbond van 
de haat (f.). - 21.17 Hij en zij 
(toneel) — 21.40 Sanford en zoon 
( f ) . - 22.05 Brandpunt. - 2245 
't Zand 33. — 23.10 Socutera. — 

RTB 1 

16.00 Deux ans de vacances ( f ) . 
•— 16.55 Strandmeer van vergane 
schepen (dokumentaire). — 17.45 
Dinky Duck - 17.50 1, 2, 3 .. ciné
ma. — 18.15 Seniorama. — 18.45 
Presence protestante. — 19.15 
Lundi-Sports. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 Pauvre Assassin i (toneel). 
— 22.30 Nieuws. 

RTB 2 

18.45 Yoga. - 19.55 Folklore uit 
de Ardennen. — 20.55 La Passion 
(Waals toneel). 

RTB 2 

19.55 Savoir-vivre. 
temps des As (f.). -
papillen. 

- 20.25 Le 
21.15 Minute 

DUITSL 1 

17.10 Nieuws. — 17.15 Schaukel-
stuhl. - 18.00 Logo - 18.50 
Nieuws. — 19.00 Das intermezzo 
bietet an. — 19.40 Ein neuer start. 
- 20.15 Hier und heute. - 20.45 
Trick um 4tel vor 8. - 21.00 
Nieuws. - 21.15 Roots ( f ) . -
22.15 Hinter dem Koreanischen 
vorhanq (reportage). — 22.45 Pe-

pe Lienhard-show. — 00.00 Die 
Spur der Falken (film). - 01 40 
Nieuws. 

DUITSL 2 

18.00 Nieuws. - 18.10 Schulbus 
13 ( f ) . — 18.40 Die Drehscheibe. 
- 19.20 Soko 5113 ( f ) . - 20.00 
Nieuws. - 20.30 Hitparade. -
21.15 Aus Forschung und technik 
(Wetenschappelijk magazine). — 
22.20 Jean Paul: Dr. Katzenber-
gers Badereise (TV-spel). — 23.50 
Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
17.15 La porte ouverte. — 17.20 
Tekenfilms. — 17 35 Le coffre-fort 
- 17.45 Service des affaires clas-
sées (f.). — 18.15 Le coffre-fort. — 
18.20 Ram-Dames Info. - 18.30 
Systéme D. — 18.45 Ram-Dames. 
- 18.55 Le coffre-fort. - 19.00 
De nos clochers. — 19.15 Passé 
et gagne. — 19.30 Nieuws. — 
20.00 Chapeau melon et bottes de 
cuir (f.). — 21.00 Deux pistolets 
pour un lache (western). — 22.30 
Les potins de la comète. 

FR. 1 

13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal 
magazine. — 13.50 Restez done 
avec nous. — 18.00 A la bonne 
heure. — 18.27 Pour chaque en
fant — 18.32 L'ile aux enfants. — 
18.55 Le renard a l'anneau d'or ( f ) . 
— 19.15 Une minute pour les fem
mes. — 19.20 Gewestelijke aktuali-
teiten. — 19.43 Eh bien raconte. 
— 20.00 Nieuws. — 20.30 La val-
lée perdue (film). — 22.30 La guer
re de trente ans. — 23.00 Nieuws. 

FR. 2 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 L'Eloignement ( f ) . - 1403 
Aujourd'hui madame. — 15.00 Le 
magicien ( f ) . •— 1555 Aujourd'hui 
magazine — 17.55 Fenêtre sur... 
- 18.25 Tekenfilms - 18.40 
C'est la vie. — 18.55 Des chiffres 
et des lettres. — 19.20 Dokumen
taire. — 19.45 Les 6 jours d'A 2 : 
spel. - 20.00 Nieuws. - 20.32 La 
tète et les jambes. — 21.35 La far
ce du destin (f J. - 22.25 Bande a 
par t «Du cóte chez Duroc». — 

FR. 3 

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05 
Regionaal programma — 19.40 
Tribune libre. — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Les jeux de 20 heures. — 
20.30 Les Espions (film). - 22.30 
Nieuws. 

BBC 1 

7.38 Open University. - 13.45 
Nieuws. — 14.00 Pebble Mill. — 
14.45 Camberwick Green. — 
16.15 Songs of Praise. — 1655 
Playschool. — 17.20 Champion 
The Wonder Horse. - 17.40 
Goober & The Ghost Chasers. — 
18.05 John Craven's Newsround. 
- 18.10 Blue Peter. - 1835 
Magic Roundabout. — 18.40 
Nieuws. — 18.55 Nationwide. — 
19.40 Young Musicians of The 
Year. - 20.20 Angels. - 21.20 
Panorama. — 22.00 Nieuws. — 
22.25 Man in The Wilderness 
(film). — 00.05 Nieuws. 

Dinsdag 
4 APRIL ] 

BRT 1 

15.30 Robinson Crusoe (film). — 
18.00 Bereboot - 18.05 Sesam
straat. — 18.30 Open School. — 
19.00 Jules Verne, profeet en fan
tast. - 19.45 Nieuws. - 20.10 Dol
le dinsdag. — 20.50 Zal ik es wat 
vragen, dokter?—21.40 Blikscha
de ( f . ) -22.15 Het vrije woord (Het 
Humanisch Verbond.—33 

NED. 1 

18.50 Fabeltjeskrant — 18.55 
Nieuws. - 18.59 Windkracht 16. 

Een vrouw onder invloed. — Film van Cassavetes met Gena Rowlands 
en Peter Falk. Een jonge vrouw kan de afwezigheid van haar man moei
lijk verwerken. Z i j wil zich uitleven, maar stoot op de krit ische veroorde
ling van haar milieu, dat haar wil interneren. Maandag 3 april om 
20 u. 30 op BRT 1. 

— 19.30 De verbazingwekkende 
dr. Newton (dokumentaire) — 
20.20 EO-metterdaad. - 20.30 
Van U wil ik zingen. - 2100 
Nader bekeken. — 21.35 Nieuws. 
— 21.55 Den Haag vandaag. — 
22.10 Jeroen Henneman en de 
zorgeloze gedachte. — 23.15 
Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 Bassie en 
Adriaan ( f ) . - 19.22 Fischer Cho
re. - 20.00 Nieuws. - 20.27 Hé... 
mag ik mijn echtgenote terug I 
(toneel) CQuend épousez-vous ma 
femme ?). - 22.35 Aktua TV. 

BRT 2 
20.10 Slisse en Cesar ( f ) . - 20.45 
Panorama — 21 10 Een vrouw 
onder invloed (film). 

RTB 1 
16.00 Deux ans de vacances (f.) 
- 16.55 Tekenfilms. - 17.10 De 
draken van de Galapagos (doku
mentaire). — 18.00 Dinky Duck 
- 1805 1, 2, 3... cinéma. - 18.30 
Zigzag. - 18.45 TVF - Alimenta
tion. — 19.15 Antenne-Soir. — 
19.30 Nieuws - 19.55 De Joden 
(dokumentaire). 

DUITSL 1 

17.10 Nieuws. — 17.15 Ein orches-
ter wird belauscht. — 18.00 Die 
Grashuepfer-insel (fJ. — 18.15 
Aus meinem Reisetagbuch. — 
18.50 Nieuws. — 19.00 Intermez-
zo-informationen. — 19.40 Oh, die-
ser Vater. — 20.15 Hier und heute. 
- 20.45 4 tel vor 8 - 21.00 
Nieuws. — 21.15 Ein platz fuer Tie-
re. - 22.00 Report. - 22.45 Ein-
satz in Manhattan (f.). - 23.30 
Tagesthemen - 0000 Die Po-
wenzbande (TV-spel). 

DUITSL 2 

18.00 Nieuws. - 1810 Der Kar
ren. — 18.40 Die Drehscheibe. — 
19.20 Van de reus die de sterren 
uitdoofde (film). - 1940 Der Ro-
sarote Panther. Verhaal voor kin
deren. - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Verhalen uit de kinderwereld. — 
22.00 Heute-Journal. - 22.20 Stur-
zflug oder Steigflug ? (Reportage). 
— 23.00 Herbert Von Karajan 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
17.15 La porte ouverte. — 17.35 
Le coffre-fort. — 17 45 Brigade cri-
minelle (f.). - 18.15 Le coffre-fort. 
— 18.20 Ram-Dames magazine 
— 18.30 Systéme D. - 18.45 
Ram-Dames. — 18.55 Le coffre-
fort. — 19.00 De nos clochers. — 
19.15 Passé et gagne - 19.30 
Nieuws. — 20.00 Les Bannis (f.). 
— 21.00 Libera, mon amour (film) 
— 22.40 Les potins de la comète. 

FR. 1 

13.00 Nieuws. - • 13.45 Restez 
done avec nous. . — 17.00 Pedag
ogische dokumentatie. — 18.02 A 
la bonne heure. — 18.27 Pour cha
que enfant — 18.32 L'ile aux 
enfants. — 18.55 Le renard a l'an

neau d'or (f.) — 19.15 Une minute 
pour les femmes. — 19.20 Gev^es-
telijke aktualiteiten. — 19.43 Eh 
bien raconte — 20.00 Nieuws. — 
20.30 Franse tremen (dokumentai
re). — 21.15 Ruraal Frankrijk (do
kumentaire). — 21.27 Paris pour 
mémoire (dokumentaire). 

FR. 2 
15.00 Hans Hartung (portret van 
een schilder). — 16.55 Aujourd'hui 
magazine. — 1755 Fenêtre sur... 
- 18.25 Tekenfilms - 18.40 
C'est la vie. — 18.55 Des chiffres 
et des lettres. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.45 Les 6 
jours d-A2. - 20.00 Nieuws. -
20.35 Service des urgences (TV-
film). - 23.30 Nieuws. 

FR. 3 

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05 
Régionaal programma. — 19.40 
Tribune libre — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Les jeux de 20 heures. — 
20.30 Le distrait (film). 

BBC 1 

14.00 Pebble Mill. - 14.45 Ragti
me — 16.20 Welsh programme. 
- 16.55 Playschool. - 17.20 Tar-
zan. - 17.40 Take Hart - 18.05 
John Craven's newsround. — 
18.10 Stopwatch. - 18.35 Magic 
Roundabout — 18.40 Nieuws. — 
18.55 Nationwide. — 19.50 Young 
musicians of the year. — 20.20 
The Standard. — 21.10 Dokumen
taire. — 22.25 Pennies from hea
ven. — 23.40 Carl Alan Awards. 
— 00.15 Nieuws. 

Woensdag 

I 5 APRIL 

BRT 1 

15.30 Open school. - 16.00 Klare 
taal. - 16.30 Tip-Top - 18.15 De 
Bereboot. — 18.20 lerse beelden 
(Dokumentaire). — 18.45 Young 
Daniel Boone (F). - 19.45 
Nieuws. — 20.15 Happy Days. (F). 
— 20.40 Een veilig nest (TV-spel). 
- 22.20 Ballet van Vlaanderen. -
22.45 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Sea Symphony. - 21.05 
Jezebel (Film). 

NED. 1 

15.30 Het huis van niemand (F.). 
— 15.55 De Ponyroof (TV-film). — 
16.55 Bollie Blauw. - 17.05 De 
film van Ome Willem. - 18.30 
Sesamstraat — 1855 Nieuws. — 
19.00 The Manhattan Transfer. — 
19.20 Zendtijd politieke partijen. 
- 19.30 Tristan (Film). - 21.35 
Nieuws. — 21.55 Den Haag van-

' daag. — 22.10 Elvis in koncert. -

NED. 2 

18.50 Toenstische tips. — 18.55 
Nieuws. — 18.59 Weggelopen kin
deren (Dokumentaire). — 19.24 
Kenmerk. - 20.00 Nieuws. -

20.27 Socutera - 20.33 Lex Har
ding met het popjournaal. — 20.40 
Tol Hansse. — 21.01 There was a 
Crooked Man (Western). - 23.08 
Info. — 23.33 Nieuws. 

RTB 1 

16.45 Feu ver t - 18.25 Dinky 
Duck. - 18.30 Zigzag. - 18.45 
Heeft de geschiedenis meerdere 
Kristusfiguren gekend? — 19.30 
Nieuws. — 20.00 Enchéres aux 
espions (TV-film). — 21.10 Cette 
chose-lè. — 22.10 Nieuws. 

RTB 2 

19.55 Les risques du métier. 
(Film). - 2150 La breloque è 
brac. 

ARD 1 

9.25 Schooltelevisie. - 17.10 
Nieuws. — 17.15 München, mode 
lund Musik. — 18.00 Ein Schmug-
glergeschichte (F.). — 18.25 Herr 
Rossi sucht das Glück (Teken
film). - 18.50 Nieuws. - 19.00 
Intermezzo-informationen. — 
19.40 Tochter des Schweigens 
(F.). — 20.15 Hier und heute. — 
20.45 Trick um 4tel vor 8. — 21.00 
Nieuws. — 21.10 Voetbal. — 
23.00 Die Vergangenheit ist nicht 
t o t sie ist nicht einmal vergangen 
(Musea). — 23.20 Tagesthemen. 

ZDF 

1800 Nieuws. - 18.10 Arpad, der 
zigeuner (FJ. — 18.40 Die Dreh
scheibe. — 19.20 Bühne frei 
(Show). - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Jenny, Lady Churchill (F.). - 21.15 
Bilanz. — 22.00 Heute-journal. — 
22.20 Starsky & Hutch (F.). -
23.05 Gesundheit für alle? — 
23.50 Auslese - Handler der vier 
Jahreszeiten (TV-film). — 1.15 
Nieuws. 1 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
16.30 La porte ouverte. — 17.40 
Le coffre-fort. — 1800 L'écoie 
buissonniére. — 18.28 Le coffre-
fort. — 18.30 Ram-Dames. — 
18.45 De nos clochers. — 18.58 
Le coffre-fort. - 19.00 Hit-parade. 
- 19.30 Nieuws. - 20.00 Brigade 
spéciale (F.). — 21.00 Le Prussien 
(Film). — 22.35 La lanterne magi-
que. — 23.05 Les potins de la 
comète. 

TF 1 

13.00 Nieuws. - 1337 Les visi
teurs du mercredi. — 17.55 Sur 
deux roues. — 18.12 A la bonne 
heure. — 18.28 Pour chaque en
fant — 18.33 L'ile aux enfants. — 
18.55 Le renard a l'anneau d'or 
(F.). — 19.15 Une minute pour les 
femmes. — 19.20 Gewestelijke ak
tualiteiten. — 19.43 Eh bien racon
te. - 19.57 Nieuws. - 20.30 L'in-
specteur mène l'enquête. 

A2 

Un sur cinq. — 17.55 Accord par-
faits. - 18.25 Tekenfilms. - 18.40 
(3'est la vie. — 18.55 Des chiffres 
et des lettres. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.45 Les 6 
jours d'A2. - 20.00 Nieuws. -
20.32 Alain Decaux raconte... — 

FR. 3 

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05 
Regionaal programma. — 19.40 
Tribune libre. — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Les jeux de 20 heures. — 
20.30 La marche sur Rome (Film). 

BBC 1 

13.45 Nieuws - 14.00 Pebble 
Mill. - 14.45 Bagpuss. - 16.55 
Playschool. - 17.20 Bailey's Ck>-
mets. — 17.40 Dokumentaire. — 
18.05 John Craven's newsround. 
- 18.10 Grange Hill. - 18.35 
Magic Roundabout — 18.40 
Nieuws. — 18.55 Nationwide. — 
19.50 Young musiciens of the 
year. — 20.20 Family special. — 
21.10 Miss England. - 22.00 Poli
tieke uitzending. — 22.10 Nieuws. 

30 MAART 1978 
WIJ o 



V1RU€ TIJD 
U » I 

M A A N D A G Bli jkens een foto in onze krant deed de « stri
king » zi)n intrede in het rugbywereldje Wanneer in de puri
teinse voetballeri i "> • D I N S D A G In Zuid-Amer ika beet 
een bokser het oor af van zijn tegenstrever, en een toeval 
lig aanwezige hond at het op Noble art zogezegd • 
W O E N S D A G D e grassjotters van Grasshoppers waren 
hoogst ontevreden met hun premie van 60 000 fr voor een 
matchken Wi j stellen voor volgende keer 6 000 • D O N 
D E R D A G Titeltje in een Franse (Brusselse) gazet Brugge, 
voorstad van Brussel W a a r o m niet ineens g e h u c h t ' Of 
achterbuurt f • V R I J D A G Miche l Pollentier zou zopas 
zijn negende breuk hebben opgelopen W a t een heel eer
biedwaardig rekord is, dachten wij • Z A T E R D A G Als Kis
singer voorzit ter wordt van de Amer ikaanse sjotteri jbond 
(wat kan), dan zien wij niet al leen kans op eindeloos « gebat-
te r» maar ook een grote vreugde voor Lowie van onze 
« bond » H I J mag Henry dan « koliega » noemen • Z O N 
D A G M e n gaat de Nurburgring herstellen O m het eens 
schoon te zeggen het offer van de 130 autorenners die 
erop verongelukten was met vergeefs Spijt ig genoeg met 

Vlaams Basket 

Sedert enkele maanden bestaat er in 
ons land een Vereniging van Vlaamse 
Basketbalklubs Zij is in feite ontstaan 
omdat de nationale basketbalbond 
weigerde zich te herstruktureren in 
twee taaivleugels zoals de taaldekre 
ten dat eisen Meteen zag de bond af 
van de kredieten waaraan de opsplit 
sing in taalvisugels als voorwaarde 
verbonden is 
«Les Sports- voer verleden week 
lelijk uit tegen de VVB 
Omdat ZIJ ergens zou geschreven 
hebben dat zij zichzelf beschouwt als 
een drukkingsgroep om de Belgische 
basketbalbond te doen opsplitsen 
Omdat ZIJ het voornemen zou hebben 
eens dat die splitsing er toch komt 
onmiddellijk de samenwerking met de 
Vlaamse vleugel te hernemen En 
omdat BLOSO bij monde van de heer 
Lêms zou gezegd hebben bereid te 
zijn de nieuwe vereniging te steunen 
omdat als de bond niet wil splitsen 
het BLOSO gewoon geen andere 
partner — wat basket betreft — 
heeft 

'Les Sports' is daar heel boos om 
Maar waarom '^ 
De bond wil zich niet schikken naar 
de taaidekreten Normaal zou hij voor 
het Vlaamse BLOSO met eens meer 
bestaan Wat is er dan normaler dat 
BLOSO gaat samenwerken met een 
(nieuwe) federatie die wel bestaat de 
VVB en die overeenkomstig de de
kreten wil Ijveren voor de basketbal 
sport in Vlaanderen ' 
'Les Sports>• noemt de houding van 
BLOSO afpersing of chantage 
Kom nou' Sedert wanneer is iemand 
geen subsidies verlenen omdat hij 
niet voldoet aan de wettelijke voor 
schnften chantage ' 
Zou het allemaal met veel eenvou
diger zijn geweest gehoor te geven 
aan de wetten en dekreten van dit 
land ' Er bestaat in België nu toch al 
een paar jaar kultuurautonomie ' En 
de voorschriften (opsplitsing in taal 
vleugels) zijn in het raam daarvan 
toch heel redelijk ' Naar onze per 
soonlijke smaak zelfs al te redelijk 

Kortweg een Vlaamse federatie kom 
pleet zelfstandig in overeenstemming 
met een komplete kultuurautonomie 
hadden wij veel liever gezien Ook als 
dat aanvankelijK wat moeite had ge 
kost om het te doen erkennen door 
internationale federaties en olympi 
sche komitees en zo die momenteel 
maar een federatie per «land" erken 
nen Maar dat zijn allemaal zaken 
waaraan een mouw kan gepast wor 
den 

Waar echter hoe langer hoe moei 
lijker een mouw zal aan te passen zijn 
IS dit er IS een ferm uit de kluiten 
gewassen Vlaamse sport die het heel 
goed kan stellen zonder Waalse of 
Brusselse aanbreng zelfs al hebben 
die een dik pak internationale regie 
mentjes onder de arm Welnu die 
Vlaamse sport zal zich hoe langer 
hoe minder willen laten betuttelen 
door «Brussel" Zij wordt stilaan 
groot en sterk genoeg om haar eigen 
boontjes te doppen 

U N O 

Er schijnt ergens een pian te bestaan 
om in de schoot van de UNO nog 
maar een kommissie bij op te richten 
die zich zou bezighouden met de 
tegen de Bntse leeftijdgenoten (plus 
sportgazetten en dito federaties Men 
vreest namelijk dat genoemde kom 
missie zich stilaan in de plaats zou stel 
len van de internationale federaties 
en olympische komitees en zo En 
men is daartegen omdat men perfors 
wil blijven geloven in het sprookje van 
< sport en politiek hebben niks met 
mekaar te maken » In feite zal het wel 
weer zijn omdat er aan al die interna 
tionale dingen een heleboel voordelen 
vastzitten fijne reizen jobkens wat 
macht publiciteit geld relaties en 
noem maar op Voor wie ervan profi
teert zou het natuurtijk spijtig zijn als 
aan dat alles een einde kwam als de 
UNO al die zaken dor degelijk en effi 
cient gaat oplossen Wij die vinden 
dat het met al dat internationaal sport 
gedoe toch de gekende spuigaatjes 
uitloopt vragen ons niettemin af of er 
in deze van de UNO wel veel goeds 
te verwachten is 

Pers en TV 

Jaak Lecoq die sportjoernalist is van 
de geschreven pers schijnt zo stilaan 
een obsessie te krijgen de teevee 
Verleden week schreef hij weer een 
stuk over de relatie gazet TV meer 
bepaald voor wat de sport betreft 
Zijn betoog kwam hierop neer dat TV 
goed IS om de aktualiteit te volgen de 
feiten te zien maar dat de gazet nood 
zakelijk blijft om de achtergrond te 
weten de duiding het fijne van de 
zaak Het valt te appreciëren van 
Jaak dat hij zijn zaak verdedigt en 
zelfs zijn WIJ zeker geen TV slaaf en 
dan nog allerminst als het om sportuit 
zendingen gaat Maar met dat al 
betwijfelen wij toch dat Jaak het voor 
het grote publiek bij het rechte eind 
heeft De sportjournalistiek is eigenlijk 
een parasiet geweest op de rug van 
het sociale fenomeen dat sport werd 
genoemd maar ze is steeds een 
<• gemakkelijke» joernalistiek geble 
ven voor een « gemakkelijk » want wei 
mg kntisch publiek Wat de TV nu 
doet was de oorspronkelijke taak van 
de sportjoernalistiek Wat Jaak nu als 
haar nieuwe taak ziet — duiding — 
daarvoor lijkt ons noch de sportjoer 
nalistiek noch haar publiek rijp Daar 
voor zou men het dachten wij over 
een andere boeg moeten gooien 

Spanning 

Verleden week zag het er nog naar 
uit dat de voetballerij in België eigen
lijk beslecht was Brugge kampioen 
Standard en Anderlecht ook zeker 
Europees en daarmee waren de ' gro 
ten» dan andermaal gerust voor de 
nabije toekomst In zijn geheel blijft 
het er ook deze week zo uitzien Met 
dit verschil dan dat het lang met rrlteer 
zo zeker is dat Brugge de beker der 
landskampioenen zal spelen Door de 
nederlaag op Lierse verleden zondag 
komen Standard en Anderlecht ge 
vaarlijk opzetten Ze staan nog op 
drie en vier punten maar bij het over 
kijken van de wedstrijden die de drie 
ploegen nog moeten spelen bleek dat 
Brugge nog een iets zwaarder pro 
gramma af te werken heeft dan Stan 
dard en Anderlecht Zodat het uitein 
delijk wel eens op een enkel puntje 
zou kunnen aankomen En wat de 
beker betreft als Brugge Charleroi 
wipt (wat normaal zou moeten gebeu 
ren) dan komt het in finale tegen 
Lokeren of Beveren en dat zijn mo 
menteel ook geen katjes om zonder 
handschoenen aan te pakken 

Sport e lders 

De ramp met de Amoco Cadiz voor 
de Bretoense kust heeft maar heel 
weinig met sport te maken Er zijn 
veel aspekten aan verbonden die dui 
zend keer belangrijker zijn dan de 
weerslag die ze zou kunnen hebben 
op de rekreatiebusiness De broodwin 
ning van zoveel mensen De zwier en 
het gemak waarmee de gewone men 
sen weer worden opgetrommeld om 
te herstellen — of te proberen — wat 
de onvolprezen groot industrie er 
gens toch verknoeide Of stonden de 
direkteurs administrateurs en afge 
vaardigden beheerders van de olie 
maatschappijen en rederijen ook in 
de rij om de smeerboel bij elkaar te 
h a r k e n ' Het stuk natuurschoon dat 
voor lange tijd werd vernield Het dui 
delijk zichtbare leed van de bewinds 
lieden die er eens wat gaan aan doen 
zie En dan d ^ sport dus Het zal dit 
seizoen maar een belabberde boel 
worden om daar aan dat stuk van de 
Bretoense kust te gaan zonnebaden 

en zwemmen en zo Alsmaar sport 
voor gezondheid en geluk en ontwik 
keling zeggen ze Dag Jan 

Ach Leo 
Het fijne moet ge er ons eigenlijk met 
van vragen want veel snappen wij er 
ook met van Maar volgens sommigen 
IS die Leon Spinks de man die on 
langs Cassius Clay klopte en wereld 
kampioen aller boksers werd al we 
reldkampioen af En volgens anderen 
IS hij en hij alleen nog altijd de strafste 
Dat komt omdat er twee federaties 
zijn die allebei beweren dat zij het 
voor het zeggen hebben Een council 
en een association De eerste wil niet 
meer horen van Spinks en beweert 
dat Ken Norton momenteel kampioen 
IS De tweede probeert een revanche 
tussen Spinks en Clay in elkaar te 
boksen Heel de zaak zal nu door de 
rechtbank moeten beslecht worden 
want de managers van de boksers zit 
ten er ook nog voor iets (voor de een 
ten namelijk) tussen Veel zorgen 
moesten wij ons maar met maken 
Het IS een kwestie van vele miljoenen 
dollars en op basis daarvan zal men 
het uiteindelijk wel eens worden wie 
the biggest is Leon Cassius Ken of 
nog een andere 

Grand Prix 

De Grote Pnjs van België voor formu 
Ie 1 wagens — wedstri jd tellende voor 
het wereldkampioenschap — wordt 
al enkele jaren gereden te Zolder bij 
gebrek aan een andere deftige om 
loop De Limburgers hebben zelfs een 
kontrakt met de konstrukteurs dat de 

Met april begint een periode waarin 
Venus heel goed te zien is als avond
ster Dadelijk na zonsondergang kan 
men ze zien in het westen laag 
boven de horizon (15 a 20°) en dit 
tot een paar uur na zonsondergang 
De zichtbaarheid neemt toe tot 1 
juni ongeveer Dan vermindert ze 
weer Men hoeft niet bang te zijn 
ernaast te kijken Venus is na zon en 
maan het helderste objekt aan de 
hemel en meestal het enige dat zo 
kort na zonsondergang te zien is en 
dan zeker zo laag boven de westelij
ke horizont 

Overigens ziet men in april nog drie 
andere planeten met het blote oog 
In het zuiden hoog boven de horizon 
dn de Kreeft) de rode Mars Tussen 
Stier en Tweelingen de andere helde
re planeet Jupiter En in de Leeuw 
ziet men nog Saturnus 
BIJ het zoeken (en vinden) van Jupi
ter en Saturnus even bedenken nog 
dat tussen beide ergens een stuk 
menselijk vernuft zijn weg zoekt de 
Pioneer op weg naar Saturnus 

CHATEAU CARAVAN 
Verkoop - Verhuur 

onderdelen - toebehoren - trekhaken 
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek 

Tel 031 /21 98 15 Ook 's zondags open 

& CARAVANCENTRA PVBA 

daar stond pa dan Wat kwaad omdat 
zoonlief weer de trein gemist had 
Wat triestig misschien — maar dat zei 
hij niet — omdat er weer niks ver 
diend was En jonge koereurs kosten 
geld Vol hoop ook Een seigneur die 
zich nu serieus met de zoon bezig 
houdt Een sponsor die al eens een 
broek en een paar banden schenkt 
Een klub waar men zijn best doet Een 
ouwe rat die de kleine « gezien » heeft 
En hij IS nog jong Kortom de oude his 
tone die iedereen kent die van de 
bezorgde vader die wil dat zijn kinde
ren het beter gemakkelijker royaler 
zullen hebben dan hij En de vrees of 
het wel lukken zal Want daarvan zijn 
nu net zoals in het prille begin van 
wielrennerij maar alleen de happy 
few zeker Vaders van koereurs en 
andere kleine luiden nog lang met 

wedstrijd tot en met 1981 in Zolder 
doorgaat Dat heeft de ware Belgen 
doen steigeren De wedstrijd is bezit 
van de automobielbond zeggen zij en 
die beslist waar hij gereden wordt en 
met de konstrukteurs Waarom ma 
ken de heertjes nu ineens zo van hun 
t a k ' Omdat de verbetenngswerken 
aan de omloop van Francorchamps 
aangevat werden en omdat zij wen 
sen dat de G P zo rap mogelijk van 
de Zolderse boerenbuiten terugkeert 
naar «chez nous» Zelfs over Nijvel 
wordt weer gesproken Als iedereen 
nu voet bij stuk houdt gaat het er ple 
zant uitzien Wedstri jd in Zolder zon 
der « Grand Prix » en <• Grand Prix •> in 
Francorchamps zonder wagens 
Maar waarom geen « Grote Prijs van 
Vlaanderen » en een « Grand Prix Wal 
Ion» En dan nog ene van Brussel In 
de Stoofstraat of zo 

N o g hetzel fde 

Wij hebben aan de arnvee van een 
koersken voor beginnelingen wat 
staan klappen met de vader van een 
der koereurkens die ergens naamloos 
in het « pak > eindigde De gewone his 
tone Niet te best leren Te jong voor 
seneus werk Geen zin voor dit en 
geen goesting voor dat Koereur dan 
maar Eerst tegen de zin van de 
ouders Wat bijdraaien dan maar En 

TRIPTIP 
Wie zinnens is de Fonds de Quareux te bezoeken moet dan 
maar eens even een kilometertje verder in de richting van 
Remouchamps afstappen en een wandeling gaan maken 
langsheen de Ninglinspo Het v\/as na de eerste wereldoorlog 
zo een van de klassieke uitstappen van verenigingen en wel 
stellende families Zoveel pretentie heeft de Ninglinspo niet 
meer sedert iedereen naar de Costa zus of zo trekt Maar 
het feit dat men haar enkele decennia wat meer met rust liet 
heeft haar goed gedaan Ze ziet er met haar «duizend» 
watervalletjes (maar wij hebben ze nooit geteld) beter uit 
dan ooit En een paradijs voor kinderen die zo nodig een 
afdamming willen bouwen en een natte broek halen Een prak
tische tip er IS een proper pad maar wie dat verlaten wil 
neme liefst laarzen mee 
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Staatssekretaris Anciaux gaat verkrotting 
van Brussel radikaal tegen 
Vtc Ancjaux, Staatssekretaris voor 
Sociale Zaken, heeft, in het kader van 
zijn bevoegdheden inzake de huisves
ting in de Brusselse agglomeratie, 
besloten over te gaan tot een ingrij
pende wijziging van het K B van 15 
apnl 1977, betreffende de sanenngs-
premies en de sanenngsleningen 
Deze v^(lJZlglng, vervat in het K B van 
1 februari 1978 is van toepassing 
sedert / maart 1978, zij is ingegeven 
door de bekommernis om de toene
mende verkrotting, met name in de 
oudere buurten van de Brusselse 
agglomeratie, tegen te gaan door de 
criteria voor het verkrijgen van sane-
nngspremies en saneringsleningen te 
versoepelen meer bepaald wat be
treft 

— de verhoging van de inkomens
grens 
— het opheffen van de inkomens
grens voor premies tot max 50 000 fr 
— de verlenging van de termijn voor 
jonggehuwden 
— de reële verhoging van de pre
mies 
— de verhoging van de premie naar
gelang van het aantal kinderen ten las
te 
— de degressieve renteverminde-
nngen 

Volgende konkrete beslissingen wer
den genomen 
I n k o m e n 

a De maximum bedragen voor het 
inkomen zijnde 180 000 fr en 
12000fr per kind ten laste worden 
verhoogd tot respektievelijk 
200 000 fr en 30 000 fr tot het tweede 
kind ten laste en 40 000 fr voor ieder 
kind ten laste vanaf het derde 
b Geen inkomensvoorwaarde wordt 
meer gesteld om een saneringspre-
mie van maximum 50 000 fr te beko
men 

c De termijn voor aftrek van 40 % 
op het inkomen van de jonggehuw
den aanvragers van de sanenngspre-
mie, wordt van wer jaar verlengd tot 
zes jaar 

P r e m i e b e d r a g 

a De premie wordt eenvormig vast
gesteld op 1/3 van de kostprijs der 
saneringswerken 

b Een premie van maximum 
50000 fr wordt ingesteld zonder inko
mensvoorwaarde 
c De maximumpremie van 75000 fr, 
gebonden aan de inkomensvoorwaar
de, wordt verhoogd tot 100000 fr 

d De verhoging van 20 % per kind 
ten laste op het basisbedrag van de 
premie wordt vanaf het derde kind 
ten laste verhoogd tot 25 % 
e Het globaal bedrag van de premie 
wordt beperkt tot 2/3 van de kost-
pnjs der saneringswerken 

R e n t e v e r m i n d e r i n g 

De rentevermindenng van 3 % blijft 
ongewijzigd maar de 3 degressieve 

rentevermindenngen van respektieve
lijk 1,5 %, 2 % en 1,5 % worden her
leid tot een vermindering van 2 % 
wanneer het inkomen met met meer 
dan 30 000 fr wordt overschreden 

Voor alle nadere inlichtingen kan men 
zich wenden tot het staassekretariaat 
voor Sociale Zaken, Handelsstraat 44 
te 1040 Brussel Tel 5126660, post 
21 

„WIJ" op de gemeenteraad 
te Scherpenheuvel-Zichem 
Op de jongste gemeenteraad te 
Scherpenheuvel-Zichem was ieder
een zeer druk doende met het lezen 
van hef weekblad - W I J > Er wer
den zelfs fotokopieën doorgegeven 

TAK wandelt 
door de Voer 
De wandeling (geen betoging) 
verloopt onder het motto «De 
Voer was is en blijft Vlaams i » 
Er wordt om 11 u 30 op het kerk
plein van Moelingen verzamelen 
geblazen Borden noch spandoe
ken zijn toegelaten De wande
laars worden verzocht hun bo-
terhammekes mee te brengen 
Einde van de wandeling rond 
1 6 u 

Vertrek bussen 
Oost- en West-Vlaanderen -t-
Vlaamse Ardennen Gent Sint-
Pietersstation om 8 u 30 Tel 
091/226896 
Waasland Hotel Serwir (afnt 
autostrade Sint-Niklaas) om 
8 u 45 Tel 031/770911 
Antwerpen Berchem Kerk om 
9 uur Tel 031/391074 
Brabant Arduinkaai KVS om 
8 u 30 Tel 02/7317443 
Neteland Grote Markt Meche-
len om 8 u 30 Tel 031/801345 
Limburg Kerkplein Moelingen 
om 11 u 30 Tel 011/41 1002 
Leuven Thierbrau Naamse 
Ves t Leuven Tel 02/759 61 71 
M m v VUJO-Limburg 

Wat was er te lezen. Het m <• WIJ» 
verschenen verslag van de vorige 
gemeenteraad 

Het«knalde » nog na 

De rechtzetting in «WIJ» van de ver
schillende feiten die in het plaatselijk 
CVP-bladje «Knal» verdraaid en in 
een verkeerd daglicht gesteld werden 
knalden nog na op de zitting Achteraf 
werd tussen pot en pint het Recht op 
Antwoord in «WIJ» geëist door Jos 
Pauwels uit Averbode, besproken 
Wij zijn wel benieuwd welke uitleg hij 
heeft ter rechtvaardiging van zoveel 
«vergissingen» in «Knal» En ook of 
hij zijn woord zal gestand doen i v m 
de beloofde rechtzetting in « Knal» — 
ook het VU-voorstel van de wekelijk
se zaterdagmarkt met vergeten he 
Jos ' — Dan komt u beslist ook aan 
bod in «WIJ» 

Zoals anderen met positieve inbreng 
reeds verdienden 
Een gazetteschnjvelaar merkte humo
ristisch op Men gaat het CVP-bladje 
«Knal» herdopen in «Knol» 

O p r o e p t o t s a m e n v / e r k i n g 

Vanuit de oppositie — we schrijven 
met opzet met « minderheid » — werd 
er voor de zoveelste maal een oproep 
tot solidaire samenwerking gedaan 
Zodat iedereen op een demokrati-
sche manier aan zijn trekken komt 
Voor de V U is solidariteit geen holle 
slogan omdat voor de V U alle men
sen belangrijk zijn 
Linkse mensen, rechtse mensen, alle
maal mensen onze aandacht en inzet 
waard i 

Robert Janssens 

LIMBURG 
VUJO-Limburg heeft plannen 
Het Limburgs provinciaal bestuur van 
de Volksumejongeren vergaderde in 
de Slagmolen te Genk op zondag 19 
maart II 
Het bestuur nam kennis van de motie 
die door VUJO ingediend werd in ver
band met de opvolging van de heer 
LOUIS Roppe goeverneur van de pro
vincie Limburg Verder werd de prakti
sche orgamzatie van de open verga
dering van 8 april in verband met 
jeugdwerkloosheid geregeld Deze 
bijeenkomst zal plaatsvinden in het 
Kultureel Centrum van Hasselt op 

zaterdag 8 april om 14 u Sprekers 
zijn minister van Wetenschapsbeleid 
Rik Vandekerckhove, volksvertegen
woordigers Nelly Maes en Willy De-
saeyere en VUJO-voorzitter Johan 
Sauwens Langs deze weg nodigt 
VUJO iedereen uit op deze werk-
vergadenng 
De kandidaten voor de verkiezingen 
van het dagelijks bestuur en van de 
nationale raad werden aangeduid 
Voor het dagelijks bestuur werd Jo
han Sauwens voorgesteld Ook voor 
het voorzitterschap steunt VUJO-Lim-

MAART 
31 HASSELT VU-lentebal vanaf 20 uur in het Ontmoetingscen

trum Van Rapertingen-Hasselt Luikersteenweg aan de afrit 
A l 3 Hasselt-Oost 

31 EKSEL VU-volksvergadenng voor het gewest Peer om 20 uur 
in feestzaal De Nok Dorpstraat 38 Sprekers provincieraadslid 
Wilfned Wijsmans en volksvertegenwoordiger en burgemees
ter Jaak Gabnels 

APRIL 
8 HASSELT Aktiedag VUJO-Limburg in verband met « Arbeid is 

ons recht» Sprekers mini Vandekerckhove Willy De Saeye-
re Nelly Maes en Johan Sauwens In het Kultureel Centrum om 
14 uur 

burg de kandidatuur van Johan In ver
band met de nationale raad kwamen 
volgende namen uit de bus Arrondis
sement Tongeren-Maaseik Ann^mie 
Dirx Johan Sauwens, Lieve Weet-
jens Bert Vanden Boer en Jan Vlie
gen 

Arrondissement Hasselt-St-Truiden 
Marleen Lemmens Tony Creyntjens 
Dany Verhemeldonck, Yvo Comnckx 
en Gerda Raskin 

Het provinciaal bestuur kreeg van 
Peter Houson een dossier in verband 
met de Belgische aannemingsvormen 
toegespeeld Dit dossier zal op een 
volgende vergadenng besproken wor
den 

Er werd nog even nagepraat over de 
konfrontatie tussen Rik Vandekerck
hove en Paul Daels in Dilsen Verder 
werden de kandidaten voor de plaats 
van afgevaardigde op provinciaal ni
veau bij de Nationale Kommissie voor 
Ontwikkelingssamenwerking aange
duid De VUJO-fuif IS uitgesteld tot 6 
mei om 20 uur in de Slagmolen te 
Genk Tevens werd beslist aktief deel 
te nemen aan de voettocht georgam-
zeerd door TAK op 2 april in de Voer
streek Afspraak om 10 u 30 aan de 
Kerk in Bilzen Tenslotte werden enke
le plaatselijke akties en initiatieven 
onder de loep genomen 

C. Bergmans 

geschoolde B - lasser 
geschoolde B - tuinier 
geschoolde B - boekbin-

GEMEENTE LIEDEKERKE 
Volgende betrekkingen zijn vakant 
1 bureauchef 
1 opsteller-rekenplichtige 
1 vastbenoemd werkman 
1 vastbenoemd werkman 
1 vastbenoemd werkman 
der 
1 tijdelijk werkman - geschoolde B - metser 
De voorwaarden kunnen schriftelijk aangevraagd 
worden bij het gemeentesekretariaat te 1770 Liede
kerke of telefonisch 053-66 60 39 
De kandidatuurstellingen dienen, met bijvoeging 
van de nodige bewijsstukken, bij aangetekend schrij
ven uiterlijk ter post besteld op 24 apnl 1978, gericht 
aan het Kollege van Burgemeester en Schepenen te 
1770 Liedekerke 

Aanbevolen huizen 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091/692874 

Specialiteit nbstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag ge 

sloten 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg 't STAMPKOT 
St Maria-Latem ZWALM 

Boerenbrood Hesp Kaas 
Tel 055/499476 
Dinsd gesloten 

GASTHOF MALPERTUS 
Beeldstraat 10, 
ST-NIKLAAS 
Tel 031/7673 44 

Restaurant met verschil len
de specialiteiten Taverne 
met Vlaamse specialiteiten, 
zoals koni jn, Vlaams stoof-
vlees, hutsepot Keizer Ka-
rel 
Feestzaal ter beschikking, 
tot 120 personen 

tEON STEVENS 
Brandstraat 7 

MOL 
Tel 014/312376 

Fabrikatie kleine lederwaren 
bneventassen geldbeugels sleutel 

houders 

EIGENAARS 
Wi] wensen moderne appar
tementen te huren of te ko
pen in Koksijde. 
Agence Unico, Zeelaan 222, 
8460 Koksijde, tel 058/ 
51 1889 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Gnmbergen 

Tel 02/2681402 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel 054/3337 56 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/588581 
Alle dag- en weekbladen 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/711240 

Verwarming stoom sanitair Alle 
herstellingen 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02/5821312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

PVBA J BORREVIANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/412589 

WIJ bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv 24) 

Automatische poortopeners 
vanyit de wagen bediend 

pnjs buiten konkurrentie 
tel 052/357363 - 356889 

Plaatsing gratis 
Nanovestraat 110 1890 Opwijk 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten, alle soorten, ook 
medikale en anti-allergische ma
trassen 

Platteau-Lievens, Portugees
straat 9, 1780 Teralfene, tel. 
053/667456 ' 

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

KOETSWERKEN VAN DER 
MIJNSBRUGGE & ZONEN 
Perfekte afwerking - juiste tin
ten Affligemstraat 18,1/42 TER
NAT (St-Kat-Lomt>eek) Tel 
053/668236 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe restaurant speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag dinsdag vrijdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf s 
middags Tel 053/6687 40 

Welkom 
IN DE GROENE POORT 

Dorpstraat 31,1686 Gooik 

02/5325481 

Lokaal van de Volksunie 

DROOGKUIS WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 
Kollegestraat 33, 2400 MOL 

014/31 1376 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/7340643 
Na18u 4254642 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 5821441 
Toonzaal alle dagen open van 9-
19 u Zondag gesloten 

FRITUUR-EETHUISINGRID 
Olenseweg 41, Wester lo 

(Voortkapel), tel 014/21 3696 
Vraag pri jzen voor uw feestme-
nu's Specialiteiten 
Al le dagen verse mosselen 

.UILENSPIEGEL. 
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24 1742Ternat 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 
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De helden mogen gaan rusten (maar zijn niet verplicht!) 
Getrouw aan onze belofte sluiten wij dit jaar de 
abonnementenslag af op 31 maart 
Volgende week verschijnt de laatste «top-50« 
WIJ hopen nochtans dat vele van onze wervers 
nog enkele weken op hun elan doorgaan. 

Wij kunnen gerust nog enkele honderden abon

nees gebruiken' Deze week publice ren wii — 
voor de aardigheid — de erelijst van de topwer-
vers sedert 1971. 
WIJ denken dat ook voor 1978 de eerste drie 
plaatsen reeds vastliggen tenzij er in Izegem, 
Antwerpen, Deinze of Heverlee vooralsnog een 
mirakel gebeurt 

ERELIJST 

Ie plaats 
1971 Joris Depré, Tervuren 
1972 Joris Depré, Tervuren 
1973 Richard Vinex, St-Kwintens-Lennik 
1974 Richard Vinex, St-Kwintens-Lennik 
1975 Karel Rigo, Gent 
1976 Kris Versyck, Gent 
1977 Kris Versyck, Gent 
1978 •? 

2e plaats 
1971 Mieke Op de Beeck, Konmgshooikt 
1972 Mik Babyion, Roeselare 
1973 Walter Jaspers, Hombeek 

VU-Bree zet door 
De afdeling Bree is met stil blijven zit
ten na de startvergaderingen op pro
vinciaal en kantonnaal vlak Op zon
dag 19 maart werden na de missen 
dneduizend speciale « Wij --eksempla-
ren rondgedeeld aan de kerkgangers 
Opvallend was het goede onthaal, dat 
WIJ hierbij genoten bij het publiek Op 
30 maart hebben wij in Bocholt een 
volksvergadering Ook hier verwach
ten WIJ een talnjke opkomst Jan Latin-
ne en Jaak Gabriels zullen er de aan
wezigen toespreken Tevens zal er in 
de komende week een kantonnaal 
blaadje worden verspreid Intussen 
werd al <pns bruikbaar plakmatenaal 
aangeplakt Verdere akties volgen 

Lentebal 
Ons traditioneel lentebal gaat dit jaar 
door op 8 april te Gerdingen in de 
parochiezaal Net als vorige malen 
verwachten wij een massa volk Deze 
keer hebben wij terug het orkest 
«The Hitch Hikers» Zoals altijd heb
ben WIJ ook deze maal weer een tom
bola met prachtige prijzen Op deze 

1974 Huguette De Bleecker, Gent 
1975 Mia Geens-De Prins, Kapelle o/d. Bos 
1976 Georgette De Kegel, Ninove 
1977 Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 
1978 7 

3e plaats 
1971 Jan Caudron, Aalst 
1972 Jef Vinex, Erps-Kwerps 
1973 Joos Somers, St-Katelijne-Waver 
1974 Joris Depré, Tervuren 
1975 Eugeen Franco, Oostende 
1976 Bert De Cremer, Denderhoutem 
1977 Jaak Janin, Huise 
1978 7 

Kanton Maaseik 
bespreekt 
kongresteksten 
Op 21 nnaart II bespraken de 
bestuursleden van de VU-afde-
llngen Dilsen, Neeroeteren-Opoe-
teren de teksten van het kongres 
van de Arbeid Ondanks het feit 
dat de aanwezigen de teksten 
pas bij hun aankonnst in zaal De 
Kommel te Rotenn ontvingen, en 
ondanks het feit dat dergelijke 
aktiviteit een soort première is 
voor ons kanton, werden drie 
hoofdstukken reeds volledig on
der de loep genomen Een interes
sante gedachtenwisseling resul
teerde in de voorbereiding van 
verschillende amendementen die 
aan het bestuur van het arrondis
sement Tongeren-Maaseik zullen 
doorgegeven worden voor verde
re behandeling Dit was een leer
rijke vergadering en dadelijk 
werd beslist verder in die richting 
te werken De verdere bespre
king van de teksten zal plaatsvin
den op donderdag 13 apnl om 20 
uur in café De Kommel te Rotem 

avond mag geen enkele sympatizant 
ontbreken Tot kijk i 

Financiële 
mobilizatie 
Tijdens de afgelopen maanden heb
ben enkele mensen van ons bestuur 
de weinige vrije tijd, die hen nog rest, 
besteed aan financiële mobilizatie De 
resultaten waren prachtig Dit vol
staat echter nog niet De massa aktivi-
teiten, die wij organizeren vragen 
enorm veel financiële steun Daarom 
maak ons nog sterker Een eenvoudig 
seintje aan om het even welk be
stuurslid helpt ons indien wij U verge
ten zijn 

Neeroeteren-

Opoeteren naar 

ANZ 

Zoals reeds eerder werd meege
deeld, werd onlangs een IJzerbe-
devaartkomitee opgencht in Neer-
oeteren-Opoeteren, in samenwer
king met het Davidsfonds, de 
VAB-VTB en verschillende ande
re Vlaamsgezinde verenigingen 
Op 23 april richt het IJzerbede-
vaartkomitee een bus in naar het 
Vlaams Nationaal Zangfeest in 
Antv\/erpen Deze manifestatie is 
een must voor alle Vlamingen U 
kunt nu reeds inschrijven bij de 
verschillende bestuursleden van 
het komitee of bij Mathieu Meu-
wis, Neeroeterenstraat 67 te Op-
oeteren en bij Claude Bergh-
mans, Smoutweg 1 te Dorne-Op-
oeteren De onkosten bedragen 
(reis -I- inkom - voorbehouden 
plaatsen) 200 frank Vertrek in 
Neeroeteren rond 8 uur Vrije 
voormiddag in Antwerpen Om 13 
uur wordt het startsein naar het 
Sportpaleis gegeven Mensen 
van andere afdelingen kunnen 
ook mee Een halte is voorzien in 
Maaseik (aan De Kring) en in 
Zwartberg aan de kerk Hoeveza-
vel Andere haltes zullen naarge
lang de inschrijvingen verder be
paald worden en aan de betrokke
nen medegedeeld worden 

/ \ . J L J ~ A . J _ I keuken- en badkamerinrichtingen 
deel uitmakend van de AL-AL n v groep ETEBNIT 
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIVffiURG 

J A N C L A E S Zwanenstraat 1, 
Tel 011/22.23.22. Hasselt (centrum) 

Neeroeteren-
Opoeteren geeft 
ledenblad uit 
De laatste jaren gaf de Volksunie 
Neeroeteren-Opoeteren een blad 
uit dat huis aan huis werd ver
deeld onder de naam «Oeter-
galm» De gemeenteraadsverkie
zingen van oktober '76 en de par
lementsverkiezingen van apnl '77 
lieten een redelijk belangrijk gat ,a 
in onze kassa We zagen ons dan 
ook verplicht van deze formule af 
te zien. Rekening houdend met 
de plicht tot informatie beslisten 
WIJ een ledenblad uit te geven 
Onze vierde uitgave is gereed 
Na de speciale uitgave volledig 
gewijd aan minister Vandekerck-
hove, handelen wij deze keer 
over politieke bewustwording, de 
verschenen opiniepeilingen in ver
band met de kiesbedoelingen van 
de burgers in België, de aktie « Nu 
het doel bereiken », de trouw van 
de Volksunie en van de andere 
partijen aan de huidige regenng 
Verder vindt u in deze uitgave de 
volledige tekt van de toespraak 
van burgemeester-volksvertegen
woordiger Jaak Gabriels naar 
aanleiding van een provinciaal 
VUJO-kongres van enkele we
ken geleden 

Sociaal 
dienstbetoon 
Jaak Gabriels mag met meer in 
het Kultureel Centrum van Neer
oeteren aan sociaal dienstbetoon 
doen Van nu af aan luidt de 
afspraak iedere vierde zaterdag 
van de maand van 12 u 30 tot 
13 u in café Oud Oteren, Markt 
20 te Neeroeteren Tel 011-
864023 

Zoekertjes 
PLAATSAANBIEDING 

— Daktylo, part-time, NI, Fr, not 
D, Antwerpse Tel 031-392852 
Vital Peeters N38 

TE KOOP 
Te koop te Schaarbeek gerieflijk 
en volledig bemeubeld woon
huis in onberispelijke staat 5 
sipk, nieuwe verwarmingsketel 
Op alle kamers warm en koud 
water Badkamer 
Zich wenden red «WIJ», onder 
LVP2 

1. KRIS VERSYCK, Gent 1588 
2. Georgette De Kegel, Ninove 1423 
3. GuidoCal laert , Opwijk 1008 
4. Erik Vandewalle, Izegem 898 
5. Jan De Roover, Antwerpen 864 
6. Jef De Meyer, Heverlee 732 
7. Bob Ryckbosch, Deinze 720 
8. Jan Caudron, Aalst 674 
9. Anny Lenaerts, Wilr i jk 624 

Joris Depré, Tervuren 624 
11. Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe 556 

Top 50 
12. Achiel Goderls, Oostduinkerke 552 
13. Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 540 
14. Frans Baerl, Gent 532 
15. Koen Van Meenen, Heusden 525 
16. Piet Severins, Zwi jndrecht 468 
17. Harry Van Herf, Zutendaal 411 
18. Willy Serpieters, Oostende 396 
19. Frans Jansegers, Herdersem 376 
20. Maurits Passchijn, Meise 372 

21. Daniel Denaeyer, Aalst 343 
22. Eugene Van Itterbeek, Kessel-Lo 336 
23. Schadick, Schilde 312 
24. Arthur De Schrijver, Hekelgem 276 
25. Jaak Janin, Huise 252 
26. Cecile Remmerie, leper 240 
27. Jef Vinex, Erps-Kwerps 227 
28. Jozef Dockx, Borsbeek, 2O8 
29. Domien Leppens, Houthalen 192 
30. Jozef Labaere, Kortrijk jgS 

Fons Claes, Rupelmonde I68 
Van Heddegem, Oudenaarde 156 
Andries Mathijs, Waarschoot 156 
VU-Wommelgem JSQ 
Guide Dornez, Ingelmunster 144 
Frans Van Dessel, NIjlen „ . , . , 144 
Rik De Deken, Herent .^3f^,'.'......... 144 
Etienne Braem, St-Niklaas ..", 132 
Mare De Vriese, Assebroek 132 
Leon Calders, Kappelle-o/d-Bos 120 
Mare De Rammelaere, Wingene 120 
Anntex, Wingene 12O 
Gaby Larldon, Diksmulde 12O 
Willem Nollet, Hove 12O 
Lutgard Decoster, Machelen 108 
Elmar Vanbiervllet, Gits 108 
Clem De Ranter, Hoboken 108 

48. De Coninek-De Smet, Borgerhout 96 
VU-Hoboken gg 
Hugo Nollet, Hooglede 96 

32. 

34 
35. 

38. 

40. 

45. 

Ingenieursbureau B . T - I . W - N . V . 

6 Frans Hals vest -
MECHELEN 

* Bureau voor 
Toegepaste 
Ingenieurswetenschap
pen 

* Burgerlijke bouwkunde: 
beton- en 
metaalkonstrukties 

* Studie en uitvoering van 
industriële gebouwen 

* Wegen- en 
rioleringswerken 

* Ontwikkeling en 
toepassing van de 
leefmitieutechnieken 
met o.a. verwerking van 
huisvuil en industriële 
afvalstoffen 
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SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROTE MODESPECIALIST IN BELGIË 

A. DE LANGLESTRAAT 2-14 

OPEN ALLE DAGEN VAN 1 t TOT N UUR 

• ZATEKDAG VAN i TOT !• UUR 
• ZON EN FEESTDAGEN GESLOTEN 
• nuiME EIGEN FAMKING 
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OOST-VLAANDEREN 

CVP-schepen te Evergem 
komt op tegen eigen kollege 
Wie als regelmatig toel ioorder van de gemeenteraadszittingen de raadszaal 
te Ertvelde om 18 u. binnentrad, kon zich verbazen bij het zicht dat alle toe-
hoordersplaatsen (150) reeds bezet waren. Voor de aanwezige VU-leden was 
dit echter geen verrassing want, één van de zeven punten door de VU-fraktie 
op de agenda geplaatst, ging deze mensen persoonli jk aan en zou later voor 
heel wat deining en kommentaren zorgen. 
De zitt ing begon nochtans heel rustig en de agendapunten werden beleefd en 
in een gemoedeli jke atmosfeer afgehandeld. Een paar gepaste opmerkmgen, 
t i jdens de besprekingen door de leden van de VU-fraktie opgeworpen, deden 
de belangstellenden reeds vermoeden dat er toch spanning bij de CVP-meer-
derheid was. 

Zowel VU-fraktieleider De Clercq als 
de raadsleden Rita De Craene, Leo 
nardVan Herreweghe, Paul Van Grem-
bergen, Paul Van Kerckhove, kwa
men gepast tussen over de 11 -julivie-
nng, de kerkhofaanleg, verlichting van 
monumenten, aanleg gemeentelijke 
verkavelingen, enz Zo vroeg het sche-
penkollege de princiepsbeslissing 
voor de aanleg van een looppiste zon
der dat de sportraad om advies 
gevraagd werd De afschaffing van 
de buurtweg nr 10 is een staaltje van 
onverschilligheid bij de CVP-schepe-
nen, omdat een bepaalde firma reeds 
jaren op deze buurtweg gebouwd 
heeft zodat bij volksvertegenwoor
diger Van Grembergen de vraag 
rees 'Hoe kan men bouwen op 
iemand anders' grond ' » 
Bij de aanvang van het vierde punt 
op de dagorde geplaatst door de VU-
fraktie, begonnen de toehoorders ru
moerig te worden en vroeg de gepnk-
kelde burgemeester op voorhand dat 
iedereen kalm zou willen blijven, zo
niet zou hij de zaal doen ontruimen 
Dit punt werd op een echt schitteren
de manier ingeleid door ons VU-raads-
lid Paul Van Kerckhove Kort samen
gevat ging het over de onteigeningen 
en de verhaalbelastmg in de Dellaerts-
dreef te Sleidinge De verhaalbelas-
bng werd enkele maanden geleden 

gestemd en goedgekeurd door de 
CVP-meerderheid De inwoners wer
den echter nooit van die beslissing op 
de hoogte gebracht niet de inwoners 
van Groot-Evergem, evenmin de be
woners van de Dellaertsdreef waar 
werken moesten uitgevoerd worden 
Ze schrokken dan ook geen klein 
beetje toen ze te weten kwamen dat 
ze 1 100 fr per m2 onteigeningsver-
goeding kregen en, na argwaan van 
een paar inwoners, slechts veel later 
te horen kregen dat de mildheid ener
zijds zou moeten betaald worden met 
3 278 f r per lopende meter verhaalbe
lastmg, anderzijds en bovendien met 
50 % van de kostprijs van het aan te 
leggen voetpad Voor de inwoners, 
vooral gef>ensioneerden betekende 
dit een fameus te betalen bedrag Er 
ging, na een huis aan huis gebuste ver-
klanng van de VU, een petitie rond 
die door alle inwoners ondertekend 
werd en tot ieders verwondering me
de was opgesteld door de eerste 
schepen A Willems Uit de toespraak 
van P Van Kerckhove volgt hier zijn 
besluit 

« Wi] klagen in deze zaak de verre
gaande onverschilligheid en gebrek 
voor het juiste gevoel voor politieke 
moraal aan bij een lid van het sche-
penkollege, namelijk de heer Andre 
Willems die, enerzijds mee de verhaal-

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

Lange Zoutstr 30 29-33 36-38 
Tel 053/2140 60 

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels kanierversieringen - wnstnfels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr treinen der beste merken - a u t i z • go-carts trakteren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lesbenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

E A N H E R 
Wasautomaten - koelkasten - diepvri 
verwarming. 

7ANKER-CENT] 
Gilbert Dezutter, 
Wingenestraat 7, 
9880 Maria-Aalter 

Tel. 091-74.19.30 

Duitse topkwaliteit met goede service Zeer 
zen 

ezers en 

ER 

lage pri)-

adv 87 

belasting goedkeurt, maar wanneer 
puntje bij paaltje komt, in dit geval de 
toepassing op de Dellaertsdreef, met 
alleen zijn kar keert, maar het verzet 
tegen het eigen schepenkollege orga-
nizeert en leidt, door de tekst voor de 
petitie met het protest tegen het 
gemeentebestuur op te stellen en 
deze ter ondertekening te laten voor
leggen 
Dat volstaat blijkbaar met want na de 
petitie, aangetekend verstuurd, wordt 
in de schoot van het ACW nogmaals 
een, door iedereen (inbegrepen de 
schepen) ondertekende, scherpe pro
testnota gestuurd naar het schepen
kollege 
Het hoogtepunt van politiek doorzicht 
en standvastigheid wordt bereikt wan
neer we zaterdag een bijkomend 
agendapunt krijgen getekend door 
waarnemend burgemeester A Wil-
lems I, dat de intrekking van het ge-
meentebesluit over de verhaalbelas
tmg afkondigt 
WIJ kunnen daaruit slechts één zaak 
afleiden nl dat schepen Willems zich 
met meer kan verzoenen met demo-
kratisch genomen beslissingen in het 
schepenkollege en zijn eigen meerder
heid En vermits een dergelijke hou
ding allesbehalve bevorderlijk is voor 
een beleid in dienst van de bevolking, 
moet hij daaruit maar de konklusies 
trekken en zijn ontslag indienen Ver
der vragen wij 

1 Een volksvergadering voor de in
woners van de Dellaertsdreef 
2 Een vergoeding voor de waarde
vermindering van de eigendommen 
3 Het standpunt van het voltallig 
schepenkollege ivm de verhaalbelas
tmg 
Er ontstond een hevige diskussie 
waann zelfs de burgemeester zijn 
kalmte verloor en waar na een tussen
komst van P Van Grembergen, het 
honderdkoppige publiek spontaan ap
plaudisseerde De CVP-meerderheid 
stelde dan voor het door de CVP-
schepen Willems op de agenda ge
plaatste punt «tot afschaffing van de 
verhaalbelastmg» te verdagen Om 
uit eigen verdeeldheid en uit de kron
kelingen van de CVP-schepen te gera
ken was dit voor de CVP de enige 
oplossing De VU, Gemeentebelan
gen en BSP stemden echter tegen 
Onder luid gemompel verlieten de 
aanwezige inwoners van de Dellaert-
straat dé raadszaal Voor hen heeft 
de CVP-slogan «Omdat mensen be
langrijk zijn » een wrange nasmaak en 
het grote Sleidingse CVP-licht de 
heer schepen Willems ging uit 
Ook nu weer kwam de Volksuniefrak-
tie met al haar raadsleden als een 
blok naar voor bekwaamheid, kennis 
van de dossiers, takt en inzicht bij de 
behandeling van de punten, korrekt 
en doortastend 

Een goed gemeentebeleid maakt de 
Volksunie te Evergem als oppositie 
waar 

D G J 

31 MERELBEKE: FVV-lenterecepbe om 19 u 30 in zaal St-Elooi, 
Gaveresteenweg 513 Poëzie door leerlingen van Tine Ruys-
schaert met muzikale omlijsting door Merelbeekse kunstenaars 
Viool Georges De Lobel en piano Alfons Voickaert Ingang vrij 

APRIL 
1 ERPE-MERE : Knal-Vissen T-dansant in zaal Claudia om 19 u 30 

te Erondegem 
5 ERPE-MERE • Info-avond over Gemeentelijke Jeugdbeleid, inte

graal federalistisch bekeken in samenwerking met het Dosfelin-
stituut 

7 GENT - BRUGSE POORT. Grote bonte-avond met het kabaret 
gezelschap «De trapjes op» Om 20 uur in zaal Reinaert, Rei-
naertstraat Inkom gratis Gastspreker staatssekretans Vik 
Anciaux 

8 ASSENEDE - BASSEVELDE - BOEKHOUTE - OOSTEEKLO: 
2de Vlaams lentebal in de parochiezaal te Bassevelde Om 
20 u 30 met DJ Nand Inkom 70 fr 

14 Ertvelde : 10de VU-bal te Ertvelde i s m VU-Ertvelde, Ever
gem, Sleidinge In zaal Eddy Wally « Bal van de Vlaamse 
staat» 

14 GENT-CENTRUM- Spreekbeurt «Terug naar de bron» om 
20 uur in de Roeland Spreker senator Wim Jonssen 

15 LOVENDEGEM: VU-val om 20 u 30 in parochiale feestzaal, 
Kasteeldreef Orkest « De Bartels » 

VU-Gent-Mulde bezorgd om verkrotting in 
Sluizeken-Muide 
Langs deze weg wensen wij onze inni
ge deelneming te betuigen aan ons 
bestuurslid Maria-luisa Daveyne, die 
midden maart haar vader verloor 
Ondertussen werkten wij hard aan de 
eerste brochure die wij, als politiek 
bestuur ter plaatse, zullen uitgeven 
De titel ervan luidt «Over Gastar
beiders, vervreemding en verkrotting 
in de buurt Sluizeken-Muide - De 
publikatie is de vrucht van heel wat 
ervaring, lektuur en bezinning De 
bedoeling ervan is een portret te 
schetsen van ons woonmilieu en het 
psychologisch reageren van onze 

Nieuwe afdeling 
in Groot-Ninove 
Onder ruime belangstelling werd op 
donderdag 16 maart 1978 de afdeling 
Appelterre - Outer - Voorde opgericht 
bij de familie Martens-De Kegel, Aar
deweg 36, 9^06 Outer 
De taken werden als volgt verdeeld 
Voorzitter Renaat Raes, Ophem-
straat 46, 9499 Voorde 
Sekretaris Freddy Van Der Roost, 
Hellestraat 67, Appelterre 
Penningmeester Jan Baeyens, Statie
straat 21, 9498 Appelterre 
Propaganda Honore Eeckhout, Pa-
pestichelstraat 8, Appelterre 
Organisatie Jozef Raes, Groenstraat 
104, 9406 Outer 

Ondervoorzitters Herman Van San
ten, Papestichelstraat, Appel terre, 
Herman De Gelas, Kerkstraat 14, 
9406 Outer 
Sociaal Dienstbetoon Georgette De 
Kegel, Aardeweg 36, 9406 Outer 
Overige leden Marie-Jeanne Van 
Herreweghe, Eichemstraat 148, 9498 
Appelterre, Willy Capelleman Non-
nenborrestraat 48 Appelterre, Fnts 
Van Ongeval, Ninovebaan 66, 9401 
Pollare. Frans Clavie, St-Rochus-
straat 3, 9498 Appelterre Rene Mar
tens, Aardeweg 36, 9406 Outer 
Afgevaardigden m de arrondisse-
mentsraad Renaat Raes en Jan 
Baeyens 

Plaatsvervangers Honore Eeckhout 
en Freddy Van Der Roost 
W e wensen het bestuur een sukses-
volle werking toe 

mensen op een plots gegeven Niet 
alleen de gemoedsgesteltenis van de 
eigen bewoners wordt geschetst 
maar ook die van de gastarbeiders 
Het «vervreemdingsproces» is hier 
dus uitstekend Alles wordt gesi
tueerd in het kader van een vervallen 
stedelijke omgeving De brochure 
kost 50 fr en je kan die bestellen bij 
Huguette De Bleecker, Tolhuislaan 15, 
9000 Gent (091/2564 87), Edgard 
Naeyaert, Koggestraat 13, 9000 Gent 
Simonne De Fleurquin, Sleepstraat 
143, 9000 Gent, Willy Vande Kerckho
ve, Toekomststraat 110, 91110 St -
Amandsberg Ondertussen versprei
den we opnieuw 10000 exemplaren 
van ons «Weetje van de Muide», tot 
algemene tevredenheid, met alleen 
van onszelf maar ook van de buurtbe-

' woners en tot spijt van wie 't beni jdt 
Wie ons wil steunen, kan dat ook 
financieel op rekening nr 444-958721-
38, met vermelding «Volksunie-Gent-
Muide» Wie de brochure betaalt Cen 
bestelO moet dit ook vermelden 

De tinnen schotel 
van 
Zandbergen-ldegem-
Grimmige-Smeer-
ebbe-Vloerzegem 
Tijdens het ledenfeest werd voor een 
bomvolle zaal, na een feestelijke maal
tijd en een spreekbeurt door Jan Cau-
dron, hulde gebracht aan arrondisse
menteel voorzitter Bert De Cremer en 
aan erevoorzitter Achiel Ronsijn We
gens hun inzet voor de partij werden 
beiden door het bestuur in de bloe
men gezet Achiel Ronsijn ontving 
bovendien een prachtige tinnen scho
tel, geschonken door minister van bui
tenlandse handel De Bruyne De ge-
vierden dankten ontroerd en kregen 
een welverdiende ovatie van de aan
wezigen Een prachtige tombola, ge
volgd door dans en vermaak, vulden 
deze heerlijke avorid 
Elke derde zaterdag van de maand 
houdt volksvertegenwoordiger Cau-
dron zitdag in herberg Het Hoekske, 
Peperstraat, Zandberge, en dit van 10 
tot 11 u 

VK Zingem: dropping werd groot sukses 
Na het Driekoningenfeest voor jonge
ren, de grote pnjskaarting bieden en 
de prachtige diamontage over de 
Vlaamse Ardennen, organizeerde de 
Vlaamse Knng Zingem op 17 maart 
een nachtelijke dropping 
Bestuursleden Julien Bradt en Piet 
Vandenhove hebben heel wat uurtjes 
voorbereiding besteed aan het uitstip
pelen van een uitstekend parcours 
van 11 km, gekruid met kontrolepos-
ten, praktische proeven en hindernis
sen ZIJ verdienen alle lof voor deze 
buitengewone prestatie 
31 dapperen lieten zich in de velden 
tussen Wannegem-Lede en Huise-Lo-
zer uitzetten om via 4 kontroleposten 
in het VKZ-lokaal 't Kruiske te be
landen waar ondertussen de wafels 
stonden te wachten op de hongerige 
wandelaars Na een partijtje bakschie-
ten en een spelletje flipperen in de eer

ste kontrolepunten stond een ver
plicht te volgen weg op het program
ma Ondertussen diende het aantal 
betonnen tegels in het voetpad langs 
Beke-molen (Mullem) geteld Voor
waar geen gemakkelijke opgave in 
het duister Slechts enkele hadden 
het tot het juist getal van 1 344 tegels 
kunnen brengen In de volgende prak
tische proeven zorgden de dobbelste
nen en een soms nukkige biljartbal 
voor de nodige afscheiding tussen de 
deelnemers Midden in de nacht 2 eie
ren vinden was voor geen enkele deel
nemer een hinderpaal Om het ver
voerprobleem op te lossen ging men 
zelfs over tot het koken van de eitjes 
Een stok van minimum 3 m vinden 
per groep ging eveneens tamelijk vlot 
Na heel wat cijferwerk kon een glun
derende VKZ-voorzitter, Adelin Goe-
defroot volgende uitslag bekend ma

ken 1 De Groote Roger, 2 Bradt Isa-
belle, 3 Coryn Abe l , 4 Gevaert 
Rudy, 5 Villain Ignace, 6 Ghijs Lio
nel , 7 Ide Eddy, 8 Ghijsels Georges. 
9 Wieme Mariet te, 10 Van Lancker 
Claudine , 11 Goedef root Adel in, 12 
De Meester Eddy, 13 Janin Jaak, 14 
Groenez Francine, 15 Bradt Mar
leen , 16 Vandenheede Maurice , 17 
Schiettecatte Jozef , 18 Van Dries-
sche Luc , 19 Gallens Noe l , 20 Corne
lls Maurits 

Een bedrag van 5000 fr werd onder 
de deelnemers verdeeld zodat iede
reen met een prijs huiswaarts kon 
gaan 

Volgende aktiviteiten van de V K Z op 
27 maart (Paasmaandag) voetbalt 
VK Zingem tegen de Veteranen van 
Sparta Bevere, op 1 april komt de 
Post Brussel 6 op bezoek (jj) 
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WAARSCHOOT: 
Aktie „stop de uitdroging" 
gaat verder 

Andermaal organizeerde Dr. Goossenaertskring in samenwerking 
met het Boeren-Aktie-Komitee een voorlichtingsvergadering be
treffende de grondwaterwinning in Lembeke. De probleemstelling 
werd ditmaal verruimd naar de natuurbescherming in het Meetjes-
land : de roofbouw in het provinciaal domein •• Het Leen » en in de 
Lembeekse bossen kwam eveneens aan bod. Provincieraadslid 
Fons Van Holderbeke en advokaat Ryckaert voerden het woord. 
De avond werd geopend met een prachtige film- en diamontage 
over de boerenbetoging in de Lembeekse bossen van augustus 
1977. Daarna werd het natuurschoon doch ook de natuurbedrei
ging geëvoceerd, zoals dit thans te zien is in < Het Leen » en de 
- Lembeekse bossen •. 
Na de poëtische beelden kwam in de toespraken de nuchtere reali
teit van de strijd ter bescherming van natuur en landbouw aan bod. 

Fons Van Holderbeke behandelde op 
de eerste plaats de problematiek 
rondom Het Leen. Spreker kon het 
niet eens zijn met de nogal ruime inter
pretatie welke de provinciale overheid 
geeft aan het begrip «passieve re-
kreatie». Samen met de milieugroe
pen welke zich inzetten voor de 
bescherming van het Leen, meende 
hij dan ook dat de bestaande en 
geplande akkommodatie grotendeels 
uit den boze was. Hij herhaalde te
vens zijn oproep tot de provinciale 
overheid om een objektief, weten
schappelijk onderzoek te laten uitvoe
ren teneinde uit te maken welke 
rekreatieve voorzieningen wél of niet 
haalbaar zijn in het Leen. Met betrek
king tot de Lembeekse bossen wees 
Fons Van Holderbeke op het drei
gend verkavelingsgevaar. Het zwaar
tepunt van zijn betoog viel evenwel 
op de problematiek van de grond
waterwinning te Lembeke. Er werd 
aangetoond dat de Nationale Maat
schappij der Waterleidingen jarenlang 
water opgepompt heeft zonder ver
gunning, en tevens in te grote hoeveel
heden. Slechts veel later (nl. in 1975) 
werd een vergunning toegestaan, 
maar deze werd dan weer niet nage
leefd. Dit laatste gebeurde pas sedert 
vorig jaar toen door een aantal getrof
fen boeren een formele klacht bij de 
rechtbank werd neergelegd. 
Tevens werden nogmaals de voor- en 
nadelen van de wet van 10 januari 
1977 tot regeling van de vergoeding 
voor schade veroorzaakt door grond
waterwinning onder de loep geno
men. Fons Van Holderbeke besprak 
o.m. de amendementen van kamerlid 
Desruelles, die hoewel zeer gegrond 
toch in het parlement werden verwor
pen. Hij sprak de hoop uit dat het in 
het parlement terzake tot nieuw wet
gevend initiatief zou komen. 
Vervolgens werden de juridische as-
pekten besproken door Mr. Ryckaert, 
advokaat van de getroffen landbou
wers, welke de afgelegde gerech
telijke weg beschreef. Hij wees erop 
dat drie elementen moeten bewezen 
worden, namelijk: de fout van de 
Nationale Maatschappij, de schade 
door de landbouwers geleden, en ten
slotte het oorzakelijk verband tussen 
fout en schade. Hij verwees naar de 

uiteenzetting van Fons Van Holderbe
ke om aan te tonen dat men in de 
bewijsvoering van deze drie elemen
ten reeds een heel eind gevorderd is. 
Aldus is de kans groot dat de getrof
fen landbouwers zullen worden ver
goed en dat uiteindelijk ook een stuk 
natuur- en landbouwgebied van verde
re uitdroging wordt gevrijwaard. 
Na de toespraken werd aan elke aan
wezige een door Fons Van Holderbe
ke samengestelde brochure overhan
digd waarin de volledige aktie rondom 
de grondwaterwinning en uitdroging 
te Lembeke samenvattend wordt be
handeld. W.G. 

D e brochure « S T O P DE UIT
D R O G I N G > (22 biz.) is te koop 
in boekhandel « Kubus », School 
straat te Waarschoot . Prijs 20 fr. 
Z i j kan ook bekomen v\/orden 
door overschri jv ing van 30 fr. ( in
clusief verzendingskosten) op 
rekening 000-0594696-86 van 
Fons V a n Holderbeke , Ni jver
heidsstraat 72, 9950 W a a r 
s c h o o t 

— Dynamische 26-jarige lic. in 
de rechten, met 18 maand erva
ring als algemeen direkteur van 
'n gezondheidsinstelling, zoekt 
'n nieuwe betrekking in dezelfde 
richting. 
— 21-jarige jongeman, zoon 
van 'n verdienstelijk Vlaams-na
tionalist, diploma lager middel
baar handel plus 1 jaar hoger 
middelbaar en 1 jaar praktische 
ervaring, militaire dienstplicht 
vervuld, kennis Nederlands en 
Frans, behoorlijke kennis Duits 
en goede begrippen van het 
Engels, zoekt 'n passende be
trekking. 

Voor verdere inlichtingen : volks
vertegenwoordiger Dr. J. Valke
niers, Ninoofsesteenweg 11, 
1750 Schepdaal, tel. 02-
569.16.04. N37 

Geslaagde F\A/-kaderdag 
te Heusden-Destelbergen 
Op zondag 19 maart ging in het parochiaal centrum Rus X te Destelbergen de 
FVV-kaderdag voor Oost-Vlaanderen door. 
De opkomst was heel behoorlijk, al hadden sommige aanwezigen onvoldoende 
of helemaal niet geslapen Cde bal- en feestaktiviteiten lijken wel weer losgebar
sten) : het was dan een prestatie dat ze erin slaagden de hele dag wakker te blij
ven en dat bewijst tevens het boeiende van onze kaderdag. 
's Morgens vertelde Elizabeth Van Campenhout, OCMW-l id voor Groot-Qent 
haar ervaringen ; zij legde op een bevattelijke wijze doel en werking van de nieu
we instelling uit. Zij viel de politizering van de centra voor maatschappelijk wel
zijn aan en werd hierin door de deelnemers bi jgetreden; niet in het minst door 
andere aanwezige O.C.M.V\/.-leden. 's Namiddags begroetten we eerst de heer 
De Gheest, medewerker aan het Jeugdbeschermingskomitee van Gent. Hij liet 
de aanwezigen kennismaken met dit minder-gekend middel om kinderen en jon
geren in hun soms harde konfrontatie met het bestaan bij te staan. Vervolgens 
kregen we — dank zij de goede zorgen van mevrouw Claus, in dienst van het 
provinciaal bestuur — een film afgedraaid, uitgegeven door de EEG, die ons het 
streven naar gelijkheid in mannen- en vrouwenberoepen liet zien. Dit was tevens 
de inleiding op de uiteenzetting van Nimia Van Speybroeck. Zij liet ons een 
inzicht verwerven in de mogelijkheid voor vrouwen om ook zogenaamde man
nenberoepen uit te oefenen. Haar spreekbeurt was ongemeen boeiend en geba
seerd op maandenlange onderzoekingen, interviews, en dokumentatie. Al had
den we het einde van de dag op 17 uur gepland, toch werd het haast 18 uur eer 
iedereen op hetgeen Nimia had gezegd, kon reageren. 

De organizatie berustte in de handen van de FVV-afdeling Heusden-Destelber
gen, en hierbij vergeten we niet Clarr Valcke en Denise Dezuttere in de figuurlij
ke bloemetjes te zetten. 
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WEST-VLAANDEREN 

VU-raadsleden willen ernstige 
punten op de raadszittingen 
Er IS een jaar voorbij sinds de gemeen
tefusies Een jaar waarin, met het eks-
kuus van opkuis en regulansatie, de 
CVP-meerderheid zonder kreatief Be
leid met zoethoudertjes de oppositie 
probeert te sussen 
Het IS zielig hoe de meerderheidsle-
den zitten te knikken voor alles wat 
hun voorgekauwd wordt door hun 
hoofdman Objektieve toeschouwers 
vragen zich af ware het met van de zit-
penningen zouden sommige meerder-
heidsleden nog wel komen, gezien de 
meesten nog hun mond niet hebben 
opengedaan tenzij om te geeuwen 
Zielig IS dat Gelukkig zijn er nog de 
gevatte tussenkomsten van o a de 
VU-oppositieleden dr Hoflack en Dirk 
Cardoen 

De raadszitting van 6 januari begon 
met een zinloze stemming over de 
O C M W begroting, gezien deze een 
maand te laat aan het schepenkollege 
werd overgemaakt Ontvangsten en 
uitgaven in gewone dienst 6,2 miljoen 
fr en in buitengewone dienst 
474 764 fr 
Daarna werden de toelagen voor de 
openbare vrije biblioteken vastge
steld voor Geluveld, Zonnebeke en 
Passendale Verplichte toelage 1,5 fr 
per inwoner en 10 fr per inwoner 
voor de fakultatieve toelagen Voor 
de gemeentelijke biblioteek van Bese-
lare zal de toelage pas in de volgende 
zitting bepaald worden 
Bij de eindafrekening van rijksweg 
nr 9 te Geluveld blijkt 2,2 miljoen 
meer nodig te zijn Het goed geïnfor
meerde VU-raadslid Dirk Cardoen 
was er achter gekomen dat de eindaf
rekening reeds naar Brugge was op
gestuurd niettegenstaande ze eerst 

Zuid-Kortrijk 
rouwt 

Fons Ovaere, gewezen oorlogs
burgemeester van Aalbeke 
werd dinsdag 21 maart in zijn 
gemeente ten grave gedragen. 
Uit het Daensisme gegroeid, 
was hij als VOS van het eerste 
uur een trouw lid van het VNV. 
Toen gouwheer van West-
Vlaanderen Buickaert beroep 
deed op betrouwbare personen 
om de gedeserteerde burge
meesters te vervangen was 
Fons paraat. Aalbeke had er 
een goede, volkse burgemees
ter aan, zijn eerlijkheid was 
spreekwoordelijk 
Niettegenstaande werd ook hij 
een slachtoffer van de straat. 
Zijn strijdvaardigheid bleef on
gebroken en vlug stond hij 
weer in de eerste gelederen 
van de trouwgebleven nationa
listen. 

In zijn gezinsleven werd hij 
hard getroffen: zijn eerste 
vrouw en vier kinderen werden 
in de bloei der jaren uit zijn mid
den gerukt Gesteund door zijn 
tweede echtgenote bleef hij tot 
zijn laatste levensdagen een 
trouwe kameraad. Zijn vele 
vrienden uil de VU en de 
Vlaamse gepensioneerden ver
geten hem niet Een bloemen
krans van Volksunie Zuid-Kort
rijk siert zijn graf, en de aanwe
zigheid van vele vrienden weze 
een troost voor zijn goede echt
genote en zijn kinderen. 
Fons blijve een toonbeeld van 
Vlaamse fierheid voor alle jon
geren uit de grensstreek 
Fons, rust zacht in Vlaanderens 
aarde 

G. Verleye - VU-voorzitfer 
Zuid-Kortrijk. 

door de raad moet goedgekeurd zijn 
Ook dit werd door de burgemeester 
zonder uitleg weggewuifd 
Ook het volgende punt was met zui
ver en bracht de meerderheid weer in 
nauwe schoentjes Een lening van 

Zonnebeke 

600000 fr voor openbare verlichting 
te Zonnebeke voor kosten van 
708 000 fr blijken aangevuld door gel
den van uit de gewone dienst voor 
openbare verlichting, terwijl deze en
kel mogen gebruikt worden voor elek
triciteitsverbruik Deze repliek van 
Dirk Cardoen wordt door de meerder
heid genegeerd en ook dit punt wordt 
zonder kommentaar goedgekeurd In 
het vragenkwartiertje doet VU-raads-
lid Dirk Cardoen namens de VU-frak-
tie een oproep om meer interessante 
punten op de dagorde te plaatsen 
zodat de bevolking minstens de in
druk zou krijgen dat er aan serieus 
beleid wordt gedaan Bij de raadszit
ting van februari was het al met beter 
Na wat heen en weer gepraat over 
begrafeniskosten en taksen werd een 
last gelegd van 3 000 f r op ontgravin
gen, met uitzondering voor gerechtelij
ke gevallen Deze uitzonderingsmaat
regel werd na tussenkomst van VU-
raadslid Hoflack echter afgeschaft, 
met de opmerking dat de staat even
eens betalen kan als de gewone bur
ger 

Daarna kwam de goedkeuring voor 
het bouwen van de sporthalle te Bese-
lare ter sprake Niettegenstaande het 
schepenkollege reeds een jaar tijd 
gekregen heeft om met de onteige
ningsprocedure voor de grond te star
ten wordt daar nu pas aan gedacht 
Dirk Cardoen stelde dan ook de 
vraag of het onder druk van boete
clausules van de aannemer is dat 

men toch eindelijk wakker geschoten 
IS 
Ook wordt de spoedprocedure inge
zet voor het onteigenen van het kas
teeldomein Verder kwam de veror
dening dat bij elke nieuwe woning een 
regenreservoir dient gebouwd van 
5000 liter voor een opp tot 100 m2 
en van 10000 liter voor grotere be
bouwde opp 
VU-raadslid Hoflack drong dan ook 
aan op een gemeentelijke toelage 
Ook op dit voorstel werd met inge
gaan 
De raad kreeg ook het ontwerp van 
het nieuwe gemeentewapen voorge
schoteld Dit samenraapsel van alle 
bestaande gemeentewapens van de 
deelgemeenten lokte reaktie uit van 
Dirk Cardoen Daar dit voorstel heral
diek zeker met verantwoord is stelde 
hij dan ook voor op een nieuwe uit
werking door bevoegde personen zo
als de stadsarchivaris van Kortrijk, 
Warlop of V Arickx, direkteur van 
omroep West-Vlaanderen 
We zien benieuwd uit naar de volgen
de raadszittingen met o a de begro
ting '78 

lustrerie 
marcdeviiese 
baron ruzettelaan 
assebroek-brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

Blijde geboorten 
te 
Beselare-Geluveld 
— Piet, zoon van Dirk Cardoen en 
Rita Ghekiere 
— Siegfried, zoon van Roger Boscart 
en f-rancine Boudry 
Welkom aan de pagadders en profi
ciat aan ouders en familie 

ANTWERPEN 

Rustige gemeenteraad 
te Deurne 
De raadszitting van 16 maart verliep 
rustig, mede dank zij. de anders 
agressieve, burgemeester Dequee-
cker. De oppositie (vertolkt door de 
immer aktieve VU-fraktie) kreeg 
zelfs 3 X gelijk. 

BIJ het eerste punt van de agenda 
(het innchten van een speeltuin aan 
de Ruimtevaartlaan) pleitte ons raads
lid Jan De Landtsheer voor de klein
schaligheid en in het biezonder voor 
een beter gebruik van de Deurnese 
pleintjes Schepen Van Puyvelde 
(CVP) stemde in en beloofde verbete
ring Michel Martens (VU) benadrukte 
de kulturele aspekten bij het sportbe-
leidsplan, de meerderheid bleef op de 
vlakte zonder echt tegen de oppositie 
in te gaan 

Fraktievoorzitter Carlo De Ridder ver
woordde nogmaals het wantrouwen 
IV m de aankoop van een laadschop 
Slechts één firma mocht een demon
stratie geven, volgens de VU-fraktie 
heerst er daarom een kwalijk geurtje 
aan deze aankoop Ook nu bleef de 
meerderheid doofstom, blijkbaar 
werd er een ordewoord gegeven om 
geen diskussie uit te lokken over dit 
punt Dezelfde situatie bekwam Staf 
Hereygers toen hij bijzonderheden 
vroeg over de aankoop van kantoor

machines De meerderheid vroeg 
machtiging voor het schepenkollege 
om nieuwe aan te kopen De VU ont
hield zich vanwege de geheimzinnig
heid omtrent dit punt 
Ten slotte kwam Paul Doevenspeck 
(VU) nog aan het woord Zijn voor
stel, ook de verhuurde woningen in 
aanmerking te laten komen voor de 
saneringspremie, werd principieel 
aanvaard 
De BSP-CVP-meerderheid heeft blijk
baar een nieuwe koers gekozen de 
oppositie aan het lijntje houden Zij 
hebben buiten de waard gerekend 
Ten gepaste tijde zal de Volksunie 
haar op de vingers tikken wanneer de 
beloften met werden ingewilligd ' 

TE KOOP 
Vlaming verkoopt te Schaar
beek goed gelegen opbrengst-
huis in onberispelijke staat, volle
dig bemeubeld, CV, enz Bruto-
ontvangst 360 000 fr jaarl Prijs 
2 500 000 f r 

Zich wenden redaktie «WIJ», 
onder letters LVP 1 

APRIL 
1 M E N E N : 10de Lentebal van de Leiestraat in zaal Cortina te 

Wevelgem Innchting VU-Menen, Wevelgem, Moorslede, Gulle-
gem Begin 20 u 30 

7 BRUGGE . Debatavond om 20 u 30 met kamerlid Willy Kuijpers 
over « W I J maken een ander Vlaanderen» In het Breydelhof 

10 OOSTENDE: Installatie politieke raad Groot-Oostende met 
kooptatie en aanwijzing van het kollege Om 21 u in de Noord
zee 

14 OOSTDUINKERKE : VU-ledenfeest om 20 uur in café Vissers-
welzijn Op de agenda Stuyvenbergsoep, Brusselse kip met 
Egmontsaus, Smurfentaart met daarna muziek en dans op de 
tonen van het lokale smartlappenensemble 350 fr /persoon op 
rek 476-4305731-90 van VU-Oostduinkerke met vermelding 
«ledenf eest» 

15 ZWEVEGEM : VU-bal in zaal Uilenspiegel om 20 uur Vienng 
eerste lustrum Inkom 80 fr 

VU-Alveringem feest... 
Op 18-3 waren om 20 u in de zaal 
«de drie Ridders» te Gijvennkhove 
weer een massa Vlaams-nationale ge
zichten verzameld Dit keer met om te 
werken, maar om samen met vrouw 
en familie het jaarlijkse feest van VU-
Alvenngem te vieren De bestuursle
den van VU-Alveringem glunderden 
reeds van voor 8 u want toen stond 
het reeds vast dat de zaal zou vollo
pen 
W e mochten in de eerste plaats de 
volksvertegenwoordigers Mik Baby-
Ion en Emiel Vansteenkiste verwelko
men, ook provincieraadslid Urbain 
Bruynooghe Het werd zoals ver
wacht een heel gezellige avond die 
grotendeels werd ingenomen door de 
feestmaaltijd en enkele toespraken 
vanwege de beide volksvertegen
woordigers en de voorzitter Om de 
kas te spijzen werden loten aangebo
den voor de tombola VU-Alveringem 
heeft hier moeten vaststellen dat de 
Vlaams-nationalisten van de West-

GEMEUBELD LANDHUIS 

TE HUUR 

alleenstaand - 8 km van Nieuw
poort - (Pervijze) 
2 pi -H keuken - grote veranda 
- garage - hof 
2 sipk plaats vr 8 pers - lopend 
water 
Kameradenprijs mei - juni - juli -
oogst - sept 
Tel Luk GODDERIS -
02-7708075 (Adv 91) 

hoek vrijgevige mensen zijn Daarom 
nog eens een heel speciale dank voor 
alle aanwezigen Tot laat in de avond 
werd het feest voortgezet met dans 
en muziek 

Het IS VU-Alveringem op deze avond 
opgevallen dat zij als kleine VU-afde-
ling op de steun en de sympatie van 
veel naburige afdelingen mag reke
nen VU-Alveringem wil langs deze 
weg de afdelingsbesturen hartelijk 
danken en heel speciaal VU-afdeling 
Oostduinkerke om haar zeer tainjke 
opkomst 

....en werkt 
Tijdens de voorbije weken werd er 
ook heel wat gewerkt in onze afde
ling 

— « Wij-katerns » werden op 1 800 ek-
semplaren in heel Alvenngem gebust. 

— Blad i v m sociaal dienstbetoon 
van Emiel Vansteenkiste wordt ook 
op ± 2000 eksemplaren verspreid 

— Er werden meer dan 30 nieuwe 
leden gemaakt en daarmee houden 
we nog met op 

— W e zijn nog bezig een sticker-ak-
tie te voeren om de kas te spijzen 

— Dank zij ons feest, de tombola en 
de stickeraktie is onze kas ondertus
sen weer gezond geworden 

— Op 7 april as is er weer bestuurs
vergadering 

MAART 

31 

31 

MERKSEM : algemene VU-ledenvergadering om 20 u 30 in 
zaal Tijl, Bredabaan 298 Spreker Paul Van Grembergen, volks
vertegenwoordiger voor het arrondissement Gent-Eekio 

WOMMELGEM : Kwis voor Wommelgemse verenigingen om 
20 u in zaal Keizershof, Dasstraat 24 Inkom gratis 

APRIL 
1 HOVE Gezellig paasfeest voor de plus-zestigers om 14 uur in 

zaal Urama, Mattheessensstraat 62 De heer Lemmens brengt 
een reeks dia's over het dorpsleven en ook over het beroep van 
hoefsmid Muzikale noot door Sus Bruyninckx met liedjes van 
toen Koffietafel en paasgeschenk Inkom gratis VU-imtiatief 

2 ANTWERPEN (Stad) • wandeling Westerlo-Tongerio Inschnj-
ven op het VU-sekretariaat 

2 HOBOKEN • kolportage met Wij-Vlaams-Nationaal Samen
komst om 10 uur in het Vlaams Nationaal Centrum, Steynstraat 
85 

3 DEURNE: Zitdag van raadslid Staf Hereygers van 20 tot 
22 uur in cafe Gallaxie, De Francqueslei 134 Hij helpt bij het 
invullen van de belastingsaangifte voor loon- en weddetrekken-
den en gepensioneerden 

4 DEURNE : Zitdag van raadslid Staf Hereygers van 20 tot 
22 uur in café Duivenvnenden, Herentalsebaan 227, Deurne-
Zuid 

6 DEURNE: Zitdag van raadslid Staf Hereygers van 20 tot 
22 uur in lokaal Trefpunt, Turnhoutsebaan 28 te Deurne-Cen-
trum 

7 WOMMELGEM : Kwis voor Wommelgemse verenigingen om 
20 uur in feestzaal Keizershof, Dasstraat 24 Inkom gratis VU-
organizatie 

8 BÓRNEM : VU-10de lentebal om 21 uur in zaal Alcazar, Puur-
sesteenweg 25 Orkest The Sfinx 

15 NIJLEN : Lente-koncert om 19 u 30 in feestzaal «Nilania» door 
VU-fanfare-drumband Kempenland 20 % der opbrengsten 
voor de Nijlense gehandicapten-vereniging Boerke Naas 

15 BOECHOUT: Jaarlijks VU-bal om 21 uur in het Gildenhuis 
Omliggende afdelingen zijn hartelijk welkom 

18 DEURNE Tegensprekelijk debat over het Egmontpakt om 
20 uur in lokaal Trefpunt Sprekers Paul Doevenspeck (VU) en 
Denijs (Anti-Egmont-Komitee) 
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Senator Maurits Coppieters te Ekeren 

Vlaanderen wordt een open huis 
OCMW-

BORSBEEK 

Tijdens een fel opgemerkte voordracht, die de voorzit ter van de Vlaamse Kul-
tuurraad, VU-senator Maunts Coppieters, op uitnodiging van de Volksunie-af
deling Ekeren hield, pleitte hi | voor een Vlaamse staat als een . open huis», 
waarin alle gezindheden de kans kri jgen om zich in volle vri jheid maximaal te 
ontplooien 

Voor een talrijk opgekomen publiek in 
het «Ekers Hof» schetste Maurits 
Coppieters de basisbeginselen waar
op de Vlaamse staat na Egmont moet 
gebouwd worden 

«Bewust leg ik de klemtoon op na 
Egmont" zei senator Coppieters «Ik 
begnjp best de tegenstanders van het 
Egmont-pakt maar nu we de kans krij
gen om het ideaal van zovele genera
ties Vlaamse Beweging het zelfbe
stuur eindelijk waar te maken moe
ten we de moed durven opbrengen 
om resoluut onze kans te gaan met 
alle nsicos en vraagtekens daaraan 
verbonden Ik zie heus geen toekomst 
vol rozegeur en maneschijn in het 
Vlaanderen na Egmont Er zullen le
vensgrote moeilijkheden en proble 
men zijn Vergeet niet dat we ons in 
een unieke situatie bevinden een een 
heidsstaat die zich vrijwillig ontbindt 
in een federaal geheel Zulke operatie 
kan met zonder pijn verlopen Maar ik 
geloof heilig in de kracht van ons volk 
dat ook nu in staat zal zijn om die 
moeilijkheden te overwinnen-

V i j f d e m E u r o p a 

Senator Coppieters stond lang stil bij 
een welbegrepen pluralisme als een 
van de pijlers van het Vlaanderen van 
morgen 

«Pluralisme is net het tegenoverge
stelde van grijsheid van grauwheid» 
zei spreker « Pluralisme is wel een har
monisch samenleven en samen stre
ven van verschillende meningen» 
«Als volksnationalisten komen we op 
voor een open gemeenschap waarin 
elk individu de kans krijgt om zich 
maximaal te ontwikkelen waarin nie
mand «vooraf» een stempel op de 
rug krijgt Wij willen onze straat niet 
zuiveren van «andersdenkenden» in

tegendeel een echte volksnationahst 
zal die straat preaes aantrekkelijk 
maken voor de anderen » 
In zijn sterk realistische toespraak vie 
len toch een paar optimistische vast
stellingen op 

« Door ligging, infrastruktyur en bevol
king neemt Vlaanderen een bevoor 
rechte positie in in de wereld » stelde 
senator Coppieters «In het rijtje van 
meer dan dertig Europese gewesten 
komt Vlaanderen op een vijfde plaats 
vlak na Elzas-Lotharingen Onze Waal
se broeders vinden we helaas pas ver 
na de twintig terug De stenen voor 
ons huis zijn er Wij moeten het bou
wen En hoe we het bouwen daar zul
len een handvol Franssprekenden in 
Egmont- of andere randgemeenten 
heus geen barst aan te zeggen heb
ben» 

Kortnieuws uit 
Ekeren 
A l g e m e e n V l a a m s Z i e k e n f o n d s 
Sluit aan bij een vnj en onafhankelijk 
ziekenfonds Snelle en goede dienst 
verlening Geen moeilijkheden bij over
gang van een ander ziekenfonds 
Plaatselijk kantoor vanaf 1 april 
1978 Veltwijcklaan 117 te Ekeren 
Tel 423943 Uren van raadpleging 
vnjdagavond en zaterdagvoormid
dag 
L e d e n en a b o n n e n t e n 
Wie lid of abonnent(e) op «Wi j» wil 
worden gelieve zich in verbinding te 
stellen met het plaatselijk VU-sekreta-
riaat Geestenspoor 72 Ekeren Tel 
410441 Hoofdhd 120 fr bijlid en 
jeugdlid 60 fr Abonnement voor 12 
maanden 500 fr Hartelijk welkom i 

Refererend naar het probleem Brus
sel was Maurits Coppieters zeer dui
delijk 

«Ik doe zelden voorspellingen » zei hij 
«Dit keer wil ik er echter wel een 
doen Binnen twintig jaar zullen de 
Brusselaars bitteren tranen wenen 
omdat ze het statuut als rijksgebied 
met hebben aanvaard Maar dat is 
nog met alles Op dit ogenblik legt Vic 
Anciaux de laatste hand aan een 
\wetenschappelijke studie over de de
mografische ontwikkeling in het ge
west Brussel Nu reeds weten we dat 
de cijfers ontstellend zijn voor Brus
sel Binnen vijf jaar zijn er al in drie 
Brusselse randgemeenten meer 
vreemdelingen dan Belgen Binnen 
twintig jaar is Brussel een totaal 
« vreemde » stad » 

In een geanimeerde diskussie achter
af stipte senator Coppieters aan dat 
de Volksunie binnen de regering naar 
een oplossing voor het probleem 
ABOS zoekt en dat er ook hard aan 
de opruiming van de gevolgen van 
repressie en epuratie wordt gewerkt 
maar dat vooral op dit vlak de tegen
stand van andere partijen biezonder 
sterk blijft v Thyssen 

Te huur St-Niklaas Fabiola-
park app 3 slaapkamers Tel 
02 /7310876 Adv 78 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

- ) O KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

VU-Wuustwezel aktief 
Op zondag 19 maart jongstleden 
werd een bestuursvergadenng inge 
richt te Wuustwezel 
De volgende punten werden behan
deld IJzerbedevaart Nationaal zang
feest Dienstbetoon 
Wat de IJzerbedevaart betreft werd 
overeen gekomen met de VUJO uit 
Schilde die een autocar inlegt om 
onze bedevaarders op die manier 
naar Diksmuide te laten loodsen 
Het nationaal zangfeest zal bijge
woond worden eveneens hopelijk 
met hetzelfde talrijke aantal 
Deze verplaatsing zal geschieden met 
personenwagens 

Nu tot slot het punt waaromtrent de 
meeste belangstelling ontstond het 
dienstbetoon 
Lode Rombouts samen met Marcel 
Van Looveren waren beiden bereid 
deze zware taak op zich te nemen 
Deze twee mensen zijn zoals velen uit 
het Antwerpse weten met uit het eer
ste het beste hout gesneden 
Wanneer er zich in dit verband ge
wichtige of moeilijke zaak of zaken 
voordoen wenst een VU-volksver-
tegenwoordiger (waar ondertussen al 
köntakt mee is opgenomen deze situ
aties in het reine te trekken 
De afdelingssekretaris Marcel Van 
Looveren achtte het genoodzaakt in 
de toekomst te schaven aan een jeug 
dige Volksunie-afdeling en zelfs na 
verloop van enkele maanden hard 
werk geleverd te hebben door gans 
de afdeling een Volksuniejongeren-
groep op te richten Op dit voorstel 
werd eenpang «ja» gezegd 
Lode Rombouts nam zonder uitstel 
kontakt op met de jongeren uit onze 

afdeling om van start te kunnen gaan 
met de ledenwerving 
Er werd gunstig gevolg gegeven en 
zeer spoedig zullen onze jongeren 
samen met gemeenteraadslid Lode 
Rombouts gans deze problematiek on
der handen nemen 

VU-Borgerhout 
nodigt uit 
— Op donderdag 13 apnl om 
20 u 30 in zaal «De Passer» Turn-
houtsebaan 34 Borgerhout zullen 
volksvertegenwoordiger N Maes en 
K Van Reeth met u praten over 
Arbeid is ons recht Deze avond 
wordt ingericht door Vujo-Borger-
hout 
— De inhuldiging van de nieuwe bei
aard in de toren van het gemeente 
huis heeft plaats op zaterdag 15 april 
om 15 u op het Moorkensplein 
Toespraken worden gehouden door 
VU-burgemeester Dirk Stappaert en 
VU-schepen Bert Verbeelen en wor 
den uiteraard gevolgd door een eer 
ste koncert 
— BIJ uitzondering gaat de maande
lijkse ledenvergadering (vierde vrijdag 
van de maand) gepland op 26 april 
niet door 
ZIJ wordt verplaatst naar vrijdag 5 mei 
om 20 u 30 in zaal De Nieuwe Car 
not Als gastspreker is uitgenodigd 
Willy Kuijpers 

H a r t e l i j k e 
g e l u k w e n s e n 

— Aan Raymond en Christel Van 
Echelpoel-Van Vaerenbergh bij de ge
boorte op 13 maart 1978 van hun eer
ste dochtertje Petra 
— Aan Theo en Martha De Coninck-
De Smet bij hun zilveren huwelijksjubi 
leum dat zij vieren op 6 april 1978 

Interimbetrekking van ge-
zins- of bejaardenhelpster 
full-time IS te begeven 
Brevet van gezins- of bejaar
denhelpster IS vereist Moge
lijkheid tot aanstelling na de 
in tenmpenode 
Voor inlichtingen of kandi
datuurstelling zich wenden 
tot het Sekretanaat, Jos Reu-
senslei 105, tel 21 2700 Adv 99 

OCMW-
BERCHEM 

BIJ het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Wel
zijn van Berchem is de be
trekking van werkman va
kant (kategone geoefend), 
met een wervingsreserve 
van 1 jaar 
Algemene voorwaarden 
Leeftijd minimum 18 jaar, 
maximum 45 jaar op datum 
van indiensttreding 
De sollicitaties, vergezeld 
van een uittreksel uit het 
register der geboorteakten, 
een bewijs van Belgische na
tionaliteit, een getuigschrift 
van goed zedelijk gedrag, 
een door het gemeentebe
stuur voor eensluidend ver
klaard afschrift van het ge
tuigschrift van volledig la
ger onderwijs, een militiege-
tuigschnft en een bewijs van 
voorkeurrechten zo men de
ze inroept, moeten toekomen 
uiterlijk op 28 april 1978 om 
11 uur op het sekretanaat 
van het OCMW Berchem, Uit-
breidingstraat 322, 2600 Ber
chem Antwerpen 
Inlichtingen kunnen op voor
meld adres bekomen wor
den Telefoon 031-30 98 70, toe
stel 217 Adv 98 

Dienstbetoon te 
Deurne 
Raadslid Staf Hereygers helpt U met 
het invullen van de belastingaangifte 
(voor loon- en weddetrekkenden en 
gepensioneerden) vanaf 2 april tot 
en met 15 juni met op feestdagen 
elke maandag van 20 tot 22 u Cafe 
Gallaxie, De Francqueslei 134 Deur-
ne-Noord tel 251315 elke dinsdag 
van 20 tot 22 u Cafe Duivenvrien-
den, Herentalsebaan 227 Deurne 
Zuid tel 211693 elke donderdag 
van 20 tot 22 u lokaal Trefpunt, 
Turnhoutsebaan 28 Deurne-Centrum 
tel 240840 

VUJO-Aartselaar 
stelt « gouden » 
huisvuiibak 
tentoon... 
Zondag 19 maart werd door de VU-
longeren een ludieke aktie gevoerd 
tegen de aanzienlijke (en ongemob-
veerde) verhoging van de belasting 
op de ophaling van het huisvuil Een 
symbolische «gouden» vuilbak werd 
op het gemeenteplein «aan de kaak» 
gesteld (Aartselaar beschikt nog over 
een - kaak - of standpaal O 
In een verzorgd pamfletje dat aan de 
verwonderde en geamuseerde kerk
en voorbijgangers werd uitgedeeld, 
stond te lezen dat VUJO-Aartselaar 
ruim genoeg heeft van de prestigieu
ze projekten van het gemeentebe
stuur (nieuw gemeentehuis sportsta
dion e a ) die de gemeentebegroting 
hopeloos in de knoei sturen en de toe
komst voor vele jaren hypotekeren 
en het bovendien « noodzakelijk » ma
ken de belasting op het huisvuil te ver
hogen van 300 naar 500 frank De glo
bale belastingdruk zo gaat het pam
flet verder bedraagt nu reeds 6000 
frank per inwoner 

VUJO ziet liever wat spaarzamer met 
de centen omspringen zodat er geld 
overblijft voor bv een huishuursubsi
die voor minder-begoeden 
De «gouden» vuilbak werd door de 
gemeentepolitie in beslag genomen 

(Wd) 

10 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PAROESSUS 

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steen houwers vest 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83, 

OPENBAAR 
CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPE
LIJK 
WELZIJN VAN 
ANTWERPEN 
Geneeskundig 
personeel 
In aansluiting met onze vori
ge aankondiging waarbij on
dermeer een plaats van 

Hoofdarbeidsgeneesheer 
(rang 1) voltijds wordt open-
verklaard tegen 11-01978 
voor onze Bedrijfsgenees
kundige Dienst, wordt de 
aandacht erop gevestigd dat 
deze plaats wordt openver-
klaard, hetzij voltijds, hetzij 
halftijds 
Inschrijvingsformulier te be
komen op de 7e Afdeling/ 
Personeelszaken, Lange 
Gasthuisstraat 39, Antwer
pen (tel 310970-329835) 
Voor alle overige inlich
tingen wordt verwezen naar 
de aankondiging van 
23 3 1978 

(Adv. 100) 

BRAMO KEUKENS 
TOONZAAL EN BURELEN 

Heirbaan 140, BURCHT 

TeL 031/52.82.32 

Voor h e n die full-service w^ensen u i tgevoe rd d o o r 
spec ia l i s ten 

P l a n n i n g - o n t w e r p - elektr ici tei t - s an i t a i r - m e u -
b e l a a n p a s s m g e n - kuns t s to f - h o u t - maatv^^erk. 

M a a k e e n te le fonische a f s p r a a k voor vrijblijvend 
o n t w e r p e n p r i j sopgave 

Enkel t oonzaa l 

BERLARY 94 LIER TEL. 031/80.13.21 
ADV 55 

30 MAART 1978 
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l 41ste Vlaams-nationaal Zangfeest l 

l Vlaanderen één! l 
l . — ï 
t Sportpaleis Antwerpen zondag 23 aprir78 14 u. 30 * 

* t 

Toots Trelemans onvervalste 
«ket» die een wereldvedette 
werd maar de Vlaamse volkshed-
je&-niet vergeten is 

Cabaret «Salu» veelbelovende 
Vlaamse kabaretbelofte 

Valeer Portier: 

« Het ANZ wenst een plechtig 
beroep te doen op de eenheid 
van alle vooruitstrevende 
Vlamingen en koos als 
motto voor het 41 e Vlaams 
Nationaal Zangfeest 
-Vlaanderen een » Het gevaar 
IS groot dat tussen vele 
Vlamingen die het allemaal 
goed menen nijd, verbittering, ja 
zelfs haat ontstaat naar 
aanleiding van het Egmontpakt 
Vrienden worden vijanden 
strijdgenoten keren zich tegen 
mekaar, energie, geld en veel 
offervaardigheid worden 
verspild in een Vlaamse 
Beweging die hopeloos 
verdeeld dreigt te worden 
Het ANZ IS van oordeel dat aan 
deze toestand dringend een 
einde moet gesteld worden Het 
zelfbeschikkingsrecht van ons 
volk kunnen we slechts 
verwerven door onze 
samenhorigheid en door een 
einde te stellen aan onze 
innerlijke verdeeldheid en 
twisten Daarom meer dan ooit 
« Vlaanderen een « 

dr |ur V Portier 
algemeen voorzitter ANZ 

Programma Moejeweten 
Het uitgebreid koperensemble 
Theo Mertens 
De Jeugdmuziekkapellen van 
KSA-CantInci'ode (St-Stanislas, 
Xavenus en O-L-Vrouw Ede-
gem), VVKS-St-Joris Izegem, 
Chiro-Antwerpen en VNJ 
De dingenten Fernand Van Dur-
me, Ernest Maes, Frans Cuy-
pers, Theo Mertens, Lode Diel-
tiens en Juliaan Wilmots. 
Jan Joris 

De komponisten Peter Cabus en 
Jean Seghers 

Bewegingsgroep Alkuone. 
Jo Haazen 
Tekstschrijvers Jet Anthierens 
Jos Van der Veken. Jules De 
Corte 
Groep Jan Smed 
Pol Heyninck en Herwig Van 
Horenbeeck van De Vaganten 
De Baskische zangeres Maite Idi-
rin. Egmont en Hooft 
Marcel Hendrickx en Kris Yser-
bijt prezentatie en voordracht 
Cabaret Salu 
De koren Lentestemmen (Lich-
tervelde) Woluwe-koor (Wolu-
we) St-Gummaruskoor (Lier), 
Canteclaer (Kasterlee), Zing met 
ons (Essen) Kantiek (Berchem) 
Renaat Veremanskoor (Brugge) 
A. Verhoevenkoor (Brasschaat), 
Dennengalm (Keerbergen) 
Regie Remi Van Duyn - Jos Van 
der Veken. 

Marcel Hendrickx en Kris Yser-
bijt warme stemmen voor snedi
ge teksten 

Kaartenverkoop 
— gereserveerde zitplaatsen 300 fr 
(Ie rang) 250 fr (2e rang) 200 fr (3e 
rang) 150fr (4e rang) en 125fr (5e 
rang) 
— met-gereserveerde plaatsen 70 fr 

Verminderingen : 
— Groepen van minimum 20 perso
nen bekomen de kaarten aan volgen 
de verminderingen 250 fr (i p v 
300fr) 200fr (ipv 250fr) 150fr 
(ipv 200fr) 120fr (ipv 150fr), 
100fr (ipv 125fr) en 50 fr (ipv 
70frJ 

Waar en hoe te verkr i jgen : 
— ANZ sekretanaat Vrijheidstraat 
30-32 2000 Antwerpen iedere dag 
open van 9 tot 12 uur en van 12 u 30 
tot 17 u 30 s zaterdags gesloten 
Zaterdagen 15 en 22 april eveneens 
open van 9 tot 17 uur 
— Telefonisch alleen via het ANZ-se-
kretanaat tel 031 379392 (s zater
dags gesloten) 

Programmabrosjure : 
Van 16 april a s is het programma te 
bekomen tegen 40 fr het eksemplaar 
waarin naast de tekst en melodie van 
de liederen ook de teksten en pente
keningen van de optredende arties 
ten zijn opgenomen Bestellingen op 
ANZ-sekretanaat of via postrekening 
(-I- 20 fr voor de verzendingskosten) 

Propaganda • 
Ter beschikking worden gesteld affi
ches (groot en klein formaat) en 
strooibiljetten 
Een telefoontje (031-379392) volstaat 
en dadelijk wordt het gevraagde toe
gestuurd 

Zangfeestst ickers 
Slechts 10 fr het eksemplaar Bij afna
me van 10 tot 20 eksemplaren 8 fr 
het eksemplaar en bij afname van 
meer dan 20 eksemplaren 6 fr het 
eksemplaar 

ANZ-sekretanaat Vrijheidstraat 
30-32 bus 14 Antwerpen Stuur ons 
een bnefje voeg er de waarde in geld 
of gewone postzegels bij plus een 
postzegel van 8 fr wij sturen U dan 
dadelijk het gevraagde per bnef toe i 

Maite Idirin • Baskische verbon
denheid met Vlaanderen 

Juul De Corte hoe een Neder 
[ander Vlaanderen '78 ziet 
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STEEDS EEN ADRES IN UW BUURT 1 

ANTW./WILRIJK-TEL. 031/49 39 00 
PRINS BOUDEWIJNLAAN 321 

BRUSSEL-TEL. 02/219 43 22 
Koloniënstraat 50 

GENK-TEL. 011/35 44 42 
Winterslagstraat 22 

GENT-TEL. 091/25 19 23 
Onderbergen 43 

LEUVEN-TEL. 016/23 37 35 
Brusselsestraat 33 

ST.-NIKLAAS-TEL. 031/76 73 27 
Zamanstraat 54 

Alle werkdagen van 9 tot 18 uur 
Ook op zaterdag van 10-12 u. en 14-16 u. 

600 ARBEIDERS... 
1001 MOGELIJKHEDEN 
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HET JAAR VAN HET DORP 
EN WIJ 

De toekomst wordt met 

het heden gekocht 

Samuel Johnson (1709-1784) 

Alles wat nog niet verknoeid werd 
door de industriële expansie de dor
pen de natuur en de landbouwgron
den moet nu aan het bouwkompleks 
van de doorsnee Belg ten ondergaan 
Verkavelaars bouwpromotoren en 
grondspekulanten buiten de behoefte 
van de mens aan ruimte en rust uit 
En meteen komen we aan een twee
de bedreiging voor het dorp 
het totaal gebrek aan ernstig grond
beleid en ruimteli jke ordening 
In een land als België met een hoge 
bevolkingsdichtheid (9 milj inw) op 
een relatief kleine oppervlakte 

(60 km kustlijn en een doorsnede 
van ± 200 k m ) wordt grond een 
schaarse grondstof Grond is geen 
produkt dat naar believen kan wor
den geproduceerd Het is een goed 
ons door de natuur geschonken waar
op door zijn aard iedereen recht 
heeft Het is een goed dat reeds 
eeuwen in de menselijke behoefte 
voorzag en waar we het in de toe
komst ook nog mee moeten doen 
Toch IS het pnve-bezit van grond in de 
loop der tijden mogelijk geworden In 
onze westerse wereld van vrije markt-
ekonomie van vraag en aanbod is 
grond een handelswaar geworden en 
volgens de gangbare normen de 
meest veilige beleggingswaarde 
Deze twee eigenschappen roepen de 
spekulatie in het leven De waarde 
van de grond is zeer veranderlijk en 
afhankelijk van velerlei faktoren zoals 
ligging en infrastruktuur 
Zo begon een goede 150 jaar gele
den de spekulatie rond tram en spoor
wegen en eveneens rond de grootste
den BIJ het verschijnen van de auto 
ging de spekulatie zich verleggen vol
gens de wegeninfrastruktuur en de 
industriegebieden 

Waar vroeger de pnve kleine- en 
grootgrondbezitters hun winsten 
maakten op kleine schaal zien we dat 
in de loop der jaren de onroerende 
goederen waaronder ook de gronden 
in handen zijn gekomen van kapitaal
krachtige grondspekulanten immobi-
lien en verkavelaars Louter en alleen 
door spekulatie maken zij woekerwin
sten die ZIJ dan dikwijls op korrupte 
wijze bekomen De prijs van de grond 
IS afhankelijk van wat er mee gedaan 
kan worden Zo ligt over het alge
meen de prijs van landbouwgrond en 
industnegronden lager dan de prijs 
voor bouwgronden 
Wie bepaalt de bestemming van de 
grond 

«De prijsverhoging van gronden on
derhevig aan spekulatie is steeds het 
resultaat van werken (wegen energie
voorziening water enz) of beslissin
gen die het werk van de overheid zijn 
en met van de eigenaar' aldus de 
heer H Simonet Spekulatie op zich-

Grondspekulatie is 

grondmisbruik 

zelf IS geen lofwaardige praktijk 
maar is volledig wettelijk zolang de 
overheid met beïnvloed wordt in haar 
beslissingen door de eigenaars Werd 
er echter zoals de laatste jaren in 
vele gevallen uitlekte druk uitgeoe
fend om de beslissingen in het voor
deel van de promotoren te keren dan 
heeft men te maken met korruptie 
Men kan zich dan gemakkelijk voor 
stellen hoe er in België en zo ook in 
Vlaanderen aan grondbeleid in dienst 
van het algemeen welzijn wordt ge
daan De bevolking krijgt zijn deel te 
dragen in aangelegenheden van alge
meen nut en enkelingen maken er 
ongeoorloofde winsten mee Gronden 
die op de gewestplannen in groene 
zones of in landbouwzones liggen zijn 
niet werkelijk beschermd Zelfs na
tuurgebieden worden gekocht met 
spekulatieve doeleinden op langere 
termijn 

Het heeft op die manier totaal geen of 
weinig zin gewestplannen vast te leg
gen of wetten uit te vaardigen wan
neer de overheid zelf zich laat omko
pen door het kapitaal Zonder werkelij
ke kontrole over het grondgebruik en 
de uitvoering van de wetten hebben 
de gewestplannen geen reden van 
bestaan De grote meerderheid van 
aantijgingen tegen de gewestplan
nen komen van mensen die hun even 
tuele bouwgrond zien vastleggen in 
landbouwgrond of groene zone wat 
een geldwaardevermindenng mee
brengt 

Met de bekende Belgische mentaliteit 
«Belasting is er om te ontduiken en 
een wet is er om te overtreden» is 
een krachtdadig optreden nodig 
Grond moet onttrokken worden aan 
de vnje en spekulatieve markt van 
vraag en aanbod 
Elke grond moet zijn bestemming krij
gen volgens bodemgesteldheid en ge
schiktheid Men moet inderdaad een 
omschrijving krijgen van de landbouw
gronden bouwgronden natuurreser
vaten groene zones en rekreatiezo-
nes 
De overheid moet in nauwe samen

werking met bevoegde mensen zoafs 
planologen ekologen biologen en in
genieurs werken aan een echt grond
beleid en een werkelijke ruimtelijke 
ordening Het gaat met op om aan 
sociale woningbouw te doen rond 
onze dorpen wanneer hele stadsker
nen verkrotten 
Het gaat met op om vruchtbare pol-
dergronden op te spuiten en er indus-
tnegebieden van te maken die veel te 
grootschalig werden opgevat en die 
men met meer kwijtraakt 
Het gaat met op om te spreken over 
kernenergie en ons aldus onafhanke
lijk te maken in ons energiebeleid als 
wijzelf met onze eens zo vruchtbare 
landbouwgronden niet eens meer on
afhankelijk zijn om ons te voeden 
Het gaat met op om in een tijd van 
ekonomische knsis waarin blijkt dat 
zelfs de verafgode ekonomie met de 
oplossing is voor onze welvaart en 
ons welzijn nog zoveel van onze oor
spronkelijke en natuurlijke njkdom 
men te vernietigen 

Een staaltje van grondspekulatie zon
der weerga is het geval Vordenstein 
Dit prachtig groen kasteeldomein van 
ruim honderd hektaren gelegen te 
Schoten werd in 1964 de inzet van 
een kenmerkende touwtrekkerij naar 
Belgische maat met grof geld als 
inzet 
De eigenaar vroeg toen een verkave-
lingsvergunning die hij van het ge
meentebestuur kreeg zonder veel 
problemen Ook het bestuur van Ste 
debouw-Antwerpen advizeerde gun
stig Mede door een bestuurswisse
ling in de gemeente Schoten en door 
de opties genomen in het vooront
werp gewestplan dat Vordenstein 
een groene bestemming gaf kwamen 
er moeilijkheden Het domein was 
groen en zou groen blijven Kandidaat 
kopers van Vordenstein verbraken 
hun onderhandse overeenkomst met 
de eigenaar en eisten de betaalde 
voorschotten terug De eigenaar span
de een proces in dat hij won 
Door het vonnis van het Hof van Ver 
breking in 1976 werd bepaald dat de 
staat een half miljard frank moet 

betalen aan de eigenaar omdat de 
bestemming van de grond werd gewij
zigd van villazone in groene ruimte 
Deze zgn schadevergoeding m.wkt 
de staat met eens eigenaar van Vor
denstein Daartoe zou hij nogmaals 
een belangrijke som moeten betalen 
voor de grond als groenzone i 
De staat had zonder wettelijke basis 
de bewuste verkaveling belet en de 
bestemming van de bodern gewijzigd 
aldus de rechters Meteen is aange
toond hoe miljoenen kunnen worden 
verdiend ten koste van de gemeen
schap zonder verwijten en zonder 
dat de wet wordt overtreden Dit 
geval geldt als zinnebeeld van de ver 
woede grondspekulatie die ook de 
jongste jaren nog welig tiert in het 
Vlaamse gewest 

Als in 1981 de eigenaar van Vorden
stein door de staat met werd vergoed 
zoals bepaald door het vonnis dan is 
hij vrij om zijn landgoed te verkavelen 
Dat IS een realiteit die in dit Jaar van 
het Dorp een extra mag worden 
beklemtoond 
Voor de toekomst is het van belang 
te weten waar de fouten werden en 
worden gemaakt In het geval van Vor
denstein had de gemeente Schoten 
zonder enig financieel risico de moge
lijkheid om de verkaveling te weige
ren Toch ging ze door de knieën Het 
bestuur van Stedebouw Antwerpen 
had nooit gunstig advies mogen ge
ven en had daartoe het recht Toch 
nam het een dubieuze beslissing De 
vraag die zich steeds bij dergelijke 
voorvallen opdnngt is hoeveel steekt 
daarachter ' 

De staat zelf heeft getracht om de ver
kaveling te beletten door weliswaar 
te laat de wetgeving aan te passen 
Meer dan twintig jaar geleden reeds 
had hij moeten zorgen voor duidelijke 
wetten en maatregelen om groene 
ruimten definitief te beschermen 
Vordenstein is een duidelijk bewijs 
van de huidige egoïstische en verspil
lende mentaliteit die het hele land ver
knoeit ondanks de ekonomische kri 

SIS 
Mieke Van de Velde 

Volgens artikel 25 van de wet van 1962 kan een promotor die de helft van de huizen van een blok gekocht 
heeft, de overheid vragen om de andere helft te onteigenen Deze onteigeningen gebeuren dan in het «alge

meen belang» zo wordt er bepaald 

WIJ t 4 
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