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Vlaams Hatiaaaal Uleekblail 

Nols: 

het moet 

gedaan zijn! 

Voor eenieder die poli t ieke 
verantwoordeli jkheid draagt 
moet het duideli jk zijn, dat zes 
miljoen Vlamingen niet langer 
met zich willen laten sollen door 
de frankofone Brusselse zot die 
Nols heet. Het geschil rond het 
sti l leggen van de bouw van een 
Nederlandse Rijksschool te 
Schaarbeek is geen juridische 
aangelegenheid. Het is 
integendeel in de eerste plaats 
een polit ieke zaak. Het moet als 
dusdanig benaderd worden. 
De bouwwerf waarop Nols de 
zegels heeft gelegd had er al 
moeten zijn in 1963. Het is 
immers in uitvoering van de 
wetten van 1963 dat de 
Rijksschool moet worden 
opgericht. Op zichzelf is het 
reeds hemeltergend, dat er 
vijft ien jaar voorbi j gegaan zijn 
zonder dat er gebouwd werd. En 
nu het eindelijk dan toch zo ver 
is, meent Nols dat hij goed 
Vlaams recht te lijf kan gaan met 
een juridische stok. 
Niemand moet zich illuzies 
maken : de Vlaamse 
gemeenschap zal niet dulden 
dat rond de zaak van de 
Schaarbeekse bouwwerf in 
lengte van maanden en van 
juridische spitsvondigheden 
een nieuwe Nols-affaire wordt 
opgebouwd. Alvast het FDF 
moet zich ook geen illuzies 
maken : indien het vasthoudt 
aan de misdadige en 
wa~anzinnige provocatiepolit iek 
van Nols, dan wordt ieder 
gesprek onmogeli jk en iedere 
regeling ongedaan. 
Inmiddels kan men slechts 
vermoeden, wat er zich precies 
afspeelt in de krabbenmand van 

de Brusselse frankofonie. Het is 
duidelijk, dat binnen het FDF 
lang niet iedereen gelukkig is 
met de waanzin van Nols : de 
motie van de FDF-afdeling 
Molenbeek heeft het 
aangetoond. Het kan zeer goed 
zijn dat Nols, die reeds sinds 
geruime ti jd in onvrede leeft met 
de FDF-leiding, zijn partij eew 
loer wil draaien of in een 
bepaalde richting stuwen. Het is 
wel opmerkeli jk dat de 
Nolsprovocatie samenvalt met 
een zeer scherp artikel in « Le 
Soir» waarin de beruchte Jean 
Van Ryn, stafhouder bij de balie 
en voorzitter van het 
Rassemblement pour le Droit et 
la Liberté, het Egmontpakt 
bestempelt als een 
stri jdmachine waarvan de 
Vlamingen zich zullen bedienen 
« om de Vlaamse invloed in 
Brussel te vergroten ». Van Ryn 
is de juridische raadgever van 
Nols, ook in de zaak van de 
Schaarbeekse bouwwerf. Deze 
hele samenloop van 
omstandigheden en 
persoonli jkheden is beslist geen 
toeval. Er tekent zich te Brussel 
een frankofoon anti-Egmontfront 
af. 

Het gevecht in de krabbenmand 
van de Brusselse frankofonie 
maakt echter de Vlaamse 
rekening niet. Het FDF zelf staat 
voor de keuze : ofwel de 
provocatieve waanzin van Nols 
en diens tergende juristeri jen, 
ofwel — openlijk of in feite — 
het afstand nemen daarvan en 
de weg van de redelijkheid. 

Daarmee staat of valt de 
polit ieke en morele waarde van 

^ 

de FDF-handtekeningen onder 
het gemeenschapsakkoord. 

Wat dit gemeenschapsakkoord 
betreft, moeten de Vlamingen 
het hoofd koel houden. Het heeft 
geen zin, de ploertenstreken van 
Nols en van een aantal andere 
Brusselse zotten in te roepen 
als argument tegen het 
Egmontpakt. Wel integendeel 
heeft de loketten af f ai re en thans 
weer de zaak van de zegels op 
de bouwwerf aangetoond, in 
welke staat van rechteloosheid 
de Brusselse Vlamingen zich 
bevinden, overgeleverd aan de 
misdadige willekeur van 
bekrompen dorpspoli t ici . Tegen 
deze willekeur is er maar één 
kruid gewassen : Vlaamse 
strukturen ook te Brussel, 
machtspariteit in de hoofdstad. 

En precies dat is de bedoeling 
van het Egmontpakt! 
Inmiddels moet er onmiddell i jk 
een einde gemaakt worden aan 
de provocatie te Schaarbeek. 
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NEDERLAND 

Davidsfonds unaniem? 
1 2 

Ik heb een Davidsfonds-verleden dat 30 jaar 
oud is en ik weet perfekt hoe in onze vereniging 
een beslissing moet tot stand komen volgens de 
regels van het spel Buitenstaanders hebben mij 
in dit opzicht volstrekt niets voor te houden. 
Volgens de DF-statuten is het het Nationaal 
Bestuur f ve r kozen door de basiskaderleden) 
dat de standpunten bepaalt Hierbij steunt het 
zich op de beleidslijnen van de DF-kongressen 
(inzake de staatshervorming b.v. op het kongres 
1976 te Waregem). In het verlengde van deze 

beleidslijnen en/of standpunten kan ook de raad 
van beheer verklaringen doen. Nationaal Be
stuur en Raad van Beheer worden geadvizeerd 
door werkkommissies. 
Met betrekking tot het Egmont-regeerakkoord 
verklaar ik uitdrukkelijk dat de DF-bestuursorga-
nen normaal hebben gefunktioneerd. Wie het 
tegenovergestelde durft te beweren, spreekt 
tegen de waarheid, onbewust of met opzet 
ALLE standpunten die het DF tot nog toe heeft 
ingenomen inzake de Egmontaffaire kwamen tot 
stand in volstrekte eensgezindheid, d.w.z. una
n iem, zonder één onthouding, laat staan één 
tegenstem. De heer Julien Degraeve. die zopas 
ontslag nam als lid van ons Nationaal Bestuur, 
heeft daarop geen uitzondering gemaakt Wan
neer « Wij» van 23 maart jl schrijft dat «de anti-
Egmonthouding hemd) ongevraagd opgedron
gen werd", dan is dat fragrant in strijd met de 
waarheid. Evenals ieder ander lid van het Natio
naal Bestuur heeft hij alle kansen gekregen om 
zijn bezwaren te uiten en te verklaren dat hij niet 
akkoord ging met zijn kollega's. Hij heeft het 
tegendeel gedaan. 

De DF-leden mogen gerust zijn dat er in hun ver
eniging niet vals wordt gespeeld noch druk 
wordt uitgeoefend. Als voorzitter sta ik er borg 
voor, dat alles verloopt zoals de regels het voor
schrijven. 

Clem de Ridder, nationaal voorzitter DF 
Leuven, 30 maart 78 

Aan het Nat ionaal Sekretar iaat 
van het Dav idsfonds Q o i g e m , 25 maar t 1978 
Geachte heer voorzitter, 
Geachte heren nationale bestuursleden 
Gezien in het Davidsfonds de basis recht op 
inspraak heeft in het nationaal beleid van het 
DF, graag zeer kort mijn overtuigde mening. 
Het Davidsfonds nationaal treedt toe en neemt 
het voorzitterschap waar van het Egmontkomi-
tee in naam van haar ruim 70.000 leden. 
Hierop zeer duidelijk ons persoonlijk standpunt, 
en wellicht dit van duizenden mede-DF-leden. 
Als DF-leden willen wij niet dat u zogezegd ook 
in onze naam toetreedt tot het Egmontkomitee 
en dat u ons meesleurt op de politieke toer 
Wij menen nog altijd dat de doelstelling van het 
DF is: kultuurspreiding onder alle Vlamingen. 
Door uw optreden nationaal, ondervinden wij op 
lokaal vlak de moeilijkheden en tweespalt tus
sen de DF-leden. Wij aan de basis worden 
gekonfronteerd met ontgoochelde DF-leden die 
niet willen ingezet worden als politiek geschut 
t.o.v. vóór- en tegenkanters van het Egmontak-
koord. Wij weten dat het Egmontakkoord naast 
voordelen ook nefaste gevolgen heeft. 
Wees ervan overtuigd dat uw verdere houding 
in dezs kwestie beslissend zal zijn in het al dan 
niet ontbinden en verscheuren van plaatselijke 
afdelingen. 

Gezien wij het echt goed menen met het Davids
fonds vragen wij u ons schrijven in overweging 
te nemen en dit alleen ten voordele van het DF 
en van Vlaanderen één. 

Graag zouden wij dit schrijven ook opgenomen 
zien in uw rubriek «Lezers Schrijven» van uw 
eerstvolgende editie: DF-Mededelinaen. 

Met de meeste hoogachtia 

José Verfaille 
Voorzitter DF-Ooigem 

Walter Deruyck 
sekretaris DF-Ooigem 

Red.: Beide DF-brieven bereikten de • Wij »-redaktie gelijktijdig, vorige maandag. Er zijn bij ons weten nog tal
rijke andere DF-bestuursleden met dezelfde mening als José Verfaille en Walter Deruyck uit Ooigem, die niet 
tevreden zijn met het ongenuanceerd Egmontstandpunf van hun nationale voorzitter. 
Niet alleen Clem de Ridder heeft trouwens een getrouw DF-verleden dat ruim 30 jaar oud is. 
Wat de zaak van het ontslagnemend hoofdbestuurslid, Julien Degraeve, betreft: die verklaaraè voor de dag
bladpers toch ondubbelzinnig : - Ik wil me wél neerleggen bij een demokratisch genomen meerderheidsbeslis
sing, maar het kan niet langer door de beugel dat het DF harde standpunten inneemt zonder raadpleging van 
de basis >. 

. IK KAN GEEN ONRECHT 
VERDRAGEN» 

Het heeft me erg verbaasd dat politie
ke journalisten nog niet schenen be
grepen te hebben dat de verbazing
wekkende groei van de Volksunie 
hoofdzakelijk te danken is aan de aan
trekkingskracht, die steeds is uitge
gaan van de duidelijke drang bij haar 
eerste pioniers naar recht en eerlijk
heid in de maatschappij. 
Deze drang houdt zonder de minste 
twijfel in dat men volksnationalist is 
d.w.z. dat men zeker voor de Vlamin
gen en voor hun taal geen onrecht 
kan aanvaarden. 

Een sociologisch onderzoek naar de 
geestelijke waarden bij de aanhan
gers van onze partij zal bevestigen 
dat zij in zich verenigen de opvat
tingen van twee van Walschaps ro
manfiguren : <• Waldo •• en •• Mens van 
goeden wil». De jonge idealist, die op 
zeker ogenblik al vloekend uitroept: 
<• Ik kan geen onrecht verdragen ». 
De verwarring, die sedert de gemeen
schapsakkoorden heerst, is hoofdza
kelijk te wijten aan het verschil dat er 
bestaat tussen hen, die de werkelijk
heid in ons land niet kennen of niet wil
len kennen en hen, die zeer goed 
weten wat met onze mensen kan en 
wat niet kan. 
Beide groepen Vlamingen zijn echter 

duidelijk Waldo's en mensen van goe
den wil, die geen onrecht tegenover 
Vlaanderen kunnen verdragen. 

Daarom... waarom zouden ze nu 
eens geen poging doen om geen reke
ning te houden met kwaadwillige of 
onverantwoordelijke ophitsers en 
voor elkaar begrip op te brengen ter-
wille van Vlaanderen. 

Als ruim twee derden van onze politie
ke, Vlaamsgezinde en onkreukbare 
politieke verantwoordelijken zich ak
koord verklaarden met de afgesloten 
overeenkomsten, dan betekent zulks 
toch wel wat. 

J.E.T., Vilvoorde. 

De ontleding van de Etruskische tek
sten brengt ons ook een andere inter
pretatie van de betekenis van het 
woord Neder zoals het voorkomt in 
de plaatsbepaling : Nederland. Ten on
rechte heeft men dit woord in het 
Frans vertaald als: Bas zoals Pays 
Bas Om deze foutieve vertaling te 
bevestigen vertaalde men in Vlaande
ren deze Franse interpretatie nog
maals als . de Lage Landen. 
Het woord Neder of Neten zoals het 
in vele plaatsnamen voorkomt Is een 
zeer oude oeralkeltische woordvorm 
waarvan de belangrijkste afgeleide 
betekenis is : alles wat zich bevindt 
over de omheining heen; alles wat 
zich buiten het woongebied bevindt. 
Het woord Neder is samengesteld uit 
twee delen, namelijk Hana -f Natura 
of Hutera. Het eerste lid Hana is de 
ontkennende vorm Ne en betekent; 
Niet Het woord Hatura of Hatra bete
kent : beschermd woongebied. De 
Etrusken kenden het als: Atret Uit 
deze oeralkeltische vorm ontstonden 
de plaatsnamen : Atrecht en Utrecht 
De Latijnen hadden hiervan het 
woord Atra of Atrium = haardstede. 
De tegenstelling van dit woord was 
dan : Hana -h Hatura wat in de Latijn
se samentrekking Natura werd en in 
de germaanse dialekten Netera of 
Nedere. De onmiddellijke betekenis' 
van het woord Natura of Nedere is 
dus : wat niet behoort tot het eigen 
woongebied. Het woord Natura werd 
een begrip Het omvatte: het onbe
woonde gebied, de wildgroei, het rijk 
der wilde dieren en vreemde en onbe
houwen volksstammen. Het omvatte 
het onbegrensde gebied van de avon
turier, de wildstroper. Het Natura of 
Nedere was het land dat aan niemand 
toebehoorde, het Ne -Hutera of Neu
tra waaruit dat woord je : Neutraal 
Het land van de onherbergzame na
tuur, het vogelvrije land 
Uit dat oeralkeltisch woord Hutera 
ontstond onze plaatsnaam : Oufer. Dit 
is : beschermd en omheind gebied. 
De naam Nederland kunnen wij dan 
best vertalen als: Het land over de ein
der heen ; het verre en woeste land 
met zijn grimmige bewoners. Het land 
in de verre en onherbergzame natuur. 

F.V.A., Zulte 

VERDACHT 

Wij hebben met veel aandacht en 
genoegen de konfrontatie-uitzending 
van 12 maart gevolgd. 
Als inwoners van Rode gaan we volle
dig akkoord met de heren Verroken 
en Valkeniers. De Stuyvenbergonder-
handelaars die ons het akkoord willen 
doen slikken als een overwinning zijn 
onvoorstelbare naïevelingen. 

Wij wonen reeds 27 jaar in het Brus
selse en kennen de Franstaligen door 
en door. Ze zijn onbetrouwbaar, met 
hen komt geen pacifikatie. Ze zijn 
agressief en arrogant en het verwer
ven van de macht is hun enig doel (zie 
agglomeratieraad). Geen sprake van 
zich aan te passen en ze zullen mas
saal gebruik maken van het inschrij-
vingsrecht. Zo worden we 2 maal 
gefopt, op gemeentelijk vlak en in % 
in Brussel. Wij zijn dan ook niet 
gediend met de «verkoop» van 
Vlaams Brabantse gemeenten (zie de 
hartelijke ontvangst van V. Anciaux 
na Egmont) aan die potentaten, en 
wat die 20 % kredieten aan de Vlaam
se Brusselaars, die moeten van de 
gemeenschap komen en niet van de 
gemeente 

Terloops: Wanneer worden de Brus
selse gemeenten gefusioneerd ? Of 
telt de fusiewet niet voor Brussel ? De 
meerderheidspartijen hebben schrik 
van het FDF (zie gevallen Nols en 
Defosset, die zie ik nog niet de 20 % 
kredieten afstaan aan de Vlamingen 
van hun gemeente). Zij dreigen als zij 
hun zin met knjgen, en de regenng 
moet aanblijven nietwaar I 

Wat voor 'n volk zijn we toch om met 
zo'n lauwe volksvertegenwoordigers 
opgescheept te zitten I Ze zijn alle
maal zo kordaat als ze in de oppositie 
zitten, maar daarna! Laten we ook 
wat meer agressief zijn en 'n tikje arro
gant, waarom niet! Het is lonend. 
W e moeten niet eens kennis nemen 
van wat er in het Pakt staat; wij kijken 
aandachtig naar de reakties van de 
Franstaligen. Ze juichten na Egmont, 

nergens geen protest, ze « eisen » de 
volledige uitvoering zonder amende
ringen, een Pakt te nemen of te laten, 
enz... enz... Vindt U dat niet ver
dacht ? Wij wel. 

CE., St.-Genesius-Rode 

ONBETROUWBARE 
PEILINGEN 

Onze politieke tegenstrevers, buiten 
en nu vooral binnen de Vlaamse kul-
tuurverenigingen, maken gretig ge
bruik van de resultaten van een opinie
peiling verschenen in enkele kranten. 
Naast de kommentaren die reeds in 
«WIJ» verschenen zijn, lijkt het me 
geraadzaam te wijzen op enkele ei
genaardigheden : 
1. In «De Standaard» van 30 januari 
schreef een lezer dat er een opiniepei
ling gedaan werd « die op een achter
uitgang van 28 % van de V U zou dui
den». In de gepubliceerde peiling 
wordt gesproken van 28,8 % en ze 
zou gedaan zijn tussen 15 en 19 febru
ari. Hoe is het mogelijk dat iemand 
een precies getal vooropzet, dat drie 
weken later uit een peiling te voor
schijn komt? 

2. De peiling werd gedaan bij 1.149 
kiesgerechtigde personen. Aangezien 
ongeveer 60 % van de kiesgerechtig
de Belgen Vlamingen zijn, betekent 
dit dat 690-700 Vlamingen onder
vraagd moesten worden. Hoe kunnen 
700 Vlamingen nu een beeld geven 
van wat 4.080.000 Vlaamse kiezers 
(gemeenteraadsverkiezingen 1976) 
zouden doen bij eventuele verkiezin
gen? Het aantal ondervraagde Vla
mingen bedraagt nog geen 2 op 
10.000 Vlaamse kiesgerechtigden! Is 
dat nog >• wetenschappelijk» verant
woord ? 

3 De opiniepeiling zou gedaan zijn 
onder het toezicht van enkele hoogle
raars. Wie zijn die hoogleraars? Van 
welke politieke strekking zijn ze ? Hoe
ver strekt hun toezicht uit? 
Misschien loont het de moeite om uit 
te vissen of er geen WIJ-lezers voor 
deze opiniepeiling ondervraagd wer
den Misschien komen uit een derge
lijk onderzoek belangwekkende gege
vens. Er IS aan de peiling meer dan 
een klem geurtje. 

En willen de Vlaams-nationalisten die 
nu op de V U schieten eens goed 
beseffen dat de V U van 1971 tot 
1977 23 % van haar stemmen verloor 
(zonder kiesarrondissement Brussel 
van 18,8 % naar 14,4 % van de uitge
brachte stemmen) ? Wanneer zij sa
men met politieke tegenstrevers in de 
kultuurverenigingen de V U verder 
aanvallen en hiermee de Vlaamsnatio-
nale aanwezigheid in het parlement 
bedreigen, zullen ze later misschien 
jammeren : « Maar dat hebben we met 
gewild». De VU moest «iets» doen, 
zoniet ging ze de berg af zonder ooit, 
al was het maar een begin ervan, het 
federalisme te kunnen doorduwen. 

W.D., Kortrijk 
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ft Een onzekere toekomst" 
In het dagblad - Le Soir » van verleden maandag schreef de 
heer Jean Van Ryn een ongemeen boeiende vrije tribune 
onder de titel « Un avenir incertain ». Jean Van Ryn, staf
houder aan de balie, is de beruchte voorzitter van het Ras-
semblement pour le Droit et la Liberté, het overkoepelend 
orgaan dat de Brusselse gemeenteraadsverkiezingen heeft 
gevoerd, en waartoe ook het FDF behoorde. Bij vele gele
genheden is Jean Van Ryn de woordvoerder van het anti-
Vlaamse, frankofone Brussel. In het artikel «Un avenir 
incertain » geeft hij zijn mening over het Egmont- en Stuy-
venbergakkoord. 

« Men kan vandaag met meer pre
ciesheid de waarde en de doel
treffendheid van het Egmont- en 
Stuyvenbergakkoord bepalen, 
alsook de waarschijnlijke invloed 
ervan op de toekomst van België. 
De reakties van de Vlaamse pers 
en de kommentaar van sommige 
Vlaamse politici verlenen ons hier
bij interessante aanknopings
punten, zelfs wanneer ze ontdaan 
zijn van de onvermijdelijke over
drijvingen. 
« Een eerste vaststelling lijkt zich 
op te dringen: een definitieve 
pacifikatie tussen beide gemeens
chappen wordt geenszins verze
kerd. De Vlaamse militanten heb
ben de wapens niet neergelegd, 
en zij zijn evenmin van plan om 
dit te doen. Integendeel, zij zijn 
vastbesloten om de strijd verder 
te zetten, een strijd die moet lei
den tot de oprichting en de zo vol
ledig mogelijke ontvoogding van 
de Vlaamse natie, en zulks — tot 
bij nader order en voor zover zij 
er de overhand behouden — bin
nen een Belgisch geheel, 
«Welk IS de rol van Brussel bin
nen deze strategie ? 

Zolang Brussel de hoofdstad 
blijft van een geregionalizeerd Bel
gië, zijn de Vlamingen vast be
sloten het niet prijs te geven. De 
middelen die hen door het Eg
mont- en Stuyvenbergakkoord 
ter beschikking worden gesteld, 
zullen zij aanwenden om de 
Vlaamse invloed in Brussel te ver
sterken. Zonder twijfel hebben zij 
moeten afzien van een paritaire 
samenstelling van de Brusselse 
gewestelijke regering, maar de ge
creëerde instellingen dragen zicht
baar het merkteken van het stok
paardje van de heer Schiltz. Vol
gens hem immers moet men Brus
sel federalizeren m.a.w. alle politie
ke instellingen — en niet enkel de 
instellingen op kultureel vlak — 
inrichten alsof er, naar het beeld 
van België, twee gescheiden ge
meenschappen naast elkaar le
ven, wat geenszins met de werke
lijkheid strookt. 
«Voorzeker zal de heer Schiltz 
verlangd hebben deze gemeen
schappen, aldus kunstmatig tot 
onderscheiden groepen verhe
ven, op voet van gelijkheid te 
plaatsen. Op dit punt heeft hij niet 

dirckt voldoening gekregen. Maar 
het uiteindelijk aanvaard ingewik
keld systeem laat de vertegen
woordigers van de Vlaamse min
derheid toe de werking van de 
gewestelijke instellingen te blok
keren. En ondanks het negatief 
karakter hiervan, valt deze macht 
geenszins te verwaarlozen. 
«Temeer daar het praktisch on
mogelijk zal worden het Brussels 
gewest te besturen zonder een 
aktieve en permanente medewer
king van de Vlaamse vertegen
woordigers, waaraan specifieke 
bevoegdheden zullen moeten toe
vertrouwd worden. Het gaat niet 

om de volkomen wettige bescher
ming van de rechten van de Vla
mingen te Brussel, maar om een 
«condominium» dat opgedron
gen wordt voor het bestuur van 
het gewest. 
« Een dergelijk systeem is noodza
kelijk tot mislukking gedoemd 
wanneer één der partners bezield 
IS met een nationalistische harts
tocht, en wanneer hij vóór alles 
zijn macht wenst te gebruiken om 
systematisch de Brusselse Vla
mingen te bevoordelen En zal dit 
niet de realiteit zijn ? De toekomst 
zal het uitwijzen I Er zijn evenwel 
reeds heel wat aanwijzingen die 
doen vrezen dat een « revanchar-
de "-mentaliteit tegenover de 
Brusselaars het nog haalt bij heel 
wat Vlaamse politici. Het volko
men ten onrechte handhaven van 
de absurde tweetaligheid zal ge
makkelijk toelaten zgn. «goede» 
Vlamingen te droppen op de ad
ministratieve diensten van het 
Brusselse gewest. 
«Wat betreft het beruchte in-
schrijvingsrecht: in ruil hiervoor 
hebben de Franstalige onderhan
delaars het recht van elke grote 
stad opgeofferd om haar perife
rie uit te breiden. Niemand kan nu 
reeds stellen of het hier om een 
werkelijk of om een bedrieglijk 
voordeel gaat voor degenen die 
er gebruik van maken. Men kan 
er zich na verloop van tijd wel 
over verwonderen dat er geen 
raadpleging van de bevolking 
heeft plaatsgevonden ; ook niet in 
de randgemeenten waar de 
Franstaligen toch 50 % van de 
bevolking uitmaken, en soms 
zelfs meer. 
« Zo blijven er rond de agglomera

tie een aantal « Voerstreken » be
staan, en het is twijfelachtig dat 
het inschrijvingsrecht volstaat op 
dat de frankofonen zouden berus
ten in een eentalig regime dat 
enkel en alleen stoelt op de mid
deleeuwse notie van het bodem-
recht. (...) 
«Kortom, na de korte opklaring 
onmiddellijk na de afsluiting van 
het pakt, ziet men nu reeds donke
re onweerswolken drijven aan de 
Brusselse hemel. De fundamente
le ontoereikendheid van het pakt 
begint zich te openbaren. Belan
grijke problemen zijn op een ge
brekkige of alleszins zeer vage 
manier beslecht: het inschrijvings
recht bv. had niet als aannemelij
ke wisselmunt gehanteerd mo
gen worden indien de modalitei
ten ervan niet van bij de aanvang 
gepreciseerd waren. Andere pro
blemen, zoals de tweetaligheid 
der diensten, werden eenvoudig 
genegeerd. (...)» 

De mening van Jean Van Ryn 
moet voor vele Vlamingen ver
helderend zijn. Zij helpt vooral 
een einde maken aan de legen
de, die door anti-Egmonters in 
Vlaanderen wordt gespreid, vol
gens dewelke de frankofone 
Brusselaars het Egmontakkoord 
beschouwen als een reusachti
ge overwinning op de Vlamin
gen. Van Ryn vindt het duidelijk 
een rot-oplossing; alleen maar 
gunstig voor de Vlamingen. En 
hij duidt ook de verantwoordelij
ke aan voor het feit dat het voor 
de Franstalige Brusselaars, naar 
zijn mening, een rotoplossing ge
worden is: Hugo Schiltz. 

Warenhuizen 

staan model 

voor het 

sociaal Iconflikt 
De Antwerpse petrochemie, 
Ford, Philips, FN, de Kanaalover
vaarten, enz. Allemaal verschi l
lende namen voor eenzelfde 
fe i t : het sociale konflikt De har
monie van de voorbije drie eko-
nomische recessiejaren speelt 
nog slechts in sourdine. En al
leen nog in de kamerorkesten 
van de staal- en textielplannen 
en van de sociale zekerheid. In 
het dagelijkse arbeidsleven 
staat het konfl ikt weer voorop. 
De stri jd om de macht. En daar 
staan de warenhuizen thans 
mooi model voor. 
Na de vrees voor het behoud van 
de boterham — meestal zijn het 
wel koffiekoeken — heeft de 
vrees voor het aangroeiende le
ger van werklozen, het streven 
naar behoud van de macht naar 
een nieuwe strijd voor verovering 
van de macht omgebogen. Pa
troons en vakbonden werden het 
niet eens over een interprofessio
neel akkoord. Ook akkoorden bin

nen de sektoren leken slechts per 
uitzondering te sluiten. 
Zo kreeg het patronaat het kon
flikt in de bedrijven. Al een paar 
maanden worden in het ene be
drijf na het andere eisen gesteld. 
Na een eerste afwijzend gesprek 
zeggen de vakbonden meteen de 
staking aan. Of zij reppen zich 
het spontane werk neerleggen 
van arbeiders te erkennen. 
Door al die akties heen loopt de 
rode draad van de werkgelegen
heid. Het scheppen van nieuwe 
arbeidsplaatsen. Voor de hon
derdduizenden die naar de stem
pellokalen gestuurd werden en 
die er blijven ondanks alle met 
veel woorden aangekondigde gro
te herstel- en tewerkstellingsplan
nen. Voor de honderdduizenden 
die in de eerstvolgende jaren van 
school komen en voor wie er nu 
al geen werkgelegenheid is. 
De vakbonden in ons land heb
ben dat streven samengebald in 
de eis tot werktijdverkorting. Een 

vergeten programmapunt van de 
politieke partijen. 36 uren en nieu
we werkplaatsen. Ook in Neder
land streven de bonden naar 
arbeidsplaatsovereenkomsten. 
In West-Duitsland staat het grote 
metaalkonflikt in het teken van de 
inkomensherverdeling, via loonei
sen. De Franse vakcentrales 
gaan zich straks hard opstellen 
voor het minimum-maandinko-
men. De Britten en de Amerikaan
se mijnwerkers staakten voor ho
gere lonen en betere sociale voor
zieningen. 
Ons patronaat kwam na heel wat 
reken- en studiewerk af met het 
voorstel van de deeltijdse arbeid. 
Iets dat uitstekend past in een 
nieuwe levensstijl en een nieuw 
maatschappelijk gedrag. Maar 
het voorstel diende alleen om niet 
op de vakbondseis voor kortere 
werktijd te moeten ingaan. En 
hoewel de patroons toch het 
machtsoverwicht hebben in de 
bedrijven zie je van die deeltijdse 

arbeid niet veel. Tenzij in de effektieven meer kunnen aange-
warenhuizen. worven worden. 

Maar daar is deeltijds werk al 
jaren zeer rendabel gebleven. 
Wie er voor vier uur per dag gaat 
werken, krijgt bestendig overuren 
te doen. En die worden met méér 
betaald. Toeslag geeft de direktie 
slechts na 8 uren. Voor hen die 
deeltijds werken in de warenhui
zen vragen de vakbonden nu 
dezelfde arbeidsvoorwaarden als 
voor wie volle dagen werkt. En 
eenzelfde sociale zekerheid. 
Maar daar hebben de direkties 
van de warenhuizen geen oren 
naar. 

Werktijdverkorting willen zij toe
staan : 36 uren over 4 en een hal
ve dag tegen einde volgend jaar. 
Maar nieuwe werkplaatsen ko
men er slechts voor 1 %. De vak
bonden rekenden uit dat zonder 
verhoging van de produktiviteit er 
per uur dat minder per week 
gewerkt wordt, 2,56% van de 

In de voorbije zes jaar verminder
de het personeel bij de warenhui
zen met 6.500 door afvloeiing, 
sterfte, ziekte, e.a. De invoering 
van de 39-urenweek ten spijt daal
de de werkgelegenheid er in 
1976-77 met 2.700. De produktivi
teit steeg evenwel met 10%. Op 
39 uur presteert men nu evenveel 
als vroeger over 43 uren. Met de 
vermindering van het personeels
bestand met 2.700 bespaarden 
de warenhuizen alleen al op de 
lonen 1,3 miljard fr. 

Hier eist men dan ook herverde
ling van het inkomen. En werktijd
verkorting voor nieuwe werkgele
genheid. En volwaardige deeltijd
se arbeid. Met deze eisen en met 
de weigering van de direkties 
staan de warenhuizen ten volle 
model voor de hernieuwde socia
le machtsstrijd. 

pdb 
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En bovendien 

1 

...geven we een bloempje aan gele-
genheidsredakteur "Vissers» van 
« Het Volk » voor zijn felgesmaakte 1 
aprilgrap ; hij zorgde ervoor dat een 
aantal kijkers hun kritiek op het tv-
programma ^ Bij nader inzien» ten 
beste kwamen geven. 

...worden dergelijke zinnige april
grappen in de kranten blijkbaar eer
der zeldzaam. 

...is het geen aprilgrap dat vorige 
maandag een krantetitel voor goed 
in de archieven werd opgeborgen : 
sinds 3 april verschijnt « De Land-
wacht- in Gent niet meer. 

...heeft de Standaardgroep hierdoor 
een krant gelikwideerd die voor het 
eerst in 1879 verscheen, maar die 
net zoals enkele andere krantetitels 
nauwelijks nog enige andere variatie 
had met de zusterbladen van dezelf
de krantehgroep. 

...zijn in Londen tien mensen opge
doken die gedurende een vol jaar 
geleefd hebben als oermens; als 
onze voorzaten van 300 jaar vóór 
Kristus. 

... kregen zij een feestmaal aangebo
den met champagne, kip en taart, 
omdat zij het experiment van de Brit
se tv tot een goed einde hadden 
gebracht. 

...klaagden deze oermensen bij hun 
terugkeer naar de 20e eeuw vooral 
over het verkeerslawaai op straat, 
en over de overdadig verwarmde 
woonsten. 

...werd door een rechtbank in de 
Verenigde Staten een schadevergoe
ding van 2,5 miljoen frank toegekend 
aan een werknemer van een laborato
rium voor kernonderzoek; deze 
kern-werknemer klaagde immers 
over de neurotische angst elke dag 
door een straling te kunnen gedood 
worden. 

...biedt dit gerechtelijk vonnis voor 
de kernindusfriëlen geen prettig 
vooruitzicht. 

...maakte destijds de neerstorting 
van een met kernenergie aangedre
ven Russische satelliet in Canada 
veel ophef, maar werd de berging 
ervan sindsdien met mist omhuld. 

... verklaarde zopas de Britse minis
ter van landsverdediging dat de ber
ging van dat radio-aktief ruimtegoed
je ongeveer 200 miljoen frank heeft 
gekost. 

...over de uiteindelijke milieukosten 
is nog niets uitgelekt; laat staan 
meegedepid. 

...heeft de Europese kommissie een 
aantal projekten en maatregelen 
goedgekeurd om de armoede in het 
algemeen, en vooral bij de zwerven
de zigeuners, te milderen. 

...heeft een andere gezaghebbende 
internationale instelling, de Wereld-
gezondheidsorganizatie van Gene
ve, vastgesteld dat in de zogenaam
de rijke landen minstens één op de 
vijf mensen last hebben van een 
hoge bloeddruk. 

...zijn we verheugd over minstens 
één bijzonder projekt, dat door ons 
land wordt gesteund in het kader 
van de ontwikkelingssamenwerking 
met Soedan; het projekt namelijk 
om de slaapziekte uit te rbeien. 

... mag na de opmerkelijke daling 
van de rentevoet van de Nationale 
Bank verwacht worden dat een alge
mene rentedaling bij voorbeeld, ook 
voor hypotekaire leningen zal gel
den, evenals voor spaarboekjes. 

...zal de spaarder dan nog maar 
eens ontmoedigd worden, maar zul
len diegenen die wat geld op de 
bank hebben, een goed financieel 
avontuur kunnen wagen. 

En bovendien 

Het zwarte goud 
begint opnieuw 
te schitteren* 
Minister van Wetenschapsbe
leid Rik Vandekerckhove heeft 
bij de bespreking van zijn begro
ting in het parlement duidelijk te 
verstaan gegeven dat hij niet 
kategoriek vies is van kernener
gie, maar dat zijn aandacht op 
dit ogenblik vooral uitgesproken 
gaat naar het extra aanmoedigen 
van onderzoekingen om de ont
wikkeling van de «zachte ener
gie» te bevorderen. De kansen 
liggen in dit opzicht niet zo maar 
meteen voor het grijpen, maar er 
zijn bemoedigende vooruitzich
ten. 
Vorige dinsdag ontving de minis
ter professor Lambeau die zich 
in het bijzonder bezig houdt met 
een origineel onderzoek naar de 
mogelijke procédés voor het 
herwaarderen van het steenkool-
gebruik. Zo'n energie-onderzoek 
leverde eind vorig jaar enkele 
eerste resultaten op. 
Uit technische rapporten ont
houden we vooral dat, hoewel 
de situatie van de Kempische 
steenkoolmijnen niet schitte
rend is, er nieuwe toekomstkan
sen kunnen gegrepen worden; 
onder meer met vergassing-pro-
cédés waarvan het belang reeds 
eerder door Vu-volksvertegen
woordiger Wil ly Desaeyere be
nadrukt werd. 

1985 
Gezien alle steenkoolmijnen in 
het zuiden van het land vóór 
1981 zullen gesloten worden, 
wordt enkel rekening gehouden 
met het Kempisch bekken. De 
situatie is er niet schitterend ; de 
bedrijfsresultaten zijn konstant 
verlieslatend en dit in toenemen
de mate, de produktie vermin
dert, de produktiviteit stagneert. 
De oorzaken van deze toestand 
zijn de grote diepte waarop aan 
ontginning kan gedaan worden, 
de geringe dikte van de lagen 
alsook de moeili jkheden bij de 
opleiding van het personeel on
der meer in verband met onge
schooldheid van de vele gastar
beiders. Dit betekent geringe me
chanisatie, grote hoeveelheid 
handenarbeid in moeilijke en ge
vaarlijke omstandigheden, het
geen tot gevolg heeft dat de 
kostpri js hoog ligt en dat men 
maar zeer traag kan reageren op 
de konjunkturele schomme
lingen. 
Deze nadelen zullen slechts op 
lange termijn kunnen gekompen-
seerd worden indien men aktief 
zoekt naar nieuwe exploitatieme-
todes die een merkbare rende-
mentstoename toelaten. Dit 
vergt de vastlegging van een 

• • • • 
steenkoolpolit iek op lange ter
mijn. 
Sommige sektoren zullen bli j
ven overschakelen op vloeibare 
of gasvormige primaire brand
stoffen. Een lager verbruik ervan 
kan slechts bekomen worden 
door een grotere vraag van 
steenkool in de andere sektoren. 
In het beste geval zou het steen-
koolverbruik in België 18 tot 20 
Mio ton/jaar kunnen bedragen 
tegen 1985. Op EEG-niveau 
wordt een konsumptie van 180 
tot 200 Mio ton/jaar vooropge
steld door de bevordering van 
de bouw van elektrische steen
koolcentrales. Na 1985 mag een 
zekere omschakeling van de in
dustrie op steenkool verwacht 
worden. 

O n d e r g r o n d s 

Gas uit steenkool produceren is 
mogelijk. De verschil lende soor
ten zijn : arm gas, industrieel syn-
tetisch gas en aardgas (SNG). 
Hiervoor bestaan verscheidene 
procédés. De meeste procédés 
zijn in staat tot het produceren 
van onder meer gas, vaste resi-
dus en grondstoffen voor de che
mische nijverheid. 
Op grote diepte, tussen 1.000 en 
2.000 meter, zijn nog enorme 
reserves steenkool beschikbaar. 
Ze kunnen echter niet ekono-
misch uitgebaat worden met de 
traditionele ontginningsmeto-
des. Wél is de uitbating mogelijk 
door ondergrondse vergassing 
onder hoge druk. 
Voor het ekonomisch welslagen 
van het procédé dient te worden 
gezorgd voor een minimum af
stand van 70 a 80 meter tussen 
de boring voor het inbrengen 
van het ontbrandingsmiddel en 
deze voor de gasextraktie. Ver
der moet rekening gehouden 
worden met een juiste kontrole 
op de verbrandingen met het 
oog op een rekuperatie van 60% 
van de beschikbare energie. 
Ook moet aandacht besteed wor
den aan de noodzakeli jkheid 
één en hetzelfde boringsnet te 
gebruiken. Ten slotte is het van 
belang een zeer aktieve polit iek 
van geologisch onderzoek te 
voeren. Men mag stellen dat, in 
het beste geval, het industrieel 
belang van dit ontginningprocé-
dé pas vanaf het jaar 2000 naar 
voren zal treden ; periode waarin 
de nucleaire kweekreaktoren 
reeds op industrieel vlak zullen 
zijn doorgebroken. 
Of het allemaal zo'n nucleaire 
vaart moet en zal lopen... ? Inmid
dels begint het zwarte goud 
toch opnieuw te fonkelen, (hds) 

Gelezen in de Franse pers 
Wellicht omdat de politieke re-
dakties van Vlaamse kranten 
hun handen vol hebben met kom-
mentaarstukjes over het Stuy-
venbergakkoord, moeten we nu 
al onze toevlucht nemen tot de 
Franse pers om behartenswaar-
dige dingen te lezen. 
Zo bij voorbeeld lezen we in - Le 
Soir» van 4 april een degelijke 
analyse van de begroting van 
Wetenschapsbeleid, zoals die in 
de senaat door minister Rik Van
dekerckhove werd voorgesteld. 
De « Soir»-redakteur schrijft on
der meer dat de wetenschapsbe
groting voor het eerst voorge
steld werd met een «duideli jke 
bezorgdheid voor preciesheid 
en helderheid». En ook nog : 

' Voor het eerst heeft Rik Vande
kerckhove de begroting voor 
Wetenschapsbeleid voorgesteld 
volgens een opsplitsing per re
gio, per gemeenschap en per 
sektor. Dat is een belangrijke 
innovatie.» 
Zo moeten we het weer eens 
van een ander horen dat een 
VU-minister de belofte waar
maakt anders dan de traditione
le polit ici te werken. 
In de Vlaamse pers schijnt men 
er geenszins aan te denken een 
originele bijdrage van een VU-
minister in de kijker te brengen. 
Is ook dat — samen met het ver
keerd berichten over tussenkom
sten van VU-parlementsleden — 
«eerl i jke» journal ist iek? l 

Hij was op tweede Kerstdag 
vorig jaar tachtig geworden. 
Grijs en wijs, dat wel. Onge
meen verrijkt door de ervaring 
van een lang en boeiend leven. 
Maar geestelijk fit en beweeg
lijk als een jongere. Je kreeg 
nooit het gevoel dat hij oud was 
en dat hij zou sterven. Hij is dan 
toch weggegaan, onverwacht 

Hij is wel zijn eigen dood gestor
ven: kort, zonder veel omhaal, 
helder, nadat hij zelf nog een 
aantal schikkingen had getrof
fen. Want stipt is hij altijd ge
weest 

Een paar weken geleden nog 
zat hij op de Blandijnberg, temid
den van een studentenpubliek 
te luisteren naar Hugo Schiltz. 
" Volhouden man » en «doe zo 

voort»: de korte aanmoediging van een kritisch, maar buitenge
woon trouw partijgenoot Hij keek de groten niet naar de ogen, 
ook niet in zijn eigen partij Hij was de jongste maanden sterk 
bekommerd om de verdeeldheid in de Vlaamse Beweging. Zijn 

Verdriet 
of 

vreugde 
laatste openbare politieke daad was trouwens, enkele maanden 
geleden, het initiatief om aan een aantal vooraanstaanden het 
manifest voor te leggen waarin gepleit werd voor meer begrip tus
sen voor- en tegenstanders van het Egmontpakt en voor het verle
nen van politieke armslag aan de ondertekenaars van het 
akkoord. 

Hij is senator geworden op z'n 65, als anderen met pensioen gaan. 
Een ultieme dienst aan de gemeenschap, op uitdrukkelijk verzoek 
van de partij na een rijk leven boordevol dienstbaarheid aan het 
Vlaamse volk. Niet hij had het mandaat nodig, maar de partij had 
hém nodig. 

Op 't eerste gezicht kwam hij over als 'n hoekig karakter Rechtlij
nig, ook in de details. IJzeren zelfdiscipline, hard voor zichzelf, met 
de stalen tucht van een levenswandel waarin geen tijd was voor 
beuzelarijen en oppervlakkigheid maar die gericht was op werk. 
Wetenschappelijk werk. Werk voor de Vlaamse Beweging. Intel-
lektueel werk van het hoogste gehalte, op een groot aantal vlak
ken. Zijn geneeskundige specialisatie. Zijn akademische opdrach
ten. Geschiedenis. Heemkunde. Letterkunde. 
Voor wie hem beter mocht kennen was hij een ongemeen geestig 
en boeiend causeur, boordevol anekdoten die hij vertelde in een 
gekruide volkse taal, maar steeds voornaam. Het« volk » was voor 
hem, de intellektueel, geen abstraktie. Hij kende in zijn Gentbrugge 
Jan en alleman, met de voor- en de nageschiedenis van ieder 
geslacht, met de grote en de kleine dingen die van het « volk » een 
levende werkelijkheid maken. 

In de partij had hij zijn eigen plaats. Hij verstond de moeilijke kunst 
om tegendraads te zijn als het moest, en toch in niets of in nie
mand afbreuk te doen aan de eenheid die hij, als in de strijd ver
grijsde, behoedde als een kostbaar goed. Hij was geen groot rede
naar, maar als hij sprak luisterde iedereen: hij deed zijn mond 
slechts open als hij echt iets te zeggen had. En hij zegde het op 
een wijze die van het luisteren een genot maakte. 

Hij was een intellektueel van zeer, zeer groot formaat Maar hij 
achtte zich niet te goed voor het politieke werk. Noch voor het 
vaak kleine dag-aan-dagwerk in de politiek. Sinds het overlijden 
van dr Ballet zette hij diens werk voort in het dr Ballet-fonds en 
bleef hij zijn grote en terechte reputatie dienstbaar maken aan de 
zaak van het Vlaamse-nationalisme. 

De dood van zo'n man maakt het je moeilijk. Want twee gevoelens 
betwisten mekaar de voorrang: verdriet om zijn heengaan en 
vreugde, stille maar intense vreugde, dat je hem hebt mogen ken
nen. 
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Wie Leo Elaut voor ons was 
W I J ontmoetten hem voor het 
eerst in 1966 toen we als Volks-
uniejongeren een aktiviteit had
den gepland waarvan het suk-
ses verzekerd was we hadden 
Leon Elaut voor een spreek
beurtavond uitgenodigd Hij 
was een jaar senator voor de 
Volksunie en we keken met 
veel ontzag op naar het presti
ge, de geschiedenis, de traditie 
die hij belichaamde Zijn optre
den was voor ons een volledige 
verrassing hij had het inder
daad over de studentenbewe
ging voor en na de eerste we
reldoorlog maar hij deed het zo 
ongedwongen, ^ zo gemoedelijk 
en in zo n ongekuiste taal dat hij 
voor ons een onvergetelijke be
levenis werd W I J hadden de 
indruk dat voor ons een eeuwig-
jonge man aan 't woord was, 
een die ons begreep en kon vol
gen, en God weet hoe weinig 
ouderen wij toen in eigen knng 
ontmoetten die ons wilden bege
leiden op het kronkelpad van 
onze opstandige, onstuimige 
jeugd 

Van ons zijn er sedertdien velen 
zeer verschillende wegen opge
gaan, maar als wij elkaar toeval
lig ontmoeten en zoals 't gaat, 
herinnenngen ophalen, dan blijft 
de dankbaarheid aan Leon 
Elaut die met ons wou praten 
De gesprekken met hem blijven 
je in 't geheugen gegnft hij had 
als uroloog nog een aantal 
spreekuren in de Gentse Sint-
Vincentius-kliniek Ik geloof dat 
de zusters van Liefde hem — 
hoezeer ze soms ook in opvat
tingen met hem verschilden — 
allemaal graag mochten Met de 
franstalige dokters van ter plaat
se had hij het regelmatig aan de 
stok, dat kon hij dan met vreug
de geestdriftig vertellen, liefst 
op het hoekje van de Sint-Mar-
grietstraat, als ik van school 
kwam en hij naar de kliniek 
ging Hij vertelde dan met luide 
stem brede gebaren en ondeu
gende ogen zijn belevenissen, 
hoe hij reklame maakte in de 
ortodoks-katolieke knngen voor 
de ketterse Volksunie, hoe hij 
over abortus, anti-konceptiva 
en vrouwenemancipatie dacht, 
en al was dan de woordenschat 
zo gekruid dat je er kon bij blo
zen het waren heerlijke ontmoe
tingen die je voor de rest van de 
dag een dosis levensvreugde 
meegaven 

Op z'n Elauts 
Prof dr Elaut was, ook in vele 
kleine dingen des levens een 
ongineel man Autorijden deed 
hij met hij was een overtuigd 
wandelaar en fietser al hng 
voor de fitometer was uitge
vonden 

Toen hij senator werd, legden 
de diensten van de Senaat 
hem de stapel paperassen 
voor, zonder dewelke men in 
deze moderne wereld geen en
kele funktie of ambt nog kan 
bekleden In die stapel zat ook 
het aanvraagformulier voor de 
speciale P-nummerplaat, die 
senatoren en volksvertegen
woordigers op hun auto mo
gen bevestigen 
Doodernstig vulde Elaut op dit 
formulier in dat hij geen auto 
maar wel een fiets had en dat 
hij voor die fiets dan graag 
een P-plaat zou krijgen 
En de ambtenarij, zij deed het i 

W e zijn 'ns met hem naar Diks-
muide gereisd, zo heel gewoon 
met de trein naar de IJzerbede
vaart Het was nog erg vroeg 
hij stond er op het perron, heel 
alleen, met regenmantel aan en 
pet op HIJ had met de minste 
pretentie en dat is zo zeldzaam 
bij hooggeplaatsten in de maat
schappij, en daarmee bedoel ik 
even goed de sociaal als intellek-
tueel belangrijke mensen Maar 
ik denk dat het pas de hele gro
te mensen zijn die zichzelf kun
nen relativeren en Leon Elaut 
was zo iemand Hij vertelde de 
hele treinreis lang over zijn ge
meente, waarvan hij als zoon 
van een boer afkomstig was 
Gentbrugge Hij kende alle fami
lies en kon uit zijn onuitputtelijk 
geheugen de namen op een rij
tje zetten En de mensen van 
Gentbrugge die bij ons waren 
stonden verbaasd dat hij het 
allemaal zo goed wist 

Het was ook op de trein — toen 
we per toeval samen naar Brus

sel spoorden — dat hij het over 
zijn werk in de Kommissie voor 
Etische Problemen had Hij was 
streng-gelovig, kinderen waren 
hem heilig (hij was immers,ook 
vroedkundige) en over geboor-
tenregeling onder welke vorm 
dat ook hield hij er zeer strikte 
opvattingen op na Wij waren 
het soms oneens maar steeds 
kon hij naar iemand luisteren, 
ook al zag hij het gans anders, 
ook al was hij veel ouder en 
veel wijzer Er zijn zo weinig 
mensen die naar een ander kun
nen luisteren en er zijn zo wei
nig wijze mensen 
Ik zie hem nog binnenstappen in 
de Roeland tijdens de verkie
zingscampagne van 1974 Ik 
ben ongerust zei hij me bekom
merd Ik kon het met geloven 
we waren altijd als overwin
naars uit de bus gekomen, wat 
kon er verkeerd lopen "^ 
Maar hij verkeerde in veel krin
gen had de levenswijsheid die 
soms helderziendheid qeven 

kan, en de resultaten gaven 
hem gedeeltelijk gelijk 

HIJ bleef steeds zeer bekom
merd met de Vlaamse Bewe
ging en de Volksunie Hij had zo 
wel zijn eigen opvattingen en hij 
vond het met altijd goed wat 
sommigen in de partij beweer
den, maar hij was zeer trouw 
aan een eenmaal gekozen le
venshouding en zijn gehecht
heid aan vrienden stelde hem 
soms voor een moeilijke keuze, 
vooral als die mensen politiek 
een andere weg opgingen Hij 
bleef echter zijn partij door dik 
en dun verdedigen en bewees 
ook op deze wijze zijn oprecht
heid en beginselvastheid 
En in dit licht is de laatste ont
moeting die we met hem had
den, dan toch treffend Een paar 
weken geleden zagen we hem 
tijdens een studentenmeeting in 
de Blandijnberg waar hij naar 
Hugo Schiltz kwam luisteren Hij 
zat in het auditonum tussen de 
studenten luisterde naar de 

voor- en tegenstanders, naar de 
partijvoorzitter die kwam vertel
len hoe hij het Vlaanderen van 
morgen zag Hij vond er zijn uni
versiteit terug, met zijn typische 
studentenvergadenng, nogal on
redelijk, kontestatair en relevant 
voor welke gedachtenstroming 
ook WIJ hadden nooit gedacht 
dat het voor hem een soort 
besluit was en dat hij van ons 
afscheid kwam nemen 

HIJ was gedurende de laatste 
jaren met de dood vertrouwd 
geraakt en liet zulks ook ver
staan Maar hoe rustig en humo-
nstisch beschreef hij met de 
kerkhoven en daar zelfs vond 
hij schoonheid Schoonheid en 
liefde waren voor hem ziels-le
vende begrippen Ergens 
schreef hij Over het voorwerp 
van zijn liefde is men nooit uitge
praat, ik ook met en dit was 
dan in verband met de kate-
draal van Chartres 

Hij IS de katedraal van eeuwige 
schoonheid ingegaan als vervul
ling van zijn leven 
Anderen zullen over Leon Elaut 
schrijven wat hij gedurende zijn 
leven achtereenvolgens was 
arts in genees-, heel- en vroed-
kunde, uroloog laureaat van we
tenschappelijke wedstrijden, chi
rurg, docent en hoogleraar let
terkundige en geschiedkundige, 
deken van de geneeskundige fa-
kulteit, voorzitter van de Orde 
der Geneesheren van Oost-
Vlaanderen, repressie-slachtof
fer, medewerker aan Rommel
pot, oudste student van 't land 
dn 1958 behaalde hij een twee
de aggregaat hoger onderwijs), 
redaktielid van verschillende bla
den senator voor de Volksunie 
auteur van verschillende boe
ken en wetenschappelijke wer
ken 

Wij zien Leon Elaut voortleven 
als de goede, humoristische 
edelmoedige, trouwe man die 
nooit vergat dat hij een zoon uit 
het gewone volk was en daar
om bewuster Vlaming was dan 
velen En t is waar dat wij nu 
van binnen de leegte voelen die 
sommige mensen achterlaten 
als ZIJ ons voorgoed verlaten, 
maar de hennnenng aan zijn gul
le rechtzinnigheid zal ons hart 
blijvend verwarmen 

Huguette De Bleecker 

vu-Militant 
BIJ de verkiezingen van 1961 
— hij had dan slechts een 
paar jaar zijn rechten terug — 
gaf hij de Oostvlaamse VU-ar-
rondissementen de toelating 
om massaal een bnef van zijn 
hand te verspreiden In die 
brief nep hij zijn ontelbare ken
nissen — vnenden, kollega's, 
patiënten — op om hun stem 
uit te brengen voor de Volks
unie 
Deze bnef «van een man die 
er mets zelf had bij te win
nen», omdat hij met eens op 
de lijst stond, maakte een gro
te indruk 
Op een ogenblik dat de partij 
in de ogen van de zogenaam
de politieke waarnemers nog 
een onbeduidend allegaartje 
zonder toekomst was, verleen
de Elaut de Volksunie het pres
tige van zijn wetenschappelij
ke en Vlaamsgezinde reputa-' 
tie 
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Bekommeren drie Vlaamse ministers 
zicli om rust in de Voerstreeic ? 
In de voorbije maanden was het 
bemoedigend rustig in en om de 
Voerstreelt. De «Retour-a-Liè-
ge» werd er geenszins wegge
borgen, maar de politieke kracht 
van deze onzinnige eis zwakte 
zienderogen af (de Voer kwam 
bijvoorbeeld niet ter sprake in 
hel Egmontpakt), en het leven in 
Voeren was er rustig. 
De jongste tijd evenwel laten 
opnieuw enkele onruststokers 
zich gelden; onder meer met 
een geregeld ruitentikken bij 
Vlaamsgezinden. 
De voetmars van VUJO en het 
Taalaktiekomitee, vorig week
end, werd bovendien door de 
TV-filmploeg van de BRT-nieuws-
dienst zo eenzijdig weergege
ven (een zinloos bekvechten tus
sen frankofone geweldenaars en 
VMO), zodat de publieke opinie 
de indruk zou moeten krijgen 
dat de stri jd om de Voerstreek 
weerom is losgebarsten. 
Kamerlid Willy Kuijpers, die aan
wezig was op de Voerwandeling 
van 2 april, stelt in twee parle
mentaire vragen de bevoegde 
ministers voor hun verantwoor
delijkheid. 
Aan de minister van Binnenland
se Zaken (Boel) en van Justitie 
(Van Elslande) vraagt h i j : 
« Wij stelden vast hoe in de Voer
streek in de jongste tijd: 
• een aantal ruiten werden inge
gooid bij Vlaamsgezinden; 
• voor de Vlaamse gemeen
schap, en in het biezonder voor 
de ex-goeverneur van Limburg, 
beledigende, geverfde opschrif
ten werden aangebracht. Deze 
laatste zijn zo massaal geweest 
tijdens de nachten vóór 2 april, 

Terwijl in Woelingen een 100-tal jongeren de Waalse tegenaktie "bezig 
hielden », wandelde VUJO-Limburg TAK. en V. N.J. rustig doorheen 
lipt vnnriaarse Remersdaal. 
niaiatin », wanutnue v uu^./-i--
het voorjaarse Remersdaal. 

zodat men nog moeilijk kan gewa
gen van een passend politioneel 
toezicht Dergelijke praktijken zijn 
ondenkbaar geworden in de an
dere delen van Vlaanderen. 
Mag ik aan de voogdij-overheden 
vragen: 
• Of er een onderzoek bevolen 
werd naar de vermoedelijke da
ders van deze feiten ,• 

Kamerlid Willy Kuijpers in woordenstrijd met de burgemeester van Voe
ren (Retour a Liège-lijst). Toen Kuijpers hem uitdaagde in 't Frans te dis-
kussiéren.. bleef de burgemeester ieder wederwoord schuldig. Inder
daad, de dorpse politieke strijd van de Voerstreek draagt kunstmatig 
de Vlaams-Waalse tegenstelling! 

• Of de minister opdracht zal 
geven om de onaanvaardbare op
schriften dadelijk te laten verwij
deren ? 

Zijn ongenoegen over de TV-ver-
slaggeving van de Voer-wande
ling, vorig weekend, uit Willy Kui
jpers in een parlementaire vraag 
aan de minister van Nederlandse 
Kuituur (R. De Backer): 

«Op zondag 2 april 1978 wandel
den een paar honderd jongeren 
van TAK en VUJO-Limburg door
heen de Voerstreek. De beeld-
weergave tijdens de TV-nieuws-
uitzending, diezelfde avond om 
19 u. 45, vertoonde hoofdzakelijk 
enkele infantiele onderdelen van 
een incidentje, uitgelokt door een 
klein aantal mensen, die buiten 
het oorspronkelijk initiatief ageer
den. 

Ik meen te weten dat de BRT-op-
nameploeg nochtans het nodige 
filmmateriaal filmde om de ware 
doelstelling van deze «dag» dui
delijk weer te geven, zoals past in 
objektieve journalistiek. Graag 
vernam ik of er een passende 
redaktionele voorbereiding en na
zorg aan deze opdracht is gege
ven ?» 

En nu maar wachten op het kon-
krete antwoord van de drie ver
antwoordelijke Vlaamse minis
ters. .. 

OOOOOOOOQOO 00000000000 

CENT 
FRANCS FRAW 
De Nationale Bank brengt een nieuw bankbiljet van 100 fr in omloop. Het is het eerste van een nieuwe 
reeks die in de komende jaren zal uitgegeven worden. De reeks zal de figuur van de jongeheer Joost 
Tienpunt, bij wet erkend straatloper, in herinnering brengen. (Lees door biz. 14.) 

Bij veearts Nysen (St.-Martens-
Voeren) en enkele andere Vlaams
gezinden, werden de (verzeker
de !) ruiten ingegooid door een 
groepje Inge voerde Walen. De 2 
april-wandeling was een antwoord 
en tegelijk een positieve aanwe-
zigheidsaktie voor de Voerstreek. 

Bruxelfes 
bilingue 
« La Libre Belgique » wijdde een 
kursiefje aan de benaming van 
de Brusselse matrostations en 
de uitspraak ervan door een lie
ve, op band opgenomen dames
stem bij elke halte. Zolang het 
om Kunst-Arts of VVet-Loi gaat 
zijn er geen problemen. Het 
wordt lastiger wanneer Mael-
beek-Maalbeek aan de beurt 
komt. Dan wordt het Ma-èlbe-
cque en gewoon Maalbeek. Bij 
Parc-Park moet de medeklinker 
r resp. zacht en hard aangebla
zen worden. Bepaald gek wordt 
het met De Brouckère, Rubens-
Rubens, Shakespeare-Chaques-
père. Zo kan men verder gaan. 
De Libre trekt er het besluit uit 
dat « het dagelijkse leven in Bel
gië soms gekker is dan de zan
gers of apri lvisuitvinders het 
zich kunnen voorstel len». 
Dat klopt. Alleen moet er Brus
sel staan in plaats van België. La 
Capitale wenst geen aloude be
namingen als «Rodebeek» en 
« Groenenberg ». Ze mogen er 
niet komen want veel te Vlaams. 

Vlaamse 

Leeuw op 

In het kader van het Festival van 
Vlaanderen traden zondag ver
scheidene Britse militaire mu
ziekkapellen in een taptoe op, 
een feest voor oog en oor. De 
overkomst van de Britten stond 
ook nog in het teken van « the si l
ver julbiee» het zilveren ambts
jubileum van de Britse koningin. 

Stel u onze verbazing voor toen 
we hoorden hoe de drie muziek
kapellen hun «tat too» inzetten 
met de Vlaamse Leeuw. Niet spe-
lenden w.o. officieren stonden 
stram in de houding en brachten 
de militaire groet. Daarna volg
de de Brabanponne. 
Het is bij ons weten de eerste 
keer dat een officieel buiten
lands muziekkorps het nationaal 
lied van Vlaanderen uitvoert, 
een attentie, die denkelijk in 
Vlaanderen zal gewaardeerd 
worden. Vooral ook omdat er in 
eigen land nog steeds kortzich-
tigen rondlopen die zich maar 
niet kunnen neerleggen bij de 
oprichting van een Vlaamse 
staat en alles wat daaruit voort
vloeit o.m. eigen vlag en eigen 
lied. Nu de Britten het voorbeeld 
gaven zal dit wat (Belgisch) stof 
doen opwaaien. En inderdaad 
voor deze kleine groep mensen 
zal het wel even wennen worden. 
Want het spreekt vanzelf dat 
straks de volledige autonomie 
heel wat belangrijkere verande
ringen zal doorvoeren. 

Brusselse 

cijfers 
Ter gelegenheid van de bespre
king van zijn begroting in de 
Senaat, verstrekte minister van 
Wetenschapsbeleid Rik Vande-
kerckhove een aantal ci j fers die 
duideli jk aantonen in welke ma
te Brussel op alle gebied zijn 
invloed laat gelden. 

Zo blijken niet minder dan 
59,84 "/o van de wetenschappeli j
ke ri jksinstell ingen te Brussel te 
zijn gevestigd, tegenover 
23,62 o/o in Vlaanderen en 
slechts 16,540/0 in Wallonië. 

Ook het fenomeen van de in 
Vlaanderen wonende universi
teitsstudenten die in het Frans 
studeren krijgt een andere di
mensie wanheer wij ook hier de 
Brusselse invloed even afzon
derli jk bekijken. 

In totaal studeren er 3.460 stu>' 
denten die in Vlaanderen wonen, 
in het Frans. Daarvan komen er 
echter 2.509 uit Vlaams-Brabant, 
de zes «facil i teitengemeenten» 
inbegrepen. 

Het is duideli jk dat een groot 
gedeelte onder hen in feite 
Franstaligen zijn die zich vanuit 
Brussel in het Vlaamse randge
bied van de hoofdstad kwamen 
vestigen. 

Nog enkele c i j fers : van de 
11.345 universiteitsstudenten 
welke het arrondissement Brus-
sel-hoofdstad telt, studeren er 
10.073 in het Frans en 1.272 in 
het Nederlands. 

Er zijn ook een (klein aantal) stu
denten die in Wallonië wonen 
welke verkiezen te studeren in 
het Nederlands, nl. 88. Daarvan 
wonen er 31 in Waals-Brabant 
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Zuid-Oost' 
Vlaanderen 
op een 
Keerpunt 
Toen geruime t i jd geleden Mau-
rits Coppieters zijn projekt 
«Keerpunt 150» voorstelde als 
alternatief voor «Trefcentrum 
150», (viering van 150 jaar Bel
gië met de bouw van een presti
gieuze mammoet op de taal
grens in Opheylissem), wilden 
zeer weinigen geloven in de poli
tieke levenskracht van het zeer 
originele en toekomstgerichte 
Coppieters-projekt. 
In Zuid-Oost-Vlaanderen wer
den evenwel meteen hoopvolle 
verwachtingen losgeweekt. En, 
dat bli jkt vandaag politiek niet 
ten onrechte te zijn. 
In de voorbi je weken onder
schreven steeds meer polit ieke 
verantwoordeli jken de doelstel
ling van Maurits Coppieters om 
de Vlaamse Ardennen en ook 
het Henegouwse Heuvelland 
met een grootscheeps projekt 
uit hun isolement te halen. 
Dit uitgestrekt probleemgebied 
dat te paard zit op de taalgrens 
kan tal van injekties fel verdie
nen : op het gebied van toeris
me, stadskernvernieuwing, archi-
tektuur, archeologie, ekologie, 
enzomeer... 
In Wallonië hebben niet onbe
langrijke groeperingen deze sug
gestie aangegrepen, en zelf een 
plan voor de « Region des Col l i 
nes » opgesteld. Op 14 maart j l . 
geraakten Vlamingen en Walen 
het eens over een gemeenschap
pelijk projekt « Keerpunt Vlaam
se Ardennen - Region des Col l i 
nes ». Behalve uiteraard door 
voorzitter Maurits Coppieters 
van de Nederlandse Kultuur-
raad, wordt het gemeenschappe
lijk projekt «150 jaar België» 
vandaag ook gesteund door mi
nister Dehousse (Waalse Kul-
tuuf), de goeverneurs van Oost-
Vlaanderen én Henegouwen, en 
de voorzitter van de Waalse Kul-
tuurgemeenschap. 
In een persmededeling doen ver
schil lende Vlaamse en Waalse 
burgemeesters, en de promoto
ren van «Vlaamse Ardennen 
150» en van «Region des Col l i 
nes 150» een oproep aan het 
Nationaal Feestkomitee (waarin 
vooral de goeverneurs en kul-
tuurraadvoorzitters zetelen) om 
de voorgestelde projekten te 
aanvaarden, zodat op een perma
nente wijze kan bijgedragen wor
den «tot de ekonomische herop
leving van de twee streken die 
gedurende 150 jaar achtergeble
ven zijn op de algemene ontwik
keling van ons land.» 
Na een vergadering op het stad
huis van Ronse hebben de pro-
vinciegoeverneurs van Oost-
Vlaanderen en Henegouwen zo
pas nog formeel bevestigd dat 
ze beide projekten voor 150 jaar 
België zullen voordragen. Inmid
dels wordt de laatste hand ge
legd aan de budgettering van de 
gehele onderneming. 
Nog even in herinnering bren
gen dat in het eerste projekt 
«Keerpunt 150» onder meer 
sprake was van een massale res
tauratie in het Oudenaardse 
(werk op de plank voor veel 
werklozen), sanering van de 
stadskern Ronse, ornitologische 
bescherming op de Muziekberg, 
ophouden met onverantwoorde 
zandwinningen, aanmoedigen 
van eendagstoerisme (met o.m. 
een treintocht), een boottocht 
tussen Oudenaarde en Doornik, 
en nog andere sociaal-ekonomi-
sche projekten. (hds) 

Verstandig sparen 
bii de HMKN 

De tijden veranderen, de manier van sparen óók. 
Vroeger ging men geld oppotten voor 't geval men in 
financiële nood verkeerde. 
Vandaag geeft de NMKN U de mogelijkheid verstandig te 
sparen d.w.z. afgestemd op de belangrijke gebeurtenissen 
in een mensenleven. 

Verstandig sparen bij de NMKH betelcent 
een maximaal rendement voor uw beleggingen 
en dit onder Staatswaarborg. 

Denk vandaag reeds aan de mooiste dag uit het leven 
n uw dodder. Een kleine investering vanaf vandaag 
)rdt een mooie bruidschat de dag dat ze gaat trouwen. 

En om U te helpen bij uw dagelijkse financiële 
verrichtingen, biedt de NMKH U de bankservice 
die U van haar verwacht. 

stel zo vlug mogelijk liet spaarplan op dat gericht is op 
de hogere studies van uw kind. 

Verstandig sparen voor iedereen, dank zij 
de veelvuldige beleggingsmogelijkheden bij 
de NMKN en de vakkennis van uw NMKN-agent."̂  
Uw NMKN-agent zal U wijzen op de voordelen van kasbons, 
groeibons, kasbons met progressieve rentevoet, kapitali-
satiebons, die hij U aanbiedt tegen de hoogste rentevoeten. 
De NMKN stelt U eveneens zicht- en termijnrekeningen ter 
beschikking die U helpen om onmiddellijk een rendabele 
bestemming te vinden voor uw spaargeld. 

* 1200 agenten tot uw dienst.Raadpleeg de Gouden Gids, 
rubriek Banken. 
U hiiui zich ook ivi'iHh'ii tot 
('fn (K/cnt'^rliiii) ran (Ie Niitinntilc Banl, rait Bclqii-, <li' Iwofdzvti'l fii (te 
inii'iit.srliiipix'ii ran dr ASLK, de dihkontol^untoreii, de muuli,cliaiii>elijke 
zetel van de NMKN 

Wilt U een voordelig supplementair pensioen ? 
Vraag inlichtingen bij uw NMKN-agent. 

m(^f 
o Pi'iJillNlil 

Denk aan morgen. Spaar bij de NMKN. 
Maatschappelijke zetel: Waterloolaan 16 - 1000 Brussel - Tel. 02/513 62 80 
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\MMk Sebied door China aan R island 
WJÊLm afgestaan in de XIX''' eeuw 

Andere gebieden die voor China 
verloren gingen 
O km 1000 

Wereldwijd 

BALCHASJMEEfI, 

h de loop van de vorige eeuw heeft China grote gebieden aan Rusland moeten afstaan 
De noordwestelijke gebieden die een deel van het huidige Kirgizië en Kazakstan omvatten werden in 1860 
door de Russen bezet De Russische legers drongen trouwens eveneens door in Sinkiang maar in 1881 stel 
den de Russen zich tevreden rnet het gedeelte dat op onze kaart is aangegeven 
h het westen ziet men verder Pamir dat in 1896 tussen Groot-Bnttannie en Rusland werd verdeeld 
Daar is dan verder het grote Noordoosten waarbij moet worden onderscheiden het gebied aan de linkeroe
ver van de Amoer door de Russen geannexeerd in 1958 (verdrag van Aigoen) en de gebieden aan de rech
teroever van de Amoer waarover China in 1860 bij het verdrag van Peking het Russische gezaq moest 
erkennen In dit gebied ligt ook de vermaarde haven Vladivostok 

Ten slotte het eiland Sachalin door China eveneens bij het verdrag van Peking (1860) aan Rusland afge
staan In 1905 moesten de Russen op hun beurt de helft van het eiland aan Japan afstaan, maar na de twee 
de wereldoorlog haastten zij zich het ganse eiland opnieuw te bezetten 

We waren afgelopen week getui
ge van «polit iek op wereld
schaal» president Carter op 
rondreis in Zuid-Amerika en Afri
ka, president-partij leider Brez-
jnev in Siberië en afsluiting van 
handelsverdragen tussen de Eu
ropese Gemeenschap en de 
Volksrepubliek China 
Voor Carter komt zijn kennisma
king met Afrika zeker met te 
vroeg Men heeft van diverse zij
de de Amerikaanse regering ver
weten geen Afrika-politiek te heb

ben Wat destijds Kissinger m Afri
ka vernchte was meer geimprovi-
zeerd dan degelijk voorbereid 
doch men moet het de Republikei
nen toegeven dat ze wel zinnens 
waren een programma voor Afri
ka uit te stippelen De — in een 
dramatische sfeer verlopen — 
machtswisseling Ford-Carter en 
de naweeën van Watergate (met 
de daaraan verbonden macht-
stnjd tussen Witte Huis en Kapi-
tool) heeft een vertraging veroor
zaakt in de toch al met tijdig 

gestarte Afrika-politiek Amerika 
en het Westen hebben zich in 
Angola laten verrassen door de 
Russen en hun Cubaanse vazal
len De les heeft blijkbaar met 
geholpen want opnieuw hebben 
de Amenkanen zich laten « verras
sen» door de Sovjet-Ume en 
Cuba in Ogaden dat op de rebel
len en Somalia heroverd werd ter
wijl het nog steeds een vraagte
ken IS of ze ook in Entrea zullen 
ingrijpen waar de strijdkrachten 
van de Eritreische Bevrijdingsbe-

Provincies icwamen 
bij verkiezingen niet te pas 

(jeeveedee) Alle rook van de 
voorafgaande periode ten spijt 
IS er de afgelopen w/eek geen 
brand ontstaan bij het Neder
landse CDA (Christen Demo-
kratisch Appel) ter gelegenheid 
van de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten Integen
deel mag men wel konslateren 
Want de partij die sterk in 
opspraak was geraakt door de 
zaak van de zogenaamde 
koopsompolissen de belasting-
profijten van een van haar kop
mannen (oud minister Lubbers) 
en andere veelbesproken kwes 
ties ging bij die verkiezingen 
met de vetste winst aan de 
haal 

Meer dan 35 procent van de 
ruim 75 miljoen stemmen die in 
de elf provincies werden uitge 
bracht gingen naar het CDA ter 
wijl dat percentage vier jaar 
geleden op een kleine 32 stond 
Daarmee mogen de kristen de 
mokraten zich de grootste partij 
van het land noemen nadat tien 
maanden geleden bij de parie 
mentsverkiezingen de socialis 
ten (Partij van de Arbeid) met 
de palm waren gaan strijken 

0) 

D'66 terug 
Diezelfde socialisten gingen 
overigens wel een tikkeltje voor 
uit dit in tegenstelling tot de libe 
ralen Bijna 34 procent van de 
kiezers stemde socialistisch een 
kleine 17 procent (vorig jaar bij 
na 18) koos voor de liberalen 
Telt men de cijfers van knstende 
mokraten socialisten en libera 
len bijeen dan blijkt omtrent 85 
procent van de Nederlandse kie 
zers op de drie grote partijen te 
hebben gestemd 
Dat is wel een heel ander beeld 
dan nog maar weinig jaren gele 
den toen kommunisten Demo 
kratische Socialisten Boerenpar 
tij en andere groepen flinke por 
ties stemmen wisten te verga 
ren De enige partrj buiten de 
« Grote Drie • die zich nog rede 
lijk uit de slag wist te trekken 
was D 66 Vorig jaar vierde deze 
groepering haar wonderbaarlij 
ke terugkeer en dat sukses 
werd ditmaal bestendigd Met 
ruim 5 procent van de stemmen 
en 31 provinciale Statenzetels 
verspreid over het hele land is 
Demokraten 66 nu de vierde 
grootste partij van het land 

Nat iona le toe ts 
Feitelijk is het intussen met hele 
maal logisch om de stembusuit 
slag van vorige week als een 
nationale zaak uit te leggen 
Veel mensen die zich inzetten 
voor de provinciale politiek (we 
gen wateren polders milieu kul 
tuur) moesten de afgelopen we 
ken met lede ogen aanzien hoe 
met name de grote partijen het 
laken helemaal naar de kant van 
de landelijke politiek trokken De 
socialisten nog altijd gefrus 
treerd wegens de mislukte rege 
nngsformatie van vong jaar wa 
ren de eersten die besloten om 

de provinciale verkiezingen te la 
ten fungeren als graadmeter 
voor de landelijke politieke ver 
houdingen Zij gingen de verkie 
zingen in met de leuze < Veroor 
deel de knstelijk liberale rege 
ring • en bestookten op felle wij 
ze de CDA eerste minister Van 
Agt en de liberale vice premier 
Wiegel Dit tweetal liet het socia 
listische offensief natuurlijk met 
op zich zitten en replikeerde met 
een campagne waann van de 
kiezers vertrouwen werd ge 
vraagd in het huidige regenngs 
beleid Zo raakten de provincia 
Ie belangen volledig op de 
achtergrond Het waren met de 
mensen uit de streken en gewes 
ten die de kiezers toespraken 
maar de Wiegels de Van Agten 
en de Den Uylen die elkaar ver 
wijten naar het hoofd slingerden 
en de burgers opriepen om zich 
voor of tegen de regenng uit te 
spreken 

M e t t r o t s 

Men kan betreuren dat het alle 
maal zo gelopen is en dat ook 
het gros van de kiezers dit spel 
heeft meegespeeld maar de fei 
ten liggen er nu eenmaal Daar 
van uitgaande moet gezegd wor 
den dat de bestaande regenngs 
koalitie — knstendemokraten en 
liberalen dus — versterkt uit de 
bus IS gekomen Het kleine ver 
lies voor liberalen wordt royaal 
goedgemaakt door de winst die 
het CDA boekte Van Agt en 
Wiegel kunnen zich dan ook 
trots op de borst slaan het 
negatieve oordeel waar de so 
cialisten om gevraagd hadden 
IS met uitgesproken Iets anders 
IS dat binnen de rooms blauwe 
koahtie de stukken lichtjes zijn 
verschoven in het voordeel van 
de knstendemokraten Dat kan 
betekenen dat de liberalen zich 

wegingen een belangrijk bolwerk 
tussen Asmara en Addis Abeba 
hebben veroverd 

Het IS al vaak gezegd het Viet-
nam-trauma maakt Uncle Sam 
schichtig om een herhaling te 
beleven van deze tragedie Maar 
de gestadige uitbreiding van de 
Russische invloed in het zuidelijk 
gedeelte van Afrika baart het 
Westen ernstige zorgen Men ziet 
reeds vitale bevoorradingswegen 
bedreigd door Russische lucht
en zeevloten met steunpunten in 
de door de SU « bevrijde » landen 
Het IS nu wel zo dat de SU onaan
gename ervaringen heeft in het 
zwarte kontinent maar wanneer 
de rode druk en infiltratie zo 
groot zullen zijn dat de bedrei
ging rechtstreeks voelbaar zal 
zijn zal het wellicht te laat zijn 
voor efficiënte tegenzetten Car 
ter heeft overigens het onrustige 
gedeelte van zuidelijk Afnka ge
meden als de pest Hij beperkte 
Z4ch tot het uitdrukken van zijn 
onbehagen over de Russisch 
Cubaanse inmenging Kort nadat 
de president Afnka had verlaten 
kwam er een bencht uit Angola 
dat regenngstroepen gesteund 
door 8000 Cubaanse soldaten bij 
zuivenngsakties in Zuid-Angola 
70000 mensen hadden ver
moord WO ook kinderen 
Voorlopig beperkt het Westen 
zich tot wapenleverancies aan 
«rechtse» rebellen tegen «link 

nog meer zullen moeten inspan 
nen om in de regenng aan hun 
trekken te komen Ze kregen 
toch al te horen dat de knstende 
mokraten eigenlijk de dienst in 
Den Haag uitmaakten en derge 
lijke geluiden zullen nu zeker 
sterker gaan klinken 
Eerste minister Van Agt haastte 
zich ovengens op de verkiezings 
avond om te verklaren dat de uit 
slag van die dag geen invloed 
zal hebben op het regenngsbe 
leid <Dat beleid» aldus Van 
Agt «blijft gebaseerd op het 
regeerakkoord en de program 
ma s van de twee partijen En als 
er problemen zijn moeten die 
worden opgelost in wederzijds 
respekt voor elkander > Of dat 
vier jaar lang mogelijk zal zijn is 
ovengens helemaal met zeker 
Er liggen verschillende onder 
werpen (de abortus wetgeving 
bij voorbeeld) op afhandeling te 
wachten waarvan bij voorbaat 
gezegd kan worden dat de rege 
nng er danig mee in de nesten 
kan geraken Ook sociaal ekono 
misch zitten kristen demokraten 
en liberalen bepaald met op een 
spoor wat eigenlijk ook normaal 

IS 

N i e u w e kans ' 
Op de laatste dag van volgende 
maand (31 mei) gaat Nederland 
opnieuw naar de stembus Dan 
worden de nieuwe gemeentera 
den gekozen Gezien de meer 
direkte betrokkenheid van de 
kiezers bij wat zich in hun eigen 
woonplaats afspeelt zal het wel 
met mogelijk zijn om ook dan de 
uitslag in het nationale perspek 
tief te trekken Wat ook maar 
goed IS Want een • minachting • 
voor de decentralisatie zoals 
die vonge week aan de dag is 
getreden heeft met demokratie 
weinig te maken 

se» onderdrukkers Dat de be-
gnppen «rechts» en «links» in 
Afrika nog veel relatiever zijn dan 
in het Westen weten we al lang 
Maar niettemin is er toch een dui
delijke invloedsuitbreiding van 
links in Afrika zichtbaar De twee-
derangshelpers van westers ge 
zinde verzetsbewegingen zijn 
trouwens door de eigen zwak
heid beperkt Zelfs in Iran tot 
voor kort een «vaste waarde» 
breekt de kntiek op de dwingelan
dij van de Sjah steeds heftiger 
los Daardoor mede met het Ara-
bisch-lsraelisch geschil komt het 
M O en de Hoorn van Afrika op 
losse schroeven te staan waarbij 
nieuwe verrassingen met uitge
sloten zi|n 

Ook in Azie onderstreept de So
vjet Unie klaar en duidelijk haar 
macht De rondreis van presi
dent-partijleider Brezjnev is 
met alleen een routine-bezoek 
een ekonomische en sociale in-
spektie 

Dat heeft men te Peking dadelijk 
door gehad te meer daar China 
al sinds jaren wegens grensge 
schillen en ideologische verschil
len met de Sovjets overhoop ligt 

Om het zo scherp mogelijk te stel
len inspekteerde de grote baas 
uit Moskou de indrukwekkende 
troepenmacht langsheen heel de 
Chinees Russische grens wat 
een van de topleiders te PeKing 
de woorden ingaf «dat een oor 
log tussen beide mogendheden 
onvermijdelijk is » i De Chinese lei
ders (zowel tijdens als na Mao) 
hebben dergelijke verklaringen al 
meer dan een keer afgelegd zij 
het minder expliciet Maar het is 
duidelijk dat beide mogendheden 
een steeds dieper kloof tussen 
beide landen graven Vooral 
Brezjnevs agressieve toespraak 
tot de in het gebied van Novosi-
birks gelegerde Russische troe
pen heeft Peking doen opschnk-
ken Nu moet men weten dat pre
cies de regio van Novosibirsk de 
zwakste schakel is in het verdedi
gingssysteem van China Peking 
houdt intussen vast aan zijn eis 
dat eerst de Sovjet-troepen « erf
genamen van de tsaar» uit het 
grensgebied moeten teruggetrok
ken worden vooraleer aan tafel 
te gaan zitten De SU kan op 
deze eis met ingaan omwille van 
groot gezichtsverlies 

Het lijdt met de minste twijfel dat 
het Westen (momenteel in be
raad over de neutronenbom) aan
dachtig de ontwikkeling van de 
Sino-Russische betrekkingen ga
de slaat De nieuwe Chinese lei
ding gaat intussen resoluut de 
industnele toer op met een be
roep deze keer op technologi 
sche hulp van het Westen In dit 
kader moet ook het zopas ge
sloten handelsakkoord tussen de 
Europese Gemeenschap en Chi
na bekeken worden Daardoor 
wordt China een bevoorrechte 
klant De Chinese vertegenwoor
diging liet de gelegenheid met voor
bijgaan om tegen t Sovjet-impe 
nalisme te waarschuwen en de 
klemtoon te leggen op de verwe
zenlijking van een sterk Europa 
dat daardoor op de steun en het 
begnp van China mag rekenen 

Ovengens is het zo dat in het 
«land van de glimlach » Westerse 
bezoekers steeds hartelijker wor
den ontvangen Dit mag ove
ngens onze kntische kijk op dit 
alles met beletten 
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Arbeid kan ook prettig zijn 
Parti jkongressen zijn doorgaans weinig speelse bedoeningen. Kan 
ook niet anders, er worden steeds zo 'n bloedernstige dingen bespro
ken. 

Wie een beetje vertrouwd is met dergelijke bijeenkomsten weet hoe 
dankbaar een vleugje humor op zo 'n samenscholingen kan zijn. 

Nu de Volksunie op zaterdag 20 en zondag 21 mei het vraagstuk van 
de arbeid ten gronde wil bespreken kan het niet anders of dit zal 
opnieuw een serieus weekeinde worden. 

Daaronn worden alle « Wij «-kinde
ren en hun vriendjes uitgenodigd 
mee te doen aan de grote teken
wedstrijd in de rand van het VU-
kongres. 

W a t verv»?achten w i j van 
h e n ? 

Een tekening, al dan niet ge
kleurd, die de arbeid in de ruimst 
mogelijke zin voorstelt. 

Dat zou kunnen zijn : 

Het werk van vader en/of 
moeder. 

Een bepaald beroep eigen 
aan de gemeente of de 
streek (scheepvaart, steen
bakkers, vissers...) 

Het beroep dat ik later zou 
willen doen of misschien he
lemaal niet zou willen doen. 

Het beroep van de buur, de 
schooljuf, de meester. 

Iemand die niet werkt, die 
werkloos is. 
Iemand die graag werkt, ie
mand die tegen zijn zin 
werkt... 

^Q 

Deze VUJO-stikker (ware grootte) is te koop 

op het VUJO-sekretariaat, 

Barrikadenplein 12, 1000 Brussel (slechts 5 fr.). 

Een 

kindertekenwedstrijd 

in de rand 

van het VU-kongres 

Is een tekening biezonder origi
neel wat de voorstelling betreft 
dan zal dat graag vermeld wor
den. 

W i e mag m e e d o e n ? 

Alle Vlaamse meisjes en jongens 
tot 12 jaar. 

Op de rugzijde van de tekening 
dienen naam en voornaam, volle
dig adres en leeftijd duidelijk ver
meld te worden. 

Er mogen meerdere inzendingen 
ingestuurd worden. 

Alle technieken, tot collages toe, 
mogen aangewend worden. 

Het is niet verboden in klasver-
band of enig ander verband mee 
te doen, een groepswerk is dus 
ook welkom. 

Alle tekeningen zullen tentoonge
steld worden tijdens het kongres 
van 20 en 21 mei. 

Een bevoegde jury zal prijzen 
(jeugdboeken) aan de goede te
keningen toekennen. 

Alle werken dienen opgestuurd 
of afgegeven te worden op het 
Algemeen VU-sekretariaat, Barri
kadenplein 12, 1000 Brussel 

met vermelding Tekenwedstri jd 
. Arbeid Weekblad WIJ » 

Veel sukses, meisjes en jongens! 

sociaal en federaal 

Kris, 
voor de derde keer 
Nummer 1 is Kris Versyck uit Gent. Voor de derde keer Met 
1.732 punten. Welgemeend proficiat! Niet in het minst ook 
aan de TOP-50-ers en al de honderden andere wervers. De 
TOP-50-slag wordt hiermee beëindigd. Maar, meer dan ande
re jaren vernemen we uit alle windstreken in het Vlaamse 
land dat de abonnementenwervers in de komende weken 
aan de slag blijven. Dat verdient een eresaluut! Wij werken 
samen voort, voor een betere Wij voor een Vlaamser Vlaan
deren. 

Top-stop 
1. Kris Versyck, Gent 1732 
2. Georgette De Kegel, Ninove 1465 
3. Guido Callaert, Opwijk 1044 
4. Jan De Roover, Antwerpen 900 
5. Erik Vandewalle, Izegem... 898 

6. Bob Ryckbosch, Deinze 804 
7. Jef De Meyer, Heverlee 732 
8. Jan Caudron, Aalst 698 
9. Anny Lenaerts, Wilr i jk ^ 636 

10. Joris Depré,Tervuren T 624 

11. Lieve FavoreeUCraeynest, Lauwe 580 
12. Achiel Goderis, Oostduinkerke 564 
13. Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 540 
14. Frans Baert, Gent 532 
15. Koen Van Meenen, Neusden 525 

16. Piet Severins, Zwijndrecht 490 
17. Wil ly Serpieters, Oostende 432 
18. Maurits Passchijn, Meise 420 
19. Harry Van Herf, Zutendaal 411 
20. Frans Jansegers, Herdersem 376 

21. Daniël Denayer, Aalst 348 
22. Eugene Van Itterbeek, Kessel-Lo 336 
23. Schadick,Schilde "^*«**«»se? 3^2 
24. Arthur De Schrijver, Hekelgem • J p ^ ^ ^ m . 276 
25. Jaak Janin, Huise 252 

26. Cecile Remmerie, leper 240 
27. Jef Vinex, Erps-Kwerps 227 
28. Jozef Dockx, Borsbeek ....'. - A " * ! - * ; • •. • uy ^08 
29. Domien Leppens, Houthalen .J-Ïik-J^v,^,-;; 192 
30. VU-Wommelgem 186 

31. Pons Claes, Rupelmonde 168 
Jozef Labaere, Kortrijk 168 

33. Roland Van Heddegem, Oudenaarde ;•:••;••• 156 
Andries Mathys, Waarschoot iés^cissri- •• 156 

35. Frans Van Dessel, Nijlen 144 
Guido Dornez, Ingelmunster 144 
Rik De Deken, Herent „ . „ . , . - ^ ^ , j „ . . . 144 
Mare De Vriese, Assebroek ^ - . .i.''X%'.':l^... 144 

39. Gaby Laridon, Diksmuide 132 
Etienne Braem, St.-Niklaas 132 

41. Leon Calders, Kapelle-o/d-Bos 120 
Mare De Rammelaere, Wingene j „ -r^'if •• ''20 
Anntex, Wingene iteSCS^v... 120 
Willem Nollet, Hove 120 

45. Elmar Vanbiervliet, Gits 108 
Lutgard Decoster, Machelen 108 
Clem De Ranter, Hoboken 108 

48. Hugo Nollet, Hooglede ^v^J^sS--- ^6 
D e C o n i n c k - D e S m e t ......':..f... 96 
vu-Hoboken 96 
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OOST-VLAANDEREN 

Info- en debatavond over drugs 
maidentrip van VUJO Groot-Temse 
Op donderdag 30 maart II werd door de plaatselijke VUJO-afdeling een Info-
en debatavond ingericht over drugs. Het was voor onze piepjonge, doch zeer 
aktleve kern de eerste keer dat er naarbuiten werd getreden. Er heerste wel 'n 
beetje plankenkoorts, doch die was snel overwonnen. De loftrompet mag 
gerust gestoken worden voor de mensen van de VUJO die deze avond tot 
een overdonderend sukses hebben doen uitgroeien 
De feestzaal van het Gemeentehuis te Temse was.volledig volgelopen, vooral 
de jeugdige aanwezigheid was opvallend. Het was trouwens voor hen dat 
deze informatieavond werd belegd, omdat de verkoop van drugs voorname
lijk op hen wordt toegespitst. 

De avond v\/erd ingezet met een stijl
volle, objektieve diamontage van JAK 
(Jongeren Advies Komitee) uit Ant
werpen waarop een openlijk gesprek 
volgde dat werd geleid door bewo
ners van "-DE KIEM» — de eerste en 
enige drugvrije terapeutische gemeen
schap in België — uit Ledeberg Het 
was een adembenemende getuigenis 
van ex-verslaafden die openlijk hun 
wedervaren vertelden Deze mensen 
reizen nu als pelgrims doorheen het 
ganse land om op informatievergade
ringen en in scholen de mensen te wij
zen op het gevaar van druggebruik 
Het was een leerrijke avond voor alle 
aanwezigen 

«Drugs» betekent oorspronkelijk -ge
neesmiddelen » In de huidige konstel-
latie heeft deze neutrale term een 
andere en emotioneel geladen beteke
nis gekregen, dagelijks aangedikt 
door het weinig genuanceerde taalge
bruik en door de zucht naar sensatie 
van een bepaalde dag- en weekblad
pers Deze bedoelt er gewoonlijk de 
chemische stoffen mee die illegaal als 
genotmiddel worden gebruikt ( = 
«misbruikt») door een bepaalde 
groep van de bevolking, meestal jon
geren Ze onderscheiden zich van 
sommige gangbare en hier sociaal 
aanvaarde genotmiddelen als alkohol, 
koffie en tabak, die in andere kuituren 
als «kwade drugs» worden be
schouwd 

Als we in termen van « misbruik » wil
len denken, is het nodig voor ogen 
te houden dat op legale wijze massa's 
geneesmiddelen ingenomen worden, 
zonder dat er daarvoor een strikt 
medische indikatie bestaat de zelftoe-
diening van pijnstillende, kalmerende, 
slaap- en oppopmiddelen neemt be
stendig toe Dit wordt een echt pro
bleem voor de volksgezondheid Ve
len onder ons beseffen dit niet vol
doende en besteden selektief aan
dacht aan het fenomeen dat men arti
ficieel tot drugprobleem is gaan ma-

ZO€K€RC}€S 
— Dynamische 26-jange lic in 
de rechten, met 18 maand erva-
nng als algemeen direkteur van 
'n gezondheidsinstelling, zoekt 
'n nieuwe betrekking in dezelfde 
richting 

— Jonge man zoekt werk als 
kelner tijdens het weekend 
— Ongeschoolde arbeider 
zoekt om het even welk werk 
Beide zaken voor Gent of onmid
dellijke omgeving Erg dnngend 
Wie hen iets kan tjieden kan 
terecht bij Huguette De Blee-
cker, Tolhuislaan 15, 9000 Gent 
Tel 091-2564 87 N40 

— 21-jange jongeman, zoon 
van 'n verdienstelijk Vlaams-na
tionalist, diploma lager middel
baar handel plus 1 jaar hoger 
middelbaar en 1 jaar praktische 
ervanng, 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-
5691604 N37 

ken, namelijk het gebruik van marihu
ana, hasj, LSD, opium, morfine en her
oïne 
Naast negatieve vertonen de meeste 
drugs ook positieve effekteri, die en
kel door de gebruiker gekend zijn, en 
genegeerd worden door niet-gebrui-
kers Daarom is het onontbeerlijk in 
een ruime voorlichting, een juiste pro
portie te vinden in pro's en contra's 
Sommige middelen kunnen bij matig 
gebruik ontspannend werken, de so
ciale kontakten bevorderen en de per
soonlijke emotionele en estetische be
levenissen verdiepen De term « matig 
gebruik » moet wel afhankelijk gesteld 
worden van het gebruikte middel, de 
persoonlijkheid van de gebruiker en 
van de sociale omstandigheden Bui
tenmatig gebruik (een term die relatief 
individueel is) zal schadelijk zijn voor 
individu of maatschappij of beide 
Uit onderzoek is gebleken dat jonge
ren heden ten dage vrij frekwent 
drugs aangeboden krijgen Het gaat 
echter bijna steeds om marihuana of 
hasjisj, produkten die met leiden tot 
verslaving in de strikte zin Heel wat 
jongeren wijzen het aanbod af De 
meeste jongeren, die er wel op in
gaan, beperken zich tot een enkel of 
kortdurend kontakt De motieven om 
met druggebruik te beginnen zijn zeer 
talnjk ZIJ kunnen van individu tot indi
vidu sterk verschillen en zij onder

gaan vaak bij eenzelfde persoon met 
de tijd duidelijke wijzigingen De speci
fieke effekten van de gebruikte drugs, 
verschillende persoonlijke faktoren en 
tal van milieufaktoren spelen hierbij 
een belangrijke rol Heel wat jongeren 
roken manhuana uit nieuwsgiengheid, 
om «in» te zijn, mede onder invloed 
van een groep van leeftijdsgenoten 
Dit neemt echter met weg dat drugge
bruik ook de uiting kan zijn van ernsti
ge persoonlijke levensproblemen De 
positie van de jeugdigen in onze 
samenleving is hier zeker niet vreemd 
aan 

Drugs zijn inherent aan ons menselijk 
bestaan Elke kuituur had en heeft 
haar eigen drugfenomeen De sociale 
appreciatie zal echter naar tijd en 
plaats verschillen Daarom is elke 
aspektuele bepaling van de term 
«drug» (naar zijn scheikundige 
samenstelling, naar zijn gevaar, naar 
de gebruiker) eerder willekeurig naar
gelang het heersend mens- en maat
schappijbeeld Het risico is dus groot 
dat tegenover bepaalde drugs een dis
criminerende houding wordt aangeno
men, dat bepaalde drugs uit hun maat
schappelijke kontekst worden gelicht 
— wat aanleiding kan geven tot heel 
wat verwarring, foutieve interpreta
ties en een verkeerde aanpak van 
overheidswege 

VUJO-Temse wil nog meer hoog
staande aktiviteiten orgamzeren voor 
en door jonge mensen (kwestie van 
orgamzatie kan de plaatselijke VU-af-
deling gerust daaruit de nodige lessen 
voor de toekomst trekken) Eenieder 
die wil medewerken aan de opbouw 
van een leefbare gemeenschap voor 
jonge mensen neemt gerust even kon-
takt op met Koen TROUBLEYN, Ka
pelstraat 183, 2648 STEENDORP. 

Wondelgem aan de koffietafel 

De deelgemeente Wondelgem is sedert enkele dagen een verepiging njker In 
aanwezigheid van mevr Jacobs, en A De Meyer, afgev van de federatie Groot-
Gent, en leden van andere afdelingen had de stichtingsbijeenkomst met koffieta
fel plaats in de zaal « Nachtergaal» 
Het Verbond voor Vlaamse Gepensioneerden, afdeling Wondelgem, staat 
onder de leiding van het kranige duo Buys-Godderis die geen onbekenden zijn 
op de gemeente Ad Multos Annos 

De Basken ter plaatse leren kennen 
(13 tot 31 juli) 
Het Vormingscentrum Dosfel met zijn 
afdeling Europese volkshogeschool, 
richt een studiereis-vakantietocht in 
naar het Baskenland 

Verblijf in studentenkamers in de 
Hogere Technische School van ON-
ATE, de vroeger Baskische umversi-
teitsstad 

Dit bergstadje is gelegen in een van 
de mooiste gebieden van de meest 
Baskische provincie Gipuzkoa 
In een afwisseling van vormende en 
toeristische aktiviteiten wordt een 
zeer ruim en gevaneerd programma 
uitgewerkt Bezoeken aan Guernica, 
San Sebastian, Navarra, de door de 
Basken uitgebouwe kooperatieven 
(Mondragon), Frans-Baskenland, fol-

klorefeesten, Baskische zang, gastro
nomische verbroedering, uiteenzet
tingen over de Baskische politieke, 
ekonomische taal-kulturele situatie, 
dia's en filmen 

Daarnaast voldoende tijd voor wan
deltochten, «zee-luieren» aan de 
mooie Baskische kust 
Verplaatsingen met moderne autocar 
Reisleiding Walter Luyten, Willy Kuij-
pers Richtprijs 12000 tot 12500 fr 
Volledig pension, reis en lokale ver
plaatsingen De groep is noodzakelijk 
beperkt tot veertig deelnemers 
Inschnjving dus spoedig nodig 
Inschnjving en verdere inlichting bij 
Vormingscentrum Dosfel, Tribune-
straat 14, Brussel - Tel 02-2191202 
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GENT - BRUGSE POORT: Grote bonte-avond met het kabaret 
gezelschap «De trapjes op» Om 20 uur in zaal Reinaert, Rei-
naertstraat Inkom gratis Gastspreker staatssekretaris Vik 
Anciaux 
ASSENEDE - BASSEVELDE - BOEKHOUTE - OOSTEEKLO : 
2de Vlaams lentebal in de parochiezaal te Bassevelde Om 
20 u 30 met DJ Nand Inkom 70 fr 

SINT-MARTENS-LATEM : VU-bal, parochiaal centrum, Latem-
straat 32, 9830 Sint-Martens-Latem 

NINOVE: FVV-smulpartij in zaal Denderhoeve, Burchtstraat 
vanaf 18 uur Ook op zondag 9 aprii vanaf 11 u 30 tot 16 uur 
DRONGEN-AFSNEE 4de VU-vnendenbal in Gasthof Barlona 
om 20 uur Inkom 60 fi^ 

Ertvelde . 10de VU-bal te Ertvelde i s m VU-Ertvelde, Ever-
gem, Sleidinge In zaal Eddy Wally « Bal van de Vlaamse 
staat» 
GENT-CENTRUM: Spreekbeurt «Terug naar de bron» om 
20 uur in de Roeland Spreker senator Wim Jonssen 
LOVENDEGEM VU-val om 20 u 30 in parochiale feestzaal, 
Kasteeldreef Orkest « De Bartels » 

BEVEREN-WAAS : Vlaamse Vrouwenbeweging Nele uitstap 
naar Beveren en Antwerpen Vertrek om 9 uur stipt aan de 
Markt Bezoek aan « De Beukelaer-Parein » te Beveren Om 14 
u 30 bezoek aan het museum Mayer-Van den Berg, Lange 
Gasthuisstraat te Antwerpen 

GENT-MUIDE : VU-ledenfeest vanaf 17 uur in de vroegere 
Jongensschool, Sint-Teresiastraat 1 te Gent 

MEERBEKE-NEIGEM : VU-meiavond en Breugeliaanse wijze 
vanaf 18 uur in zaal Berlindisknng te Meerbeke 

VUJO 
(Vlaamse Ardennen) 
aktief 

•k 21 apnl, 20 u, Wortegem-Petegem 
(zaal Tijl, Krouwelstraat 12a) Schotse 
folk Alex Campbell. 
Inkom 60 fr, kaarten bij de VUJO-le-
den 

* 23 apnl 41ste Vlaams-nationaal 
Zangfeest 
Autobus via Brakel (12 u, Marktplein), 
Ronse (12 u 15, Vredegerechü, Ou
denaarde (12 u 30, Markt), Zingem 
(12 u 45, Vogelzang) 
Prijs (bus -f toegangskaart -\- pro
gramma) 200 fr 
Inschrijven voor 16 april tel 055/ 
422546 

* 30 april VUJO's 1-mei-feest 
(Aalst). 
Autobus via Oudenaarde (12 u. 
Markt), Ronse (12 u 15, Vredege-
recht), Brakel (12 u 30, Marktplein) 
Inschrijven vóór 23 april tel 055/ 
422546 

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

VU-Meerbeke-
Nelgem in 't nieuw 
Bestuur van de Volksunie-afdeling 
Meerbeke-Neigem Voorzitter Ur-
bain Daumerie (afgev in de arr raad), 
scfiatbewaarder Frans Neucker-
mans , sekretaris Marcel De Dobbe-
leer, leden Denise De Duffeleer 
Jean De Saeger, Robert Roosens, 
Marcel De Samblanckx (afg in de arr 
raad), Albert Buyl, André Haegeman 

Vlaamse 
kunstenaars 
stellen tentoon 
te Aalst 
Op initiatief van de Vlaamse Kulturele 
Knng Aalst stellen zes Vlaamse kun
stenaars tentoon 
Van 15 tot en met 30 april kunt u in 
café «dulden Vlies», I e verdieping. 
Esplanadeplein te Aalst hun veelzijdig 
oeuvre zien zowel in de kunst als in 
de expressie 
leder kunstwerk beoogt aandacht, 
eerbied door het voorwerp, de harmo
nie, de lijn, de kleurschakeringen, tel
kens straalt het een persoonlijk as-
pekt uit Men kan hun werken met in 
een richting onderbrengen, noch ze 
ontleden kunst is kunst 
Hieronder kronologisch de kunste
naars John Paepe, Rudo De Wolf, 
LOUIS Peerlinck Vic De Neve, Enk De 
Grom en Roland Van Hauwe 
Ze hebben dit gemeen het zijn echte 
Vlamingen 

Onze kunstenaars en de leden van de 
Vlaamse Kulturele Knng Aalst hopen 
dat deze artistieke manifestatie zijn 
doel bereikt elkaar benaderen, met 
met woorden, standpunten of ideeën 
maar met kunst 
De vernissage heeft plaats op zater
dag 15 april 1978 om 18 u Inleiding 
door Bert Hendrickx, voorzitter van 
de Kulturele Knng Aalst 

Sociaal dienstbetoon 
Gent 
Huguette De Bleecker, provincie
raadslid, IS te bereiken elke dag tus
sen 18 en 19 u op haar adres. Tolhuis-
laan 15, 9000 Gent, tel 091-256487 
Elke vrijdagmiddag tussen 13 en 14 u 
in Vlaams Huis «Roeland», Korte 
Kruisstraat, Gent 
Elke zondagmorgen in café « De Zou-
aaf», Voormuide, Gent, rond 11 u 

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 wandelwogens bedjes en wiegen'-
stoelen en looprekken - schommels • kamerversieringen - wastafels 

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij - ruiteri.iitriistingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en'ijsschaatsen -

kampingartikelen - ttirngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr treinen der beste merken - autoz - go-carts - traktoren - pop
pen - poppenwagens 'en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten niekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschomniels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -
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Nieuwe stemmen en 
gezichten op radio en TV 
Een nieuwe lading journalisten 
worden momenteel binnen de 
BRT opgeleid voor de radio- en 
televisiemeuwsdienst 
Sommige stemmen waren reeds 
te horen op de radio Nu de 
zeven met kn^kkende knieën 
voor de mikro's en de camera's 
van luisterend en kijkend Vlaan
deren zitten een bemoedigend 
schouderklopje op de bevende 
schouders 

Wie zijn ZIJ ' 

Martine Tanghe (22) studeerde 
Germaanse filologie in Leuven 
Ze heeft vooral belangstelling 
voor buitenlandse politiek en 
meer in het biezonder voor Ne
derland en voor de landen van 
Zuid-Amenka Of ze nu graag 
voor radio dan wel voor televisie 
zou werken heeft ze nog niet uit
gemaakt 

Lea Cornel ls (27) is niet meteen 
van de school naar de BRT ge
stapt Ze werkte o m al voor de 
Brusselse Kamer van Koophan
del waarvoor ze taalleergangen 
verzorgde Lea Cornells is tolk 
haar belangstelling inzake aktuali-
teit gaat vooral uit naar sociaal-

ekonomische vraagstukken en 
naar de Oosteuropese landen 
Leo Stoops (28) studeerde rech
ten HIJ werkt al sinds 1973 voor 
de BRT HIJ werkte mee aan 
«Maatschappelijk» en zorgde 
voor de « verkeersgeleiding » 

Jef Lambrecht (29) studeerde po
litieke en sociale wetenschappen 
en specializeerde zich in sociale 
en kulturele antropologie Ook hij 
werkte al als los medewerker 
voor de BRT zo maakte hij o m 
een reeks over de provo-bewe
ging voor het radioprogramma 
«Stnp» Buiten de BRT was Jef 
Lambrechts al aan de slag als 
fabneksportier loopjongen in de 
Antwerpse haven en computer-
operator HIJ interesseert zich 
voor de ideologische en religieu
ze stromingen van onze tiid en 
voor de problemen van het Mid
den Oosten 

Paul Jambers (32) werkt al van in 
1971 bij de BRT Dit dan na zijn 
studies aan het Hoger Rijksinsti
tuut voor Toneel en Kultuursprei-
ding waar hij de filmafdeling volg
de Van 71 tot 73 werkte hij als 
regisseur voor de dienst Jeugd 
en Dokumentaire van 73 af voor 

de dienst Vrije Tijd Voor laatstge 
noemde dienst maakte hij vong 
jaar reportages als «Er is altijd 
wel een kroeg » « Over cruises en 
cargo s » « Vakantiedorpen » en 
«Het leven begint om vijf uur» 
Ook regisseerde hij o m de kwis 
«Van pool tot evenaar» 

Geert van Istendael (31) studeer
de sociologie en wijsbegeerte 
Van Istendael heeft belarrgstelling 
voor onderwerpen als de ruimtelij
ke ordening de gewetensbe
zwaarden de alternatieve opvoe
ding in Groot-Bnttannie Hij is 
geboeid door muziek en poëzie 
en manifesteert zich als een uitge
sproken radio-fan Het is dan ook 
logisch dat hij graag op de radio 
wil terechtkomen Hij animeerde 
jaren terug de ABN-aktie 

Paul Houben (28) studeerde poli
tieke en sociale wetenschappen 
Was een tijdje werkzaam in een 
Nederlandse organizatie voor ont
wikkelingssamenwerking en 
werkt sinds 1976 voor de BRT-1-
programma s « Maatschappelijk » 
en «Van Mensen en Dingen» 
Paul Houben volgt de problemen 
van de • ontwikkelingslanden nog 
steeds op de voet 

Wordt het morgen echt beter? 

De 21e aflevenng van Morgen 
wordt het beter brengt een por
tret van de Vereniging van Kempi-
sche konservators en natuurre
servaten 
Waarover gaat h e f 
Europees bekeken zijn zelfs de 
grootste Vlaamse natuurreserva
ten erg klem van oppervlakte 
Onze reservaten zijn slechts 
schamele «eilandjes» waar de 
harteklop van de natuur nog on

bevangen wordt gevoeld te mid
den van een kaalgeschoren 
Vlaanderen Sommige beleids
mensen en technici willen het ook 
in 1978 doen voorkomen alsof de 
gewestplannen die nu stuksge 
WIJS worden goedgekeurd met 
meer zijn dan fraai-gekleurde te
keningen op papier waaraan met 
te veel aandacht moet worden 
besteed Bouwgrond ruilverkave 
linq industrieterreinen autowe

gen weekendhuisjes overal dat 
zijn leuke dingen voor de mensen 
vinden zij De konservators moe
ten dan ook bikkelhard van zich 
afbijten om de waardevolle stuk 
ken natuurgebied die ze kregen 
toevertrouwd enigszins doeltref
fend te beheren en te bescher
men 

— Morgen wordt het beter, za
terdag 8 april op BRT om 
18 u 50 

mm 
VRIJDAG 7 APRIL 1978 
BET 1 - 15 u 30 
DAKTARI 
Gezinsfiim Van Andrew Marton 
met Marshall Thompson en Che 
ryl Miller In het hart van Afnka 
IS Daktari een dierenarts met 
zijn assistent en zijn dochter 
bezig het lot van de dieren te 
bestuderen 
BRT 1 - 20 u 40 
MAX ET LES FERAILLEURS 
Psychologische politiefilm van 
Claude Sautet Met Romy 
Schneider Bernard Fresson Ge 
orges Wilson e a Knap geleken 
de figuur van een geComplexeer 
de politieman die in de wet 
gelooft en deze noodzakelijk 
acht voor de gemeenschap 
RTB - 22 u 05 
HOLLYWOOD ON TRIAL 
Montagefilm gerealizeerd door 
David Helpern De film beschnjft 
de hysterische golf die Amerika 
en dan in bijzonder Hollywood in 
1947 teisterde Het was de perio 
de van het « McCarthynisme» 
genoemd naar senator Joe 
McCarthy die een ware heksen 
jacht ontketende oo alles wat 
naar kommunisme kon ruiken 

ZATERDAG 8 APRIL 1978 
BRT - 14 u 30 
HET ONVOLTOOIDE LEVENS
LIED 
Geromanceerde biografische 
film van Glenn Miller Met James 
Stewart June Alyson Charles 
Drake e a Film bedoeld als hul 
de aan een jazz componist en 
orkestleider waarin vooral zijn 
bewonderenswaardige echtge 
note op de voorgrond treedt 
RTB 16u55 
UN PERISCOPE 
Oorlogsfilm van Gordon Doug 
las Met James Garner Edmond 
O Brein Andra Martin lan Hale 
ea Lt Ken Braden een Amen 
kaans kikvorsman wordt tijdens 
Wereldoorlog II met een gehei 
me opdracht belast 
LUX - 17 u 45 
CAMPBELL KINGDOM 
Avonturenfilm van Ralph Tho 
mas Met Dirk Bogarde Stanley 
Baker Michael Craig Campbell 
een zieke jongeman vertrekt 
naar Canada om er een erfenis 
in bezit te nemen em er de laat 
ste maanden van zijn leven door 
te brengen 
RTB - 20 u 25 
THE KING AND I 
Muzikale komedie met Yul Brun 
ner Deborah Kerr Rita Moreno 
e a Een charmante Engelse we 
duwe wordt goevernante van 
de zoon van de koning van 
Siam In Engeland wordt de ko 
ning nog als een barbaar aan 
zien 

D 1 - 00 u 05 
GODZILLA 
Griezelfilm van Terry Morse en 
Inoshiro Honda Met Raymond 
Burr Takashi Shimura Momoko 
Kochi Een voorhistorische sau 
rier wordt door atoomproeven 
uit zijn schuilplaats verjaagd 
Het dier begint met zijn woede 
op schepen te koelen maar 
trekt verder naar het vasteland 
en dreigt Tokio te vernielen Het 
leger wordt ingezet 

ZONDAG 9 APRIL 1978 
LUX - 16 u 45 
CAPRICES 
Komedie van Leo Joannon Met 
Danielle Darneux Albert Pre 
jean e a Een aktnce is in bloe 
menmeisje verkleed Een onbe 
kende maakt haar het hof de 
vrouw speelt komedie De man 
koop zelfs een bloemenwinkel 
voor haar Maar het bedrog 
komt vlug uit 
F 1 - 20 u 30 
NORTH WEST FRONTIER 
Avonturenfilm van J Lee Thomp 
son Met Kenneth More Lauren 
Bacall Herbert Lom e a Het 
noord westelijk grensgebied 
van Indie — begin deze eeuw 
— IS erg onrustig De Moslems 
vechten er tegen de Hindoes 

Kapt Scott heeft er opdracht 
gekregen de vijfjarige zoon van 
de maharadja in veiligheid te 
brengen samen met zijn Amen 
kaanse goevernante 

MAANDAG 10 APRIL 1978 
N 1 - 20 u 35 
LONG SHIPS 
Avonturenfilm met gewilde over 
drijvingen van Jack Cardiff Met 
Richard Widmark Sidney Poi 
tier Euss Tamblyn e a Rolf een 
jonge viking kapitein keert weer 
na een mislukte expeditie en 
gevangenschap bij de Noren 
LUX - 21 u 00 
UNE CORDE UN COLT 
Western van Robert Hossein 
Met Michele Mercier Lee Bur 
ton Robert Hossein e a Tussen 
de buren Rogers en Caine 
heerst er een vete Zij pesten 
mekaar op alle mogelijke manie 
ren veediefstal schending van 
eigemdom en zelfs moord 

DINSDAG 11 APRIL 1978 
BRT 2 - 21 u 00 
EEN HARTSTOCHT 
Symbolisch eenzaamheidsdra 
ma van Ingmar Bergman Met 
Liv Ullman Bibi Andersson Max 
Von Sydow ea 4 personages 
op zoek naar hun eigen identiteit 
vervreemden van elkaar door 
leugens egoïsme zwakheid en 
geweld 

LUX - 21 u 00 
BOULEVARD DU RHUM 
Humorostische avonturenfilm 
van Robert Ennco Met Brigitte 
Bardot Lino Ventura e a Corne 
lius van Zeelinga is een rumrun 
ner die uit het drankverbod in de 
Verenigde Staten munt slaat 
D 2 - 23 u 00 
DER STOFF AUS DEM DIE 
TRAEUME SIND 
Speelfilm van Alfred Vohrer 
naar de roman van Johannes 
Mario Simmel Met Herbert 
Fleischmann Paul Neuhaus 
Edith Neerdegen Terwijl 2 sen 
satie-reporter op jacht zijn naar 
schandaaltjes tracht een oude 
re vrouw ergens in het noorden 
van Duitsland kinderen van 
vluchtelingen op te vangen 

WOENSDAG 12 APRIL 1978 
N 1 - 20 u 00 
HOME SWEET HOME 
Maatschappij kntische film van 
Benoit Lamy Met Jacques Peer 
in Marcel Josz Else Mertens 
Jane Meunsse ea St Margriet 
IS een home voor bejaarden 
waar alles vlot verloopt zolang 
de «gasten het spelletje van 
de direktrice meespelen 

BRT 2 - 20 u 45 
CHARLY 
Psycho patologisch drama van 
Ralph Nelson Met Cliff Robert 
son Claire Bloom e a Een gees 
telijk gestoord man ontpopt zich 
na een hersenoperatie tot een 
genie en trouwt met zijn bijzon 
dere lerares Maar zijn gevoelsie 
ven blijft op een laag peil 
DONDERDAG 13 APRIL 1978 
RTB 1 - 20 u 20 
LES BARBOUZES 
Politiekomedie van Georges 
Lautner Met Lino Ventura Be 
rnard Blier e a Een schatrijk 
wapenhandelaar sterft Nauwe 
lijks IS zijn dood bekend of een 
horde van geheime agenten uit 
verschillende landen komen 
naar zijn kasteel afgezakt 

LUX - 21 u 00 
DOUBLE INDEMNITY 
Psychologische dramatische 
thriller van Billy Wilder Met Fred 
MacMurray Barbara Stanwyck 
e a In samenwerking met een 
verzekeringsmakelaar onder 
schrijft een vrouw een levensr 
verzekering voor haar man Na 
eerst haar man gedood te heb 
ben tracht zij zich ook van de 
makelaar te ontdoen 
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W-PROGR/lNriKS 

Donderdag 
APRIL 1 

BRT 1 

15.30 Het zomerkamp. (Jeugd
film). - 18.00 De Bereboot -
18.05 Rondomons. — 18.30 De ver
geten eilanden. (F.). — 18.55 Filo-
pat en Patafil. - 19.00 Sporttribu-
ne. - 19.30 Kijk uit! - 19.45 
Nieuws. — 20.10 De Muppet 
Show. — 20.35 Panorama. — 
21.00 Standpunten. - 21.20 Pre
mière. — 22.10 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Open school. - 20.40 Paris, 
c'est mon amour. CTV-spel). — 
2205 Basketbal CReal Madrid -
Varèse). 

NED. 1 

18.50 De Fabeltjeskrant. - 18.55 
Nieuws. - 19.00 Avro's 3 x 20. -
2000 Peter Schaap. - 20.25 Prof. 
Dr. Arie de Froe. (Portret). — 
21.38 Nieuws. - 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 Avro's wereld-
tennis. — 23.15 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 19.00 Padding-
ton. — 19.05 De Verschoppeling. 
(F.). — 19.30 De Dik Voormekaar 
Show. - 20.00 Nieuws. - 20.28 
Minivoetbalshow. - 21.32 De fa
milie Bellamy. (F.). - 22.22 Hier en 
nu. — 23.02 Groeten van Johan
nes. - 23.20 Nieuws. 

RTB 1 

16.00 Deux ans de vacances (F.). 
- 16.55 Tekenfilms. - 1710 Do-
kumentaire. — 18.00 Dinky Duck. 
- 18.05 1, 2, 3... Atelier. - 18.30 
Zigzag. — 18.45 Savoir-vivre. — 
19.15 Antenne-soir. — 19.30 
Nieuws. — 20.00 Californië: het 
integrale huis. — 20.20 La pepée 
du ganster. (Film). — 22.05 
Nieuws. — 22 20 Le carrousel aux 

images. 

RTB 2 

18.45 Tom en Jerry. — 18.50 Tribu
nes économiques et sociales. — 
19.30 Nieuws. - 20.00 Verviers. 
(Reportage) — 22.00 La foire du 
livre 78. - 22.35 Basket (Real 
Madrid — Wolbirgingi Varèse). 

ARD 1 

17.10 Nieuws. — 17.15 Liebe 
muss man lernen. — 18.00 Jurgen 
Barth, Rennfahrer (Dokumentai-
re). — 18.25 Songs und Geschlch-
ten. — 18.50 Nieuws. - 19.00 
Intermezzo-informationen — 
2015 Hier und heute. - 20.45 
Spiel urn 4tel vor 8. - 21.00 
Nieuws. — 21.15 In Brennpunkt. 
- 22.00 Bios Bahnhof. - 23.30 
Tagesthemen. — 00.00 Wecken 
sie Madame nicht auf. (Toneel). — 
01.55 Nieuws. 

ZDF 

18.00 Nieuws. - 18.10 Pinocchio. 
(F.). - 18.40 Die Drehscheibe. -
19.20 Mirjam und der Lord vom 
Rummelplatz. (F.). - 20.00 
Nieuws. - 20.30 8 1 in noten. 
(Show). - 21.30 Waarom de 
Schotten zo geruit zijn. (Reporta
ge). — 22.00 Heute-journal. — 
22.20 Kennzeichen D (Reportage) 
- 23.05 Ernte : 3.000 jahre (Film) 
— 1.20 Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
17.15 Tekenfilms. - 17.35 Le cof-
fre-fort — 18.20 Ram-Dames info. 

- 18.30 Système D. - 18.45 
Ram-Dames. — 18.55 Le coffre-
fort. — 19.00 Passé et gagnè. — 
19.30 Nieuws. - 20.00 Police des 
plaines (F.). - 21.00 Syndicat du 
meurtre (Film). — 21.45 Les potins 
de la comète. 

TF 1 

13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal 
programma. — 13.50 Objectif san
té. — 18.02 A la bonne heure. — 
18.27 Pour chaque enfant — 
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 blen raconte. 
- 19.57 Nieuws. - 20.30 Jean 
Christophe (F.). - 21.22 L evene
ment. — 22.20 L'agression (Film). 
— 23.55 Nieuws. 

A2 

12.00 Voetbal (Duitsland - Brazi
lië). - 15.00 Rocambole (Film). — 
16.40 Aujourd'hui magazine. — 
17.55 Fenêtre sur... — 18.25 Teken
films. - 18.40 C'est la vie. - 18.55 
Des chiffres et des lettres. — 19.20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 19.45 
Les 6 jours d'A 2. - 20.00 Nieuws. 
— 20.35 Johanne et ses vieux (TV-
spel). — 22.00 Legendaires. — 
22.30 Nieuws. 

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 L'ordinateur des pompes fu-
nèbres (Film). — 21.55 Nieuws. 

BBC 1 

13.45 Nieuws. — 14.00 Pebble mill. 
- 14.45 Chigley. - l&OO Child
ren's wardrobe. — 16.55 Play
school. — 17.20 Grape ape/odd
ball couple. — 17.40 Weady stea
dy. — 18.05 John Cravens news-
round. - 18.10 Blue Peter. -
18.35 Magic roundabout — 18.40 
Nieuws. — 18.55 Nationwide. 
Regionaal nieuws en ontspanning. 
— 19.50 Young musicians of the 
year — 20.20 Top of the pops. — 
21.00 Wildlife on one. - 21.30 
Happy ever after. — 22.00 
Nieuws. — 22.25 The Ronnie Cor-
bett Show. - 23.10 Parcy Ed
wards. — 00.37 Einde van de uit
zending. 

BRT 1 

15.30 Daktari (f). - 18.00 Het 
spoor van Monnikeneiland (f). — 
18.15 Klem Klem Kleutertje. De 
Wolkies. - 18.30 Open school. -
19.00 Dit leuke land - 19.45 
Nieuws. — 20.15 Bijtgrage blaf
fers (dokumentaire). — 20.45 Max 
en de kruimeldieven (film). — 
22.35 Nieuws en weerbericht 

BRT 2 

20.15 Billy Smarts Paascircus. — 
21.15 Ten huize van... Jos Torfs. 
— 22.05 Dag aan dag. 

NED. 1 

18.50 De fabeltjeskrant - 18.55 
Nieuws. — 19 00 Pommetje Horle-
piep (f). — 19.50 De Lucy show 
(f). - 20.15 Springtrofee 1978. -
21.05 Wonderlijke wereld. — 
21.37 Nieuws. - 21.56 Praten met 
de minister-president. — 22 05 Dit 
was Richard Tauber. — 23.05 Tot 
besluit — 23.10 Nieuwe ketters in 
Zuid-Amerika (reportage). — 
23.35 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Robbi, Tob-
bi en het Fra-wa-tuig (f). — 19.25 
Koning klant. - 20.00 Nieuws. — 

ZDF 

Charly is een psycho-patologisch drama van Ralph Nelson. Een 
geestelijk gestoord man ontpopt zich na een hersenoperatie tot 
een genie en trouwt met zijn lerares. — Woensdag, om 20 u. 45 
op BRT 2. 

20.27 De brave soldaat Schwejk 
(f). — 21.30 Dagleven-nachtleven 
(toneel). — 22.20 Vara-visie. -
23.10 Avro's wereldtennis. — 17.45 Nieuws. - 17.55 Pfiff. — 
23.55 Nieuws. 18.40 Drehscheibe. - 19.20 

Vater der Klamotte (film). - 19.40 
Manner ohne nerven (film) — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Auslands-
journal. — 21.15 Geschichten aus 
der Zukunft (f). - 22.15 Liedercir
cus. — 23.00 Heute-Journal. — 
23.20 Aspekte. - 00.05 Moi, Piere 
Rivière, ayant égorgè ma mère, 
ma soeur et mon frère (film). — 
02.10 Nifeuws. 

RTB 

15.55 Leven en werk van Jules 
Verne. — 17.10 De legende van 
het Titicaca-meer (dokumentaire). 
- 18.00 Dinky Duck. - 18.05 1,2, 
3... actualités. — 18.30 Zigzag. — 
18.45 Sept sur sept - 19.30 
Nieuws. — 19.55 A suivre (reporta
ge). - 21.50 Nieuws. - 22.05 Hol
lywood on trial (montagefilm). — 
23.45 Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
17.15 Tekenfilms. - 17.35 Le cof-
fre-fort. — 17.45 Système D. — 
18.00 Aventures des hommes. — 
18.28 Le coff re-fort. - 18.30 Télé-
Luxembourg est a vous. — 18.50 
La cuisine du chef. — 19.00 Le cof-
fre-fort. — 19.15 Passé et gagne. 
- 19.30 Nieuws. - 20.00 Van 
Der Valk (f). - 21.00 Le rafiot hèr-
oïque (film). — 22.45 Les potins de 
la comète. 

TF 1 

13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal 
programma. — 14.25 Cousons, 
cousmes. — 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). — 
19.15 Une minute pour les fem
mes. — 19.20 Gewestelijke aktuali
teiten — 19.43 Eh bien raconte. 
- 19.57 Nieuws. - 20.30 Les 
deux vierges (toneel). — 22.40 A 
bout portant — 23.10 Nieuws. 

A2 

16.00 Aujourd'hui magazine. — 
17.55 Fenétre sur... - 18.25 Te
kenfilms. - 18.40 C'est la vie -
18.55 Des chiffres et des lettres. 
— 19.20 Gewestelijke aktualitei
ten. - 20.00 Nieuws - 20.32 Un 
ours pas comme les autres (f). — 
22.52 Les Indes noires (TV-film). 

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 Un million d'oiseaux aux por-
tes du desert (dokumentaire). — 
21.30 La revolution nucléaire (do
kumentaire). — 22.20 Nieuws. 

ARD 1 

17.10 Nieuws. - 17.15 Gehandi
capten (dokumentaire). — 18.00 
Alles klar? - 18.45 Die Knmina-
Ipolizei raet — 18.50 Nieuws. — 
19.00 Intermezzo-informationen. 
— 19.40 Tochter des Schweigens 
(f). - 20.15 Hier und heute. -
20.45 Hit um 4tel vor 8. - 21.00 
Nieuws. — 21.15 Es geschah am 
hellichten Tag (film). - 22.55 Plus
minus. — 23.30 Tagesthemen. — 
00.00 Die Sportschau. — 00.25 Ein' 
Sheriff in New York (f). - 01.45 
Nieuws. 

BBC 1 

13.45 Nieuws. - 14.00 Pebble mill. 
- 14.45 How do you do. - 16.00 
Welsh programme. — 16.30 The 
sky at night — 16.55 Playschool. 
- 17.20 Scooby doo - 17.40 Cra-
ckerjack. — 18.20 Jeugdprogram
ma's. — 18.35 Magic roundabout 
- 18.40 Nieuws. — 18.55 Nation
wide. — 20.00 Nationwide. — 
20.10 Young musicians of the 
year. — 20.40 Wonderful world of 
Disney. — 21.30 Going straight. — 
22.00 Nieuws. - 22.25 Tonight. -
23.46 Dandy in aspic, (film). 

Zaterdag 
8 APRIL 

BRT 

14.30 Het Onvoltooide Levenslied 
(film over Glen Miller). - 16.20 
Schelmenstreken. — 16.30 Open 
School ; Thuis-Werk III. - 18.00 
De Bereboot. — 18.05 De Laatste 
der Mohikanen (film). - 18.50 
Morgen wordt het beter. Aanslui
tend : weerbericht. — 19.45 
Nieuws. — 20.10 Zeg maar Henk. 
- 21.10 Terloops. - 21.55 De 
Sweeney (f). — 22.45 Nieuws. 

NED. 1 

15.30 Nieuws. - 15.32 Bolke de 
beer. - 15.40 Zolder. - 16.55 
Het verhaal van de Reiger en de 
Kraanvogel - 17.05 Salty (f). -
18.20 Teleac. - 18.50 De Fabel
tjeskrant. — 18.59 Tom & Jerry. 
— 19.09 Bij ons op... M.S. Norstar. 
- 19.59 De Willem Ruis Show. -
21.30 Nieuws. - 21.55 Ellery 
Queen (f). - 22.45 Alfrink, Man 
van Vrede. - 23.20 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 19.00 De Bere
boot. — 19.05 AVRO's Toppop. 
- 20.00 Nieuws. - 20.27 De man 
aan de top (f). - 21.20 Wie van 
de Drie ? — 21.50 Televizier Maga
zine. - 22.40 AVRO's Wereldten
nis. — 23.40 Nieuws. 

RTB 

15.30 Flora dal Houlotte (Waals 
boerentoneel). — 16.55 La Mis
sion Secrete du Sous-Marin X 16 
(film). - 18.35 Dinky Duck. -
19.10 Antenne-soir. — 19.30 

Nieuws. — 19.55 Le Jardm Extra
ordinaire. — 20.25 Le Roi et Moi 
(musical). — 22.35 Nieuws. — 
22.50 Cinescope. 

ARD 

15.25 Nieuws. - 15.30 Sesam-
strasse. — 16.00 Zum blauen 
Bock. - 17.30 AED Ratgeber. -
18.15 Semana Santa (reportage). 
- 18.45 Nieuws. - 18.48 Sport
schau. — 19.30 Intermezzo-infor
mationen. — 20.15 Hier und Heu
te. - 20.50 Kurz vor 8. - 21.00 
Nieuws. — 21.15 Zwei Himmli-
sche Tóchter und Die Gimmicks 
(f). — 23.05 Je spater der Abend 
aalk-show). - 00.05 Godzilla 
(film). — 01.40 Nieuws. 

ZDF 

16.00 1, 2 Oder 3. - 16.45 Uriaub 
nach Mass (Vakantie-voorstellen). 
— 17.30 Die Muppets-Show. — 
18.00 Nieuws. — 18.05 Landerspie-
gel. - 1900 Paul Temple (f). -
20.00 Nieuws. — 20.30 Die Stras-
se (f). — 21.15 Lustige Musikan-
ten. - 22.45 Nieuws. - 22.50 
Das Aktuelle Sport-Studio. — 
00.05 Der Kommissar (f). - 01.05 
Nieuws. 

TVE LUX. 

12.15 La Bonne Franquette. — 
16.47 Super Juke Box. - 17.30 
Système D. — 17.45 La Vallèe 
d'Or Noir (film). - 19.15 Passé et 
Gagne. - 19.30 Nieuws. - 20.00 
L'Homme qui valait Trois Milliards 
(O. - 21.00 La Mare du Diable 
(film). 

TF 1 

12.47 Jeunes Pratiques. — 13.00 
Nieuws. — 13.35 Les Musiciens 
du Soir. — 14.08 Restez done 
avec nous.. — 14.14 La petite 
maison dans la prairie (f) — 18 05 
Trente Millions d'Amis. — 18.40 
Magazine Auto Moto I. — 19.13 
Six Minutes pour vous défendre. 
- 19.20 Gewestelijke Aktualitei
ten. — 19.45 Eh bien raconte. — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Numero 
Un (show). - 21.30 Serpico (O. -
22.25 Tele Foot I. - 23.25 Nieuws. 

TF2 

12.30 Samedi et Demi. - 13.35 
Loto Chansons. — 14.35 Les Jeux 
du Stade. — 17.10 Des Animaux 
et Des Hommes. — 18.00 Internei-
ges. — 18.55 Des chiffres et des 
lettres. — 19.20 Gewestelijke Ak
tualiteiten. — 1945 Les 6 jours 
D'A2. - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Madame Le Juge. — 22.05 Le des
sus du panier. — 23.00 Dróle de 
baraque. — 23.30 Nieuws. 

TF3 

18.00 Et Nos Enfants? - 18.35 
Jeugdprogramma. — 19.05 Regio
naal Programma. — 19.40 Samedi 
entre Nous. — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Les Jeux de 20 Heures. — 
20.30 Tom et Julie (TV-film). -
22.15 Nieuws. 

BBC 

13.30 Nieuws. - 13.33 Grand
stand. - 18.10 Batman (f.) — 
18.35 Nieuws. - 18.50 Fish. -
19.15 Rolf on Saturday - O K I -
19.45 The Savage (western). — 
21.15 The Music (show). - 22.00 
Kojak (f.) - 22.50 Nieuws. -
23.00 Match of the day. - 00.00 
Saturday night at the Mill 

Zondag 

BRT 

*9.00 Voor boer en tuinder. — 9.30 
Doe mee. — 10.00 Eucharistievie
ring vanuit Moorslede. — 11.00 

Konfrontatie (debaO. — 
Nieuwsoverzicht voor ge 
stoorden. — 14 30 Sesa 
- 14.50 Ronde van Vlai 
- 16.30 Studio vrije tijd. 
Sportuitslagen. — 17.35 
winnaars 1978. - 18.30 C 
boot. - 18.35 Filopat en P 
18.40 Retroscoop. — 
Nieuws. — 20.00 Sportv 
1. - 20.30 De wereld van 
Courths-Mahler. _ 22.00 
- 22.25 Prelude en liefc 

NED. 1 ^ 

19.00 Love boat (f). -
McMillan (f). - 21.05 2 
- 21.45 Kom dat zien I 
Wonderland. - 22.40 F 
tisch verbond. - 23.10 

NED. 2 

15.00 Avro's sportpanorai 
reldtennis. — 1600 Nie 
16.02 Op zoek naar gorilla 
mentaire). — 16 55 Sprek 
- 17.10 Studio sport 1. 
Van gewest tot gewest. 
Kijken naar kinderen (dok 
re). - 1825 Sesa»nst 
18.50 Cinévisie. - 19.2( 
Sport 2. - 20.30 Nieuws. 
Het is weer zo laat — 2 
lands spoor. — 21.35 HE 
man, Mary Hartman (f). 
Bomen. — 22.45 Nieuws. 

RTB 1 

9.15 La ferme a l'oiseau. 
Ulysse. - 10.30 Jardir 
11.00 Protestantse di€ 
12.00 Faire le point (d( 
13.00 Nieuws. - 13.05 C 
simo. — 14.30 L'ège de c 
— 15.20 Ronde van Vla 
— 16.30 La piste aux é 
17.20 Sportuitslagen. — 
Galapagos-eilanden (dok 
re). - 18.00 Foii'es. - ' 
volants. — 19.10 Dinky 
19.15 Antenne-soir. 
Nieuws. — 19.50 Sport 
— 20.20 Suggestions. 
Voules-vous jouer? 
Nieuws. — 22.10 Ce diab 
me (f). 

ARD 1 

11.00 Avontuur in Zuid 
— 11.45 Die Sendung 
Maus. — 12.15 Als der T 
ne Musik verlor — 13.00 
nationale Früschoppen. 
Nieuws. — 1415 Zwis( 
— 14.45 Magazr der V\ 
15.45 Der rostrote Ritter 
Eis (tv-film). - 17.55 Ta 
Police (f). - 18.45 Heinn^ 
berichtet - 19 30 Ni( 
19.33 De Ronde van VU 
— 20.20 Auslandsoiegel. 
Nieuws. — 21.15 Eine [ 
macht auch der Geschei 
spel). — 23.00 Nieuws. 
Die schnelle Marl< am Hé 
ho t - 23.50 Krilik am J 
bend. — 00.35 Nieuws. 

ZDF 

11.30 M. Luther King. -
gen zur Ze i t — 14.00 N 
14.02 Die Drehscheibe. 
Chronik der Wocne. — 1 
es aus Uhlenbusch. — 1 
(f.). - 15.40 Mr Xyloi 
Phantasie. — 1610 Nr 
16.15 Aktion Sorgenkind 
Apropos « Geierwally» 
ge) — 17.00 Eyoquiz. 
Nieuws. - 18.02 Die Sp 
tage. — 19.00 Taqebuch 
Mondbasis Alpha I (f). 
Nieuws. — 20.10 Bonner 
tiven. — 20 30 Von der I 
Menschen (dokumenti 
21.00 Ein Mann w ' nach 
- 22.00 Nieuws - 22.1 
(opera). - 00.25 Nieuwi 

LUX. 

15.30 Father, dear fath 
16.45 Caprices (film). -
Francophonissime — 
sentiers de l'aventure. 
Ciné-sélection - 20.00 
— 21.00 Un frisson da 
(film). 

TF 1 

13.00 Nieuws. - 13.20 
sérieux. — 14.12 Les re 
du dimanche. — 15.30 P 
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(debaO. - 12.00 
:icht voor gehoorge-
• 14.30 Sesamstraat, 
inde van Vlaanderen 
dio vrije tijd. — 17.30 
in. - 17.35 Oscar-
78. - 1830 De bere-
5 Filopat en Patafil. — 
oscoop. — 19.45 
20.00 Sportweekend 
>e wereld van Hedwig 
lier. — 22.00 Nieuws, 
slude en liefdesdood. 

boat (O. - 20.00 
. — 21.05 2 voor 12. 
m dat zien! — 2210 

— 22.40 Humanis-
id. — 23.10 Nieuws. 

i sportpanorama we-
- 1600 Nieuws. — 
3k naar gorilla's (doku-
- 16.55 Sprekershoek 
jdio sport 1. — 1755 

tot gewest - 18.10 
kinderen (dokumentai-
.25 Sesatnstraat. — 
isie - 19.20 Studio 
20.30 Nieuws. - 20.35 
zo laat - 21.05 Hol-

. - 21.35 Hary Hart-
Hartman (f). - 22.05 
?2.45 Nieuws. 

ne a l'oiseau. — 10.00 
10.30 Jardinage. — 

estantse dienst. — 
Ie point (debate. — 

/s. — 13.05 Concertis-
30 Lage de crista! ( f ) , 
ande van Vlaanderen, 
i piste aux étoiles — 
uitslagen. — 17.25 De 
ïilanden (dokumentai-
0 Folll.es. - 18.40 Les 
19.10 Dinky Duck. -
enne-soir. — 19 30 

19.50 Sportweekend 
Juggestlons. — 20.25 
3 jouer? — 21.55 
22.1 oca diabled'honn-

ituur in Zuid-Amerika. 
Die Sendung mit der 
2.15 Als der Teufel sei-
irlor - 13.00 Der inter-
rüschoppen. — 13.45 

1415 Zwischenspiel. 
agazi' der Woche — 
ostrote Ritter. — 16.15 
. — 17.55 Task Force 
- 18.45 Heinrich Harrer 
- 19 30 Nieuws -
lOnde van Vlaanderen, 
jslandsoiegel. — 21.00 

21 15 Eine Dummheit 
1 der Gescheiteste (tv-
3.00 Nieuws. - 23.05 
3 Mark am Hauptbahn-
)0 Kntik am Sonntaga-
).35 Nieuws. 

ther King. - 13.50 Fra-
it. — 14.00 Nieuws — 
Drehscheibe. — 1425 
r Woche. — 14.45 Neu-
jnbusch. — 15.15 Heidi 
.40 M I ; Xytophon und 
— 1610 Nieuws. — 
n Sorgenkind. — 1620 
• Geierwally » (reporta-
.00 Euroquiz. - 18.00 

18.02 Die Sport-repor-
.00 Tagebuch. — 19.15 

Alpha I (O. - 20.00 
20.10 Bonner Perspek-
).30 Von der Natur des 

(dokumentaire). — 
/lann wii nach oben (f) 
leuws — 22.15 Martha 
00.25 Nieuws. 

er, dear father (f). — 
ices (film). — 18.30 Le 
nissime — 19.00 Les 
e l'aventure. — 19.30 
ion - 20.00 Pilotes (f) 
Jn frisson dans la nuit 

ws. - 13.20 C'est pas 
14.12 Les rendez-vous 

ie. - 15.30 Paul et Vir-

ginie (f) — 16.00 Paardenrennen 
- 16.05 Lile perdue Cf) - 16.35 
Sports première. — 1925 De 
leeuw (dokumentaire). — 19.55 
Les tifins. — 20.00 Nieuws. — 
20.30 Aux frontières des Indes 
(film) — 22.05 Royan (veertig jaar 
festival). - 23.05 Nieuws. 

A 2 

11.30 Concert - 12.00 Bon di-
manche. - 19.00 Stade 2 -
20.00 Nieuws. — 2032 Musique 
and music. — 21.40 Chili (doku
mentaire). — 22.40 Nieuws. 

FR 3 

1635 La revolution nucléaire. — 
17 30 Espace musical — 1825 
Cheval mon ami — 1850 Plein air. 
- 1920 Spécial dom-tom. — 
19.35 L'odyssée de Scott Hunter. 
- 20.05 Hexagonal - 20.30 Dor
mers témoins — 21.20 Nieuws. — 
21.35 Peter Townsend - 22.40 
La malle de Singapour (film). 

BBC 

10.00 Flumps. — 10.15 I see what 
you mean — 1040 New Life. — 
1110 Parosi. — 11.50 Kontakte 
- 12.15 Living City. - 12.40 On 
the move. — 12.50 Parents and 
schools. — 12.15 Meeting place. 
- 14 00 Farming. - 1425 Knit
ting Fashion — 1450 Nieuws. — 
14 55 Anna and the King of Siam 
(film). - 17 00 Tekenfilm. - 17J5 
Zangwedstri jd — 17 45 High Cha-
paral (f.) - 1835 Nieuws. - 18.45 
Lorna Doone — 19.40 Songs of 
Praise — 2015 All creatures, 
great and small — 21.05 Muziek-
wedstrijd. — 22.55 Nieuws. — 
23.05 Cross Question. - 23.40 
Film 78. - 00.10 The British Con
nection 

Maandag 
10 APRIL 

BRT 1 

14 00 Schooltelevisie. - 18.00 
Peppi en Kokki. — 1815 De kinde
ren van appartement 47A (f). — 
18.40 Open school. - 19.10 Doe 
mee - 19.40 Morgen — 19.45 
Nieuws. — 20 20 Rad der fortuin. 
— 21.05 Grote lui, kleine lieden (f). 
- 21 55 Stromingen. - 22.45 
Nieuws. 

NED. 1 

18.50 De fabeltjeskrant. - 18.55 
Nieuws — 19.00 Songfestival. — 
19 45 Kan ik wat ik w i l ' (dokumen
taire). — 2035 De Vikingschepen 
(film) - 21 37 Nieuws - 21 55 
De Vikingschepen — 23.15 Uit
zending van de Stichting Symbio
se. — 23.24 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws - T859 Tom & Jer
ry — 1909 Peppi en Kokki. — 
19.24 De Muppetshow - 20.00 
Nieuws — 20 27 Het verbond van 
de haat (f) - 21 17 Voor een 
briefkaart op de eerste rang -
22 07 Brandpunt - 22.47 In ge
sprek met de bisschop — 23.17 
Nieuws. 

RTB 1 

14 00 Schooltelevisie — 17.35 Din
ky Duck - 17 40 1, 2, 3 . magazi
ne. — 1805 Seniorama. — 18.45 
La Pensee socialiste. — 19.15 Lun-
di-sports — 19.30 Nieuws. — 
19.55 Pas de deux (toneel van 
Claus) - 21 50 Nieuws. - 22.05 
Le salut international a Jacques 
Prévert (portret). — 23.05 Nieuws. 

RTB 2 

19.55 Mes grenouilleurs d'Arden-
ne (folklore) - 20.15 On entere 
Ludovic (Waals toneel). 

ARD 1 

1710 Nieuws. — 17.15 Johannes 
Brahms. — 18.00 Emm wie Meikei 
Cf). - 18.50 Nieuws - 19.00 Das 
Intermezzo bietet an. — 19.40 Ein 

neuer Start — 2015 Hier und heu-
te - 20.45 Trick um 4tel vor 8. — 
21.00 Nieuws. - 21.15 Roots (f) 
— 22.15 Europese Wapen in de 
VS. — 23.00 Es geht unaufhalt-
sam voran (show) — 2330 Tage-
sthemen — 00.00 Ereignisse beim 
bewacher der Bofors-kanone 
(film). - 01.45 Nieuws 

ZDF 

18.00 Nieuws. — 18.10 Heiter bis 
wolkig (f) - 18.40 Die Drehschei
be. - 19.20 Soko 5113 (f).' -
20.00 Nieuws. - 20.30 Fahrt ins 
blaue (show). — 21.15 Gesund-
heitsmagazin praxis — 22.00 Heu-
te-Journal — 22.20 Die beiden 
Freundinnen (film). — 00.10 
Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne Franquette. — 
17.15 Tekenfilms. — 17.35 Le cof-
fre-fort. — 17.45 Service des affai
res classées — 18.15 Le coffre-
fort — 18.20 Ram-dames info — 
18.30 Système D - 18.45 Ram-
dames. — 1855 Le coffre-fort. — 
1900 De nos clochers. - 1915 
Passé et gagne — 19.30 Nieuws 
— 20.00 Chapeau melon et bottes 
de cuir (f) — 21 00 Une corde, un 
colt (western). 

TF 1 
13.00 Nieuws - 13.35 Regionaal 
magazine. — 13.50 Restez done 
avec nous. — 17.10 Vakantiepro
gramma voor de jeugd. — 1810 A 
la bonne heure. — 18.27 Pour che
que enfant. — 18.32 L'ile aux 
enfants — 18.55 Le renard a l'an-
neau d'or CO. — 19.15 Une minute 
pour les femmes. — 19.20 Gewes
telijke aktualiteiten. - 19.43 Eh 
bien raconte. — 19.57 Nieuws. — 
2030 La vipere Cfilm). - 22.20 
Pour le cinéma. — 23.20 Nieuws. 

A 2 

13.50 L'éloignement CO. - 14.03 
Aujourd'hui madame. — 15.00 Le 
magicien. — 15.55 Aujourd'hui ma
gazine. — 17.55 Fenétre sur. — 
18.25 Tekenfilms. - 18.40 C'est la 
vie. — 18.55 Des chiffres et des 
lettres. — 19.20 Gewestelijke aktu-
aliteiten. — 19.45 Les 6 jours d'A 
2. - 20.00 Nieuws. - 20.32 La 
téte et les jambes. — 21.35 La far
ce du destin Cf) - 22.25 Zig zag. 
— 22.50 Nieuws. 

FR 3 
1835 Jeugdprogramma. — 19.05 
Regionaal programma. — 19.40 
Tribune libre — 1955 Nieuws. — 
20.00 Les jeux de 20 heures. — 
20.30 Oublie-moi mandoline Cfilm). 
— 21.55 Nieuws. 

BBC 

1345 Nieuws - 14.00 Pebble 
Mill. — 14.45 Camberwick green 
— 1615 Songs of praise. — 16.55 
Playschool. — 17.20 Champion, 
the wonderhorse — 17.40 Goob
er & the gost chasers — 18.05 
John Craven's newsround — 
1810 Blue Peter. - 18.35 Magic 
Roundabout — 18.40 Nieuws. — 
18.55 Nationwide — 19.55 Ask 
the Family - 20.20 Angels. -

21.10 Panorama. - 22 00 Nieuws. 
— 22.25 Kansas City Bomber 
Cfilm). 

LUX. 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie. — 18.00 
Open school. — 19.00 Muzieksien. 
- 19.45 Nieuws - 2010 Slisse 
en Cesar Cf). - 20.40 Kijk men-
sen er staat geschreven . — 
2130 Gershwinkoncert — 2205 
Nieuws. 

BRT 2 

2010 Onder een dak Cf.) - 20.35 
Panorama — 21.00 Een harts
tocht Cfilm). 

NED. 1 
1000 Schooltelevisie. - 18.50 
Fabeltjeskrant — 1855 Nieuws. 
- 18.59 EO Kinderkrant - 1930 
Het kleine huis Cf.) - 20.15 Koor
zangprogramma. — 2025 Op 
zoek naar het hogere. — 20.55 
Braziliaans oerwoud geveld Cdoku-
mentaire). — 21.25 Ten slotte — 
21.29 Nieuws - 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 Boedelie Doe-
tie Cmusical). — 23.10 Nieuws. 

NED. 2 

1855 Nieuws - 18.59 Wie gaat 
mee naar Argent in ië ' — 20.00 
Nieuws. — 20.27 De verpleeg
sters Cf). - 21 18 TV-privé - extra. 

- 22.10 Aktua TV. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. - 17.30 
Dui ts : « Fenenkurse». — 18.00 
Barbapapa. — 18.05 1, 2, 3... ciné
ma. - 18.30 Zigzag. - 1845TVF. 
- 19.15 Antenne-soir - 19.30 
Nieuws. — 19.55 Hongarije (repor
tage) - 22.10 Nieuws. - 22.25 
Videographie. — 23.10 Nieuws. 

RTB 2 

20.25 Le temps des as (fJ. — 
21.15 Frangoise, Martine, Claire et 
les autres 

ARD 1 
17.10 Nieuws — 1715 Stormdui-
vels en benitomussen (reportage). 
— 18.00 Die Grashüpfer-lnsel (fJ. 
— 18.15 Alaska (dokumentaire). 
— 18.45 Peter im Restaurant. — 
18.50 Nieuws - 19.00 Intermez-
zo-informationen. — 19.40 Oh, die-
ser Vater. — 2015 Hier und heute. 
— 2045 Tip um 4 tel vor 8. — 
21.00 Nieuws - 21.15 Nonstop 
nonsens. De eerste boottocht van 
Didi (blijspel). — 22.00 Panorama. 
— 22.45 Superstar Cf.). - 2330 
Tagesthemen. — O.CX) Die Po-
zbande Cf.). — 0.55 Nieuws. 

ZDF 2 
18.00 Nieuws. — 18.10 Die grosse 
blaue Murmel. — 1840 Die Drehs
cheibe — 19 20 Marchen der Vol-
ker Ctekenfilm) — 19.40 Der rosa-
rote Panther — 20.00 Nieuws — 
20.30 Meines Sohnes Vater Cko-
medie). — 22.00 Heute-journal — 
22.20 Bedrijfsraadverkiezingen 
'78. — 2300 Der Stoff, aus dem 
die Traume sind (film). — 1.15 
Nieuws 

Max et les Ferailleurs is een psychologische politiefilm van Clau
de Sautet met Romy Schneider, Bernard Fresson, Georges Wil
son en anderen. Het geeft een knap getekend fiauur weer van 
een geComplexeerde politieman. — Vrijdag op BRT 1 om 
20 u. 40. 

12.15 La bonne Franquette. — 
17.15 Tekenfilms. - 17.35 Le cof
fre-fort. — 17.45 Concours Euro-
vision de la Chanson 1978. — 
18.15 Le coffre-fort - 1820 Ram-
dames magazine — 1830 Systè
me D. — 1845 Ram-dames — 
1855 Le coffre-fort - 1900 De 
nos clochers. — 19.15 Passé et 
gagne. — 2000 De zwarte duivel 
(f.). - 21.00 Boulevard du Rhum 
Cfilm). 

TF 1 

13.00 Nieuws. - 13.45 Restez 
done avec nous., le mardi. — 
1802 A la bonne heure. - 18.27 
Pour chaque enfant — 18.32 L'ile 
aux enfants. — 18.52 Les Tifins. — 
18 55 Le renard è l'anneau d'or Cf.) 
—• 19.15 Une mmute pour les fem
mes. — 19.20 (Gewestelijke aktuali-
teiten. — 19.43 Eh bien raconte. 
- 1957 Nieuws - 20.30 Les 
grands trams de l'histoire Cdoku-
mentaire). — 21.22 Wat voor 
nieuws op de maan ? — 22.20 
Paris pour mémoire Cserie over 
Parijs) - 23.10 Nieuws 

A 2 

13.50 L'éloignement Cf). - 14.03 
Aujourd'hui madame — 15.00 Au
jourd'hui magazine. — 17.55 Fené
tre sur . — 18.25 Tekenfilms — 
18.40 C'est la vie - 18.55 Des 
chiffres et des lettres. - 19.20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les 6 jours d'A 2. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Italië Creportage). 
— 23.30 Nieuws. 

FR 3 

12.15 Overname TF 1. - 19.05 
Regionaal programma. — 19.20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Tribune libre - 19.55 
Nieuws. — 2000 Les jeux de 20 
heures. — 20.30 La tempéte Cfilm). 
— 22.25 Nieuws. 

BBC 

13.45 Nieuws. - 14.00 Pebble 
Mill. - 14.45 Ragtime. - 15.45 
Welsh programme. — 16.15 The 
budget. — 16.55 Playschool. — 
17.20 Tarzan. - 17 40 Take hart 
— 18.05 John Craven's News-
round — 18.10 Stopwatch. — 
18.35 Magic roundabout — 18.40 
Nieuws. — 18.55 Nationwide. — 
19.50 Walt Disney. - 20.40 It ain't 
half hot mum. - 21 10 The Stan
dard. - 22 00 Nieuws - 22.25 
The chancellor's budget state
ment — 2235 Pennies from hea
ven. — 23.50 Nieuws. 

Woensdag 
12 APRIL 

BRT 1 

1500 Open School. - 15.30 
Gent-Wevelgem. — 17.30 Tip-Top. 
- 1905 De Bereboot - 19.10 
Jonger dan je denkt — 19.45 
Nieuws. - 20.15 Happy Days CF). 

BRT 2 

20.15 Eurovisieliedjes 
Charly Cfilm). 

20.45 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 19.00 Iemand 
zoals ' jij. — 19.25 Kenmerk. — 
20.27 Socutera. - 20.32 NCRV 
Lustrum springtrofee 1978. — 
21.22 Ant iek, made in Napoli. — 
2212 Tot besluit. - 22.25 Nieuws. 

NED. 2 

15.30 Berebios. - 17.15 Gitaar 
spelenderwijs — 1830 Sesam
straat — 18.55 Nieuws. - 18.59 
Van gewest tot gewest — 1945 
Toeristische tips. — 19.50 Politie
ke partijen. — 2000 Home sweet 
home (film). - 21.37 Nieuws. -
21.55 Den Haag vandaag. — 

2210 Panoramiek - 22.40 Studio 
sport. — 23.10 Nieuws. 

RTB 1 

15.00 Gent-Wevelgem (Wielren
nen) - 1645 Feu ver t - 18.25 
Barbapapa. — 18.30 Zigzag. — 
18.45 Katoliek-godsdienstige uit
zending. — 1915 Antenne-soir. — 
19.30 Nieuws. — 19.55 Contacts. 
- 20.00 Cinq femmes en danger. 
- 21 50 Nieuws - 22.05 Arts 
hebdo. - 22.40 Nieuws. 

RTB 2 

19.55 Madame le juge (f.) — 
21.25 La parole a la defense. 

DUITSLAND 1 

1710 Nieuws - 17.15 Wahlbe-
kanntschafen (f.). — 18.00 Eine 
Schmuggler-geschichte CO. — 
18.25 Herr Rossi sucht das Glück 
Ctekenfilm) — 18.50 Nieuws. — 
1900 Intermezzo-informatie Cf.) — 
19.40 Tochter des schweigens (O. 
- 20.15 Hier und heute. - 20.45 
Trick um 4tel vor 8 - 21.00 
Nieuws. — 21.15 Raeuber und 
Gendarm CTV-film). - 22.45 Fran
cisco de Goya y Lucientes (doku
mentaire). 

DUITSLAND 2 

18.00 Nieuws. - 18.10 Arpad, der 
Zigeuner Cf). - 18.40 Die Dreh
scheibe. — 19.20 Wenn einer 
eine Reise tut Cshow). — 20.00 
Nieuws. — 20.30 Jenny, lady Chur
chill CF). - 21.15 ZDF-Magazin. -
2200 Heute-iournal. - 22 20 Die 
Strassen von San Francisco Cf J. 
23 05 Pf arrer Sommerauer antwor-
tet. — 23.35 Der Opportunist Cdo-
kumentaire). 

LUXEMBURG 

12.15 La bonne franquette. — 
16.30 L'école buissonniére. — 
17 40 Le coffre-fort - 18.00 L'éco
le buisonnière. — 18.28 Le coffre-
fort. — 18.30 Ram-dames. — 
18.45 Le coffre-fort - 1900 Hit
parade. - 19.30 Nieuws - 20 00 
Bngade spéciale (f.). - 21.00 Aler
te en Extreme-Orient Cfilm). 

FRANKRIJK 1 

12.15 Rèponse a tout - 13.00 
Nieuws. — 13.37 Les visiteurs du 
mercredi. — 17.55 Sur deux rou
es. — 18.55 Le renard a l'anneau 
d'or (O. — 19.10 Une mmute pour 
les femmes. — 19.20 Gewestelijke 
aktualiteiten — 19.43 Eh bien 
raconte. - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Les Claudines Cf). - 22.00 Wan
delen met Goya. — 22.55 Nieuws. 

FRANKRIJK 2 
13.50 L'éloignement Cf). - 14.03 
Aujourd'hui madame. — 15.05 
L'homme qui valait trois millards 
( f j . - 15.55 Un sur cinq. - 17.55 
Accords parfaits. — 18.25 Teken
fi lms — 18.40 C'est la vie. — 
18.55 Des chiffres et des lettres. 
— 19.20 Gewestelijke aktualitei
ten. — 19.45 Les six jours d'A2. — 
20.00 Nieuws. - 20.32 Voetbal. 
— 22.15 Magazine medical. — 
23.10 Nieuws. 

FRANKRIJK 3 

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05 
Regionaal programma. — 19.05 
Regionaal programma. — 19.20 
Nieuws. — 19.40 Tribune libre. — 
19.55 Nieuws. - 20.00 Les jeux 
de 20 heures — 20.30 Fantómes 
a ritalienne Cfilm). — 22.10 Nieuws. 

BBC 

13.45 Nieuws. - 14.00 Pebble 
Mill. - 14.45 Bagpuss - 16.55 
Playschool. - 17.20 Bailey's Co
mets. - 17.40 The Canal Children. 
— 18.05 John Craven's news-
round. — 18.10 Think of a number. 
— 18.35 Magic Roundabout — 
18.40 Nieuws. — 18.55 Nationwi
de — 19.50 Wednesday Cfilm). — 
21.10 Miss Scotland. - 22.00 
Nieuws. - 22.35 Shadow Chan
cellor's budget statement — 
22.35 The Hongkong beat. — 
23.05 Sportsnight - 00.35 Weer-
bencht 
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M A A N D A G : Uit het M idden-Oosten komen geruststel len
de berichten. M e n gaat nog wel verder met mekaar de sche
del in te slaan, maar de paardekoersen worden toch hervat 
• D I N S D A G : Nu AM afgedaan heeft als bokser en als cre-
sus begint hij aan een fi lmcarrière. M e n kan hem binnen
kort zien in de rol van een slaaf • W O E N S D A G : D e O o s 
tenrijkse voetbal lers roken teveel . Z i j moeten een ontwen
ningskuur volgen door middel van acupunctuur. W a a r o m 
niet met overlezingen ? • D O N D E R D A G : Kees Pellenaars 
verklaart zo maar zonder blikken en blozen dat onze Eddy 
(als koereur) stik-versleten is. W a t vriendeli jker kon ook 
w e l ! • V R I J D A G : Voor wie het mocht interesseren : het 
jobke van voorzitter van de internationale voetbalbond is 
vakant. Niet dringen ! • Z A T E R D A G : Het weer wordt wat 
« menseli jk ». Overa l wordt alweer aan grote sport gedaan : 
de tuin omspitten. • Z O N D A G : W a a r men gaa t l angs 
Vlaamse wegen, 't al lenkante komt men renners t egen . • 

Super 
In hoeverre de wielersport er voor 
iets tussen zit, kan hier wel in het mid
den worden gelaten. Dat de gezond
heid van haar vaandeldrager, Eddy 
Merckx, de laatste jaren wel eens te 
wensen overliet, is een feit. De man is 
nu met zijn gezin voor een poosje de 
bergen ingetrokken, om er weer hele
maal bovenop te komen. Dat schijnt 
dan gebeurd te zijn, en mensen die 
hem gingen opzoeken — waarom 
eigenlijk ? — beweren dat hij er stra
lend uitziet. Wat in onze ogen nu ech
ter belachelijk voorkomt is dat men 
Merckx, die tijdens zijn vakanties blijk
baar graag skiet, nu alweer meent te 
moeten afschilderen als een soort 
fenomeen op skis. Waarom toch altijd 
die infantiele bekommernis van de 
sportgazetten om sportmensen, die in 
hun beroep voortreffelijke vakmen
sen zijn, absoluut te willen afschilde
ren als superwezens op ieder ge
bied ? Wie willen ze plezier doen met 
vol te houden dat uitstekende cat
chers — om maar iets te zeggen — 
per se ook prima miniaturisten zijn ? 

Groot 
Wij vernemen dat in Wallonië de 
bedoeling bestaat een grrrrote vollev-
balklub op te richten, waarvoor ove
rigens een heleboel Vlaamse topspe-
lers zouden worden aangeworven. 
Natuurlijk is de opnchting van een 
nieuwe volleybalklub een verheugen
de gebeurtenis. Wat er echter bij ons 
niet zo goed inkan is waarom dat nu 
noodzakelijk een «grote» klub moet 
zijn. In Wallonië denkt men er zelfs 
aan de plaats van een klub uit de 
hoogste afdeling gewoon af te kopen, 
om dadelijk in de hoogste afdeling te 
kunnen starten, en na een jaartje al 
deel te nemen aan kompetities op 
Europees vlak. De volleybalsport zelf 
heeft daar allemaal niet zoveel aan. 
Die is beter gediend met de oprichting 
van meerdere kleine klubs. Het zal 

dus wel zijn dat de hoofdbekommer
nis van die grote Waalse klub van eer
der commerciële aard is, en als dusda
nig interesseert ons dat niet zo erg. 

Reklame 
Omdat deze kopij zondagavond moet 
geschreven zijn, zijn wij voor de sport
berichtgeving voor een groot stuk 
aangewezen op de TV. ledere zondag 
weer brengen wij een aantal verrukke
lijke uren door voor het TV-scherm-
pje. Wat nu bij al die sportuitzendin-
gen het meest opvalt, is de reklame. 
Gewoon onmogelijk ernaast te kijken. 
Nu is het vanzelfsprekend begrijpelijk 
dat wie wat aan de man wil brengen 
via de TV èn ofwel TV-publiciteit te 
duur vindt ofwel, zoals in België, bij de 
TV niet terecht kan voor reklame, in 
de sport een handig en nog niet te 
duur middel vindt om toch op het 
scherm te komen. Misschien zijn de 
meeste kijkers dat al lang gewoon 
geworden, en laat al die publiciteit hen 
koud, maar er moet toch bij bedacht 
worden dat de sportuitzendingen in 
feite de sluikreklame in de hand wer
ken, en dat dit niet honderd procent 
eerlijk is tegenover de firma's die het 
volle pond moeten betalen voor enige 
reklame op het schermpje. 

B r a v o 

De Brusselse voetbalklub Leopold 
kreeg vanwege het gemeentebestuur 
een hoop felicitaties en onderscheidin
gen, die overigens maar weinig terza
ke doen. Leopoldklub is ooit, maar 
héél lang geleden, een «grote» klub 
geweest. Eén van de alleroudste in 
België ook, want ze draagt stamnum-
mer 5. Toen het betaalde voetbal in 
ons land begon op te komen, weiger
de men bij Leopold met de stroom 
mee te drijven. Zonder enige toege
ving heeft men vastgehouden aan het 
zuivere amateurisme. Lang geleden 
ook hebben wij met de klub waarvan 
wij met meer liefde dan talent de kleu-

Opgelet: Later zullen in de reeks biljetten van 500, 1.000 en 
5.000 fr worden uitgegeven. Al de biljetten van de reeks ver
tonen nieuwe technische kenmerken. Op het papier is een 
vertikale veiligheidsdraad aangebracht Een net van evenwij
dige vertikale lijnen zaihet mechanisch sorteren vergemakke
lijken. De erven van architekt Hendrik Beyaert, die aanvanke
lijk het nieuwe biljet zou sieren, lieten graag de ruimte aan 
Joost Tienpunt Nogmaals onze dank! 

ren verdedigden, op Leopold ge
speeld. Voor ons, jongens van de bui-

- ten — èn betaalde, want w/ij kregen 
50 fr. voor een match — was dat een 
belevenis, want in die tijd werden de 
tegenstrevers op Leopold ontvangen 
als héren. Wij veronderstellen dat het 
nog steeds het geval is. Voor op<? is 
Leopold met zijn keuze, lang geleden, 
voor voetbal als ontspanning, en de 
daaraan verbonden weg terug, altijd 
zowat het sieraad geweest van ons 
voetbal. Ter gelegenheid van hun vie
ring dus ook van ons een welge
meend bravo. 

Goed 
Weer een Europese voetbaldag verle
den woensdag, en zoals men weet 
nog twee Belgische klubs in kompeti
tie. Brugge en Anderlecht. Brugge 
moest in Turijn Juventus partij gaan 
geven. Lastige partij, waarin de Italia
nen slechts heel op het nippertje het 
enige doelpunt konden scoren tegen 
een zèèr verdienstelijk Brugge. Ander
lecht trok naar Twente (a propos, hoe
veel Nederlanders stonden daar op 
het veld ?) en won verdiend met O— 1. 

De terugwedstrijden worden dus in 
België gespeeld. Voor Anderlecht zul
len er wellicht geen al te grote proble
men zijn om door te dringen tot de 
finale. En vermits die zou moeten 
gespeeld worden tegen Dynamo Mos
kou of Austria Wenen, is er op papier 
geen enkele reden waarom Ander
lecht de EuVopabeker niet zou verove
ren. Brugge zal het het veel lastiger 
hebben om in finale te raken, en eens 
daarin ook, want dan is de tegenstre
ver Borussia of Liverpool. 

Dekreet 
Bij de Nederlandse Kultuurraad 
werd door CVP-er Diegenant een 
ontwerp van dekreet neergelegd, er
toe strekkend internationale kompe-
t l t iesport te verbieden aan kinderen 
jonger dan 14 jaar. 
Het zou er dus op neerkomen dat 
die kinderen niet meer mogen deel
nemen aan olympische spelen, Euro
pese en wereldkampioenschappen. 
Nu weet men dat in heel wat sport-
takken de •vedet ten» tegenwoordig 
jonger zijn dan veertien. Om er maar 
een paar te noemen : turnen, schaat
sen, zwemmen. 

In de sportpers lazen wij al een paar 
reakties. Ongunstige. 
Men was tegen het voorstel omdat 
er in België een soort discriminatie 
zou ontstaan. Het zou namelijk al
leen gelden voor Vlaamse kinderen, 
en niet voor Waalse, vermits in de 
Waalse kultuurraad van dergeli jk de
kreet geen sprake is. 
Men spreekt van een verarming van 
de sport, vermits al heel wat wereld-
rekords werden verbeterd door kin
deren onder de veertien. 
Men doet opmerken dat de Vlaamse 
jongeren benadeeld zullen worden, 
omdat zij geen Internationaal kon-
takt meer zullen hebben vóór ze 
veertien zijn, wat in sommige sport-
takken als «te oud » wordt geacht 
voor een internationaal debuut en de 
opmars naar het vedettendom. Er 
wordt ook op gewezen dat het niets 
uithaalt als alleen in Vlaanderen 
deze maatregel wordt toegepast, en 
dat de andere landen beslist dit 
« slechte voorbeeld » niet zullen vol
gen. 

Enfin, er worden argumenten met 
hoopjes gevonden om deze beper
king van de uitbuit ing van kinderen 
af te wijzen. 
Persoonli jk hopen wij dat de Vlaam
se kultuurraad al deze argumenten 
rustig naast zich zal neerleggen en 
het dekreet goedkeuren. 
Ook als Vlaanderen wat minder 
schittert midden de internationale 
sportglor iol , ook als onze kinderen 
een paar jaartjes later de verheven 
status van sportvedette bereiken, 
ook als de anderen niet meedoen 
dan nog verdient het de voorkeur de 
kinderen wat langer kind te laten bli j
ven. En ook daarvoor zijn massa's 
argumenten te vinden. Die ónze le
zers overigens niet eens moeten 
worden voorgeschoteld. 
Wi j hebben op het voorstel Diege
nant maar één ding aan te merken : 
dat het alleen de internationale kom
petit ies beoogt, en niet « de kompeti
tie » kortweg. Naar onze bescheiden 
mening is veertien jaar nog jong 
genoeg om aan kompetit ie te begin
nen, ook op nationaal vlak. 

W e i n i g n i e u w s 

De gazetten staan tegenwoordig vol 
van de sportraden die overal worden 
opgericht, en van wat die allemaal wel 
gaan doen om de sportbeoefening in 
de nieuwe (grote) gemeenten op te 
voeren. Wat ons daarbij vooral opvalt, 
dunkt ons, is dat er zo weinig frisse 
ideeën naar voren komen. Bij de 
samenstelling van de sportraden : al 
klubs wat de klok slaat, en meteen 
inbreng van de oude opvattingen in 
het verruimd geheel van de sport-
raad. En dat zijn dan vooral ; aanleg 
van sportvelden vol streepkens waar 
men omwille van een of ander heilig 
reglement niet over mag, bouw van 
sporthallen die vooral dienen om de 
klubs goedkoop uit de nood te helpen, 
maar waar men de doorsnee-dorpe
ling nooit ziet. En dan wedstrijden en 
kompetities natuurlijk, alsof ons land 
zit te snakken naar nog méér koersen 
en matchen. Maar over iets echt 
nieuws op het gebied van promotie, 
infra.struktuur, opleiding, opvattingen 
hebben wij nog maar hoogst zelden 
iets gelezen. Het zal toch niet zo zijn, 
zeker, dat de sportraden uiteindelijk 
de sport gaan omschakelen tot folklo-

Het meest opmerkelijke feit wat de 
ruimtevaart betreft was wel de lance
ring in de USSR van het duizendste 
Cosmos-tuig. Reeks die begonnen 
werd in 1962. 
Uit Amerika komt nu de waarschu
wing dat die tuigen voor ongeveer 
65 °/o gelanceerd werden en worden 
met militaire doeleinden. 
Als wij dan maar aanvaarden dat de 
Amerikanen af en toe ook wel eens 
een satellietje lanceren dat niet al
léén wetenschappeli jke dingen be
oogt, dan begint het ernaar uit te 
zien dat het met de ruimtevaart 
dezelfde richting uitgaat als met 
zoveel andere zaken: die van de 
bewapening en de verschrikking. 
Het is niet nieuw natuurlijk, ledereen 
wist het al lang. Maar het werd nog 
maar zelden duideli jk gezegd, en 
naar wat ons precies — letterl i jk en 
f iguurl i jk — boven het hoofd hangt, 
hebben wij nog het raden. 
Overigens heet het dat dit 1000e cos-
mostuig de zeelieden van heel groot 
nut zal zijn : het zal hen kunnen hel
pen hun weg te vinden op de verre 
oceaan. 

« ABTS » 

invoerder van de 
twee Duitse natuurprodukten, t.w. Dortmunder 
Thier Bier, zuivere mout en hop, en het levende 
water « Tonisteiner Sprudel», met natuurlijk gas en 
de verschillende limonaden vervaardigd met zuiver 
fruitsap en bronwater, 

nodigt U uit deze produkten 

op te zoeken, en indien door u nog niet gekend of in 
uw omgeving nog niet verkocht, ze bij gelegenheid te 
gaan proeven in de 

Dortmunder Thier Brau Hoven: 

Leuven: Tervuurse vest 60, tel. 016-22.86.72 
Leuven: Oude markt, tel. 016-22.68.69 
Brussel: Nieuwbrugstr. 28, tel. 02-218.74.89 
Kortrijk: Brugse baan 6, Hulste, tel. 056-71.15.36 
Kontich: Kon. Astridlaan 85, tel. 031-57.30.32 
Torhout: Stwg Torhout-Lichtervelde, tel. 051-72.28.22 
Drongen: Autobaan Brussel-Oostende, tel. 091-
26.74.32 
St.-Truiden: Spaanse Brugstraat, tel. 011-67.36.30 
Kessenich (grens): Venlostwg, tel. 011-56.53.40 
Moerkerke: baan Maldegem-Knokke, tel. 050-50.02.96 
Middelkerke: Vliegveld Oostendestwg 280, tel. 059-
30.20.86 
Beringen: Markt 17, tel. 011-43.20.51 

Onze keuken staat steeds voor u klaar, ook voor groe
pen, met talloze specialiteiten tegen billijke prijzen. 
Vraag inlichtingen, ook telefonisch. 

TRIPTIP 
De lente schijnt nu wel definitief begonnen, en hopelijk is dat 
nog het geval wanneer deze regeltjes verschijnen: Daarom 
maar een heel kleine trip deze week. Een wandelingetje maar 
tot aan het dichtstbijzijnde stukje bos, of wei of akker En 
daar dan een poosje tijd om te ervaren hoe overal het leven 
weer triomfantelijk losbarst Onze oudere « heimatschrijvers » 
schreven zo dikwijls over dat wonder van de weer opbruisen
de natuur na de winter En met onze manier van leven mer
ken wij er zo bitter weinig van. Maar het wonder is er En wie 
een kwartiertje om zich heen kijken wil, kan het overal opmer
ken. Het kan dan wat ouderwets-romantisch klinken ook, 
maar dat onstuitbaar geweldige losbreken van hernieuwd 
leven is indrukwekkend voor wie dan een klein beetje kijken, 
luisteren en denken wil Wat ons betreft indrukwekkender 
dan een reis in Ijltempo naar een of andere ver afgelegen toe
ristische en dure attraktie. 
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100 jaar 
dr. August Borms 
Dr Borms werd een eeuw gele
den op 14 april 1878 geboren in 
het zoete Waasland Deze ver
jaardag mag met ongemerkt 
voorbijgaan 
Daarom heeft het Borms aktie-
en dokumentatiecentrum dit jaar 
besloten een grootse herden-
kingspechtigheid op touw te zet
ten Hiervoor heeft onze organi-
zatie de prachtige zaal «Elcer-
lyck» met ongeveer 1 000 zit
plaatsen afgehuurd en met tal 
van gekende artiesten verbinte
nissen afgesloten 
W I J verwachten u op vrijdag 14 
apnl a s om 20 uur in de feest
zaal «EIcerlyck», Frankrijklei nr 
85 te Antwerpen 
Hebben reeds hun medewer
king toegezegd Inleiding door 
Dries Bogaert, ondervoorzitter 
B D A C , '• Dietse zangkoor» on
der leiding van W 'T Joll i jn, de 
gekende tenor Manela, klein
zoon van een aktivist, Walter 'T • 
Jollijn, bariton, zoon van een akti
vist Volkskunstgroep «Keere 
weerom » met een zwaarddans , 
Jaak Van Impe, banton, voor
drachtkunstenaar Willem De 
Roover, Vlaamse volksharmo
nie en V M O 

De feestrede wordt uitgespro
ken door Jozef Van Overstrae-
ten, oud-aktivist en aan het kla
vier Stonne Wouters 
Kaarten te bekomen bij het be
stuur en Vlaams-nationale ver
enigingen, op de zetel B D A C , 
Kreeftstraat 24, 2000 Antwer
pen, in alle Vlaamse lokalen 

Hulde 
Op zondag 23 april a s , 10 u 30, 
eucharistieviering in de Sint-Bar-
tholomeuskerk te Merksem, ho
milie door Herman Sommen 
Daarna grootse bloemenhulde 
aan het graf van dr Aug Borms 
op het gemeentelijk kerkhof van 
Merksem Men kan aktief mee
werken door 

— een bloemstuk te bestellen 
voor het graf 200 fr 
— beschermend lid te worden 
van het B D A C , 150 fr p/jaar 
minimum 
— steunend lid te worden, 500 
fr p/jaar minimum 
— dokumentatie, foto's en bi
bliografisch materiaal te bezor
gen rechtstreeks aan het 
B D A C - a d r e s , Kreefstraat 24, 
Antwerpen (KB-rek nr 407-
6001571-73) 

Volksunie 
sociaal en federaal 

ZOEKERTJES 
1 Jonge dame, diploma Public 
Relations, zoekt betrekking als 
studiemeesteres of oppas in 
school, receptioniste in een froe-
belschool, receptioniste of raad
geefster bij een reisbureau 
2 Jonge dame, diploma Public 
Relations zoekt betrekking als 
receptioniste in een hotel of reis
agentschap 
Zich wenden, senator W Joris-
sen, Louisastraat 31, 2800 Me-
chelen, tel 015/41.35 96 (N35) 

„Temse, gij waart 
ons dorp...." 
Zal ik aan mijn kinderen ooit de streek kunnen tonen waar ik geboren ben, 
waar ik als kleine dreumes m het koren stoeide, waar Ik alle Doelties 
kon situeren en op stekelbaarsjesvangst ging, waar ik alle ulthoekjes 
van kende, en ook alle heimelijke plaatsjes om me in noodgevallen te 
verbergen? Ik betwijfel het ten zeerste... 

Ingenieursbureau 

Met grote ontsteltenis vernam de 
VUJO van Temse dat ondanks de 
gevoerde akties er geen wijziging 
komt in het milieubeheer van het 
gemeentebestuur Integendeel, in de 
Laagstraat ploften de eerste bomen 
met een doffe slag tegen de aarde — 
om preciezer te zijn ongeveer een 
honderdtal Hierdoor ontstaat een ka
le ruimte die de landelijke sfeer en de 
harmonie totaal ontreddert Geduren
de ettelijke maanden ja zelfs jaren, 
zal deze toestand ongewijzigd blijven 

De bomen moesten er in elk geval 
reeds aan geloven Ook de boom 
waar ik eens mijn arendsnest had om 
vreemde indnngers gade te slaan in 
hun vijandelijke aktiviteiten op mijn ter
ritorium IS gesneuveld, een stuk 
jeugd, een stuk leven, is vermeld 

Veldstraat 

De gemeente Temse heeft wel een 
héél speciale opvatting over het 
«Jaar van het Dorp» De landbouw
gronden in de Veldstraat zijn ge
doemd om te verdwijnen Daar wordt 
een nieuwe woonwijk ingeplant (een 
plaatselijke bouwfirma heeft er im
mers alle belang bij geld maakt 
recht wat krom is) Weet je nog, de 
Veldstraat de eerste grote veldslag 
om het inpalmen van de beek, deze 
was immers belangrijk voor onze vis
vangst 

Alsof dit aljes nog met voldoende is 
heeft het gbmeentebestuur van Tem
se besloten om de Oostberg (een boe-
restraatje, langsheen de polders) te 
verbreden , het wordt bijna 'n auto
strade De plannen zijn reeds lang uit
gebroed, zodoende dat de plaatselij
ke bevolking «schaakmat» staat en 
vanwege het gemeentebestuur wordt 
intensief gewerkt om de zaak in de 
doofpot te steken Men vraagt zelfs 
aan de betrokken inwoners om «de 
zaak niet op te blazen, en de pers er 
niet bij te betrekken» Zo zie je 
maar i 

Herinneringen 

Is het geen wraakroepende schande 
om een rustige, landelijke straat waar 
jaarlijks honderden mensen (zowel 
bejaarden, kinderen als hele huisgezin
nen) doorwandelen (op zoek naar 
een beetje rust en stilte) om te tove
ren tot een levensgevaarlijke baan 
waar dagelijks tientallen zware vracht
wagens over zullen razen, dood en 
vernieling met zich meesleurend '> Het 
IS een schande, een doodsbedreiging 
voor alle inwoners ' Weet je nog, de 
«Oostberg», waar we na een zware 
mars en een lastige klim onze vlag 
hadden geplant, een van onze roem
rijkste veroveringen De beelden zwe
ven kersvers door mijn geheugen, 
het IS een heimelijke hennnenng tel
kens ik hier langskom Hoelang wordt 
me dit nog gegund "̂  

Pietje-de-dood 

Dit IS slechts een begin, waarvan het 
einde met eens zichtbaar is, Temsena-
ren, landbouwers Let op uw zaak i 
We richten een noodkreet aan eenie
der die ons op welke manier dan ook 
willen helpen voor het behoud van 
ons leefmilieu, de ongerepte natuur. 

OCMW-AALST 
De raad van het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn van de stad Aalst heeft bij het 
verzorgingspersoneel zeven betrekkingen openge
steld van Maatschappelijk Assistent(e). 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende 
brief worden gestuurd aan de voorzitter van het 
OCMW, Gasthuisstraat 40, Aalst, en dienen met de 
bewijsstukken uiterlijk op 21 april 1978 ter bestem
ming te zijn. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te ve rkrij-
gen op de personeelsdienst. (Tel 053/21.23.93 - binnen-
post 104). 

de duizend-en-een herinneringen aan 
vervlogen tijden Opdat wij met zou
den moeten vluchten voor het asfalt-
monster, de betonnen massa, het sta
len « pietje-de-dood » Opdat onze kin
deren ooit de geboortestreek, de hei
mat, de jeugd en het leven van hun 
ouders zouden kunnen bewonderen 
op dezelfde wijze als wij het eens 
gedaan hebben, eerbied voor de na
tuur en al zijn scheppingen Hoe onbe
langrijk klem deze ook mogen 
zijn Opdat wij met zouden moeten ver
tellen «Dit was mijn geboortestreek, 
dit was mijn dorp i» 
Iedereen die een helpende hand wil 
reiken mag gerust een briefje 
schrijven naar Koen 'TROUBLEYN, 
Kapelstraat 183, 2648 Steendorp 

6 Frans Hals vest -

MECHELEN 

B.T.I.W. 
•k Bureau voor 

Toegepaste 
Ingenieurswetenschap
pen 

* Burgerl i jke b o u w k u n d e : 
beton- en 
metaalkonstrukt ies 

* Studie en uitvoering van 
industriële gebouwen 

* W e g e n - en 
r ioler ingswerken 

* Ontwikkel ing en 
toepassing van de 
leefmil ieutechnieken 
met o.a. verwerking van 
huisvuil en industriële 
afvalstoffen 

015/20.33.14 

GEMEUBELD LANDHUIS 

TE HUUR 

alleenstaand - 8 km van Nieuw
poort - (Pervijze) 
2 p\ + keuken - grote veranda 
- garage - hof 
2 sipk plaats vr 8 pers - lopend 
water 
Kameradenpnjs mei - juni - juli -
oogst - sept 
Tel. Luk GODDERIS -
02-770.80.75. (Adv. 91) 

Autosnelwegenkaart van België 
Op deze kaart komen niet alleen alle 
autosnelwegen voor, maar ook het 
aansluitend wegennet Doordat alle af-
ntbenamingen zijn aangegeven, kan 
men zien waar men de autosnelweg 
moet verlaten om een bepaalde 
plaats te bereiken en omgekeerd kan 
men zien welke oprit men moet ne
men om op de autosnelweg te komen 
Voorts zijn alle parkeerplaatsen langs 
de autosnelwegen vermeld alsmede 
de benzinestations, de restaurants, en 
de motels De kilometerafstanden zijn 
op duidelijke wijze aangegeven en 
een register van plaatsnamen verge
makkelijkt het opzoeken De verkla
ring IS opgesteld in het Nederlands, 
het Frans, het Duits en het Engels. 
De kaart is gedrukt in zes kleuren 

< Kaart van de Autosnelwegen van Bel
gië >, kaart op de schaal 1:350.000, for
maat 69 X 97 cm. uitgegeven door de Uit
geverij Carto, Gaucheretstraat 139, 1000 
Brussel. Prijs 84 fr.; franco per post 100 fr, 
na storting op postrekening 
000-0441659-18. 

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 Pnjs 
2 500 000 f r 

Zich wenden redaktie 
onder letters LVP 1 

«WIJ», 

Nieuw! SUPER 6É 
hij durft iedere 

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

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

- Bovendien is hij nog mooi ook: zijn eksklusief bruine uitvoenng 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 ik meer dokumer>tatie over 
stofzuigers 
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WEST-VLAANDEREN 

Roeselare-Tielt Vooruitzichten van 
het arrondissementeel bestuur 
Zoals in ieder arrondissement zijn ooit in Roeselare-Tielt de bestuursverkie-

zingen voorbi j . 
Vri jdag 24 maart zette hef arrondissementel bestuur zijn prioriteiten uiteen 
op een perskonferentie te Tielt. 
Dat dit niet vroeger kon gebeuren, is het gevolg van de aktie- en bezlnnings-
veertiendaagse • Nu het doel bereiken ». 
Onmiddell i jk na hun verkiezing bezochten de verschil lende leden van het 

bestuur de afdelingen. 
Juist uit deze kontakten met de leden en de afdelingsbesturen werden een 
aantal prioriteiten afgeleid, zowel organizalorisch als politiek, die het nieuwe 
bestuur moet waar maken 

Werken aan de organizatie 
Overduidelijk blijkt, uit de in het verle
den behaalde uitslagen, dat er een 
rechtstreeks verband bestaat tussen 
de goede werking van afdelingen en 
de verkiezingsresultaten Dit zowel 
wat betreft de gemeenteraads-, als de 
parlementaire en provinciale verkiezin
gen. 
Het nieuwe bestuur geeft dan ook 
absolute prioriteit aan het oprichten 
van afdelingen tot in de kleinste 
gemeenten, en aan het stimuleren 
van de bestaande afdelingen. 

Dit ook met het oog op de vorming 
van de sub-gewesten, waarvoor de 
lijsten ingediend bij de gemeente
raadsverkiezingen, zich zullen moeten 
verbinden met de regionale lijsten 
Het zal dus noodzakelijk zijn dat in 
iedere gemeente een lijst opkomt die 
zich met de VU associeert 

Eén der aktiviteiten bij uitstek van de 
afdelingen moet zijn het uitgeven 
van een blad dat huis aan huis 
bedeeld wordt Ondanks de grote 
financiële en materiele inspanningen 
die de uitgave van zulkdanig blad 
vraagt, moet alles in het werk gesteld 
worden om meer gemeenten te bedie
nen, omdat dit het enige middel is om 
de totaliteit van de bevolking te berei
ken In deze gemeentelijke uitgaven 
moeten zowel de gemeentelijke als 
de nationale problemen aan bod ko
men 

De afdelingen die met de uitgave van 
een blad willen starten, kunnen dan 
ook op alle steun van het arrondisse
menteel bestuur rekenen 

Om het kontakt met de basis te 
behouden, méér nog om te komen tot 

Het nieuwe arr. 
bestuur 
Voorzitter Jean-Pierre Pillaert, 
Gemeenteraadslid, Kasteel
straat 27, 8830 Hooglede (051 / 
204249) 
Ondervoorzitter Lode Vanbier-
vllet, lepersestraat 33, 8690 
Moorslede (051/77 7580) 
Sekretans Jaak Pelgrims, 
OCMW-raadslid, Stationsstraat 
91,8880Tiel t (051/402311) 
Organisatie Jor is Verbeke, Kre
kelstraat 33, 8700 Izegem (051 / 
304808) , Jacqueline Mest-
dagh (echtg Blondeel), H Cons-
ciencestraat 22, 8770 Ingelmun-
ster (051/303346) 
Propaganda Robrecht Coghe, 

OCMW-raadslid, Lichtervelde-
straat 92, 8851 Koolskamp 
(051/744085) , Luk De Ramme-
laere. Gemeenteraadslid, Steen
ovenstraat 65, 8880 Tielt ( 051 / 
402106) 
Mandatarissen Mik Babyion, 
Volksvertegenwoordiger, West
laan 145, 8800 Roeselare (051 / 
200208) , Wil ly Persijn, Sena
tor, Kapellestraat 30, 8050 Win-
gene (051/655090) , Roland De-
bucquoy, Provincieraadslid, Ba-
vikhoofsestraat 77, 8751 Ooi-
gem (056/66 6616) , Annie 
Kindt (echtg Pottie), Provincie
raadslid, Kasteeldreef 2, 8800 
Roeselare (051/204168) , Pie-
ter Derleuw, Provincieraadslid, 
Werkhuizenstraat 23, 8700 Ize
gem (051/300001) 

een echte wisselwerking tussen leden 
en arrondissementeel bestuur, zal te
rug periodisch een ledenblad verschij
nen In dit blad zullen de aktiviteiten 
van afdelingen en mandatanssen ge
volgd worden en zullen suggesties 
gevraagd worden woor werking en 
politieke standpunten 

De Volksunie i? in de tweede helft der 
vijftiger en in de zestiger jaren groot 
geworden door straatwerk. Met 
enorm veel idealisme werd door on
vermoeibare kaderleden en propagan
disten gekolporteerd, gebust en ge
plakt 
Door de vooruitgang van de VU 
kwam er echter heel wat werk bij 
dienstbetoon, gemeenteraad, streek-
pers Wat meebracht dat het •< straat-
werk» misschien verwaarloosd werd 
We moeten echter terug de straat op, 
terug in het offensief Het nieuwe 
bestuur zal er in ons arrondissement 
een erepunt van maken dat er gekol
porteerd en geplakt werd (zij het op 
een ordentelijke manier) en dat er 
pamfletten gebust worden Dit om 
altijd maar meer mensen te bereiken 

Overal waar de V U mandatanssen 
heeft, blinken deze uit door hun werk
kracht en dossierkennis Ondanks het 
stijgend aantal mandatanssen en ka
derleden moet deze kennis op peil 
worden gehouden Het bestuur zal 
dan ook — in nauwe samenwerking 
met de Vereniging van Vlaamse Man
datarissen — de nodige initiatieven 
nemen om kaderleden en mandataris
sen verder te scholen en te begelei
den. 

S t a n d p u n t e n 

Het arrondissementeel bestuur van 
de Volksunie steunt de initiatieven 
van het partijbestuur, de parlements-
frakties, en de VU-ministers, om de 
unitaire staat onomkeerbaar In fede
rale zin te hervormen. 
Ondanks de — voor Vlaamsgezinden 
— soms moeilijk te aanvaarden scha
duwzijde van het regeerakkoord, nl 
het inschnjvingsrecht in een aantal 
Vlaams-Brabantse gemeenten of de
len ervan, mag de VU deze unieke 

He t n i euwe arr b e s t u u r : (s taand) • Jor is V e r b e k e , Jacque l ine M e s t d a g h , Rob rech t C o g h e , Luk D e Rammelae-
re, Pieter Der ieuw, M ik Baby ion . — ( z i t t e n d ) . L o d e Vanbierv l ie t , Jean-P ier re Pillaert, Jaak Pelgnnns, Ann ie 
K i n d t Wi l ly Persi jn 

LCTDI llnii 
APRIL 

7 BRUGGE ; Debatavond om 20 u 30 met kamerlid Willy Kuijpers 
over '<Wij 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 MIDDELKERKE: mosselsouper in lokaal Were-Di om 20 u 30 
Inschrijven tot 10 april in lokaal (059-3011 88) 

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 f r /persoon op 
rek 476-4305731-90 van VU-Oostduinkerke met vermelding 
«ledenfeest» 

15 ZWEVEGEM-KNOKKE : VU-bal in zaal «Den Uylenspiegel», 
Avelgemstraat te Zwevegem-Knokke om 20 u 

15 BRUGGE-TORHOUT: VU-lentebal vanaf 21 uur in zaal Ja
gershof te Sint-Andnes-Brugge 

gelegenheid om een beslissende Stap 
te zetten naar de aloude droom der 
Vlaamse Beweging, nl «Zelfbe
stuur» niet laten voorbijgaan 

Wat het tot stand komen van de 
« sub-gewesten » betreft meent men 
het arrondissementeel bestuur dat er 
streng moet over gewaakt worden 
dat de indeling van Vlaanderen in 
sub-gewesten gebeurt op grond van 
objektieve criteria en zonder partijpoli
tieke berekening 
Het wordt hoog tijd dat bij zulke 
belangrijke operatieo het algemeen 
belang boven het partijbelang gesteld 
wordt Wat bijvoorbeeld bij de samen
voeging van de gemeenten met het 
geval was 
Verder meent het bestuur dat de 
opnchting van sub-gewesten geen af
breuk mag doen aan de gemeentelij
ke autonomie De sektoren die de 
gemeenten op bevredigende wijze 
kunnen beheren moeten tot hun be
voegdheid blijven behoren 

Het arrondissementeel bestuur van 
de Volksunie Roeselare-Tielt eist 
meer aandacht van alle bevoegde 
instanties voor de sociaal-ekonoml-
sche problemen van onze streek. 
Onze streek kent weinig zeer grote 
bedrijven De kleine en middelgrote 
bedrijven verdienen echter meer be

scherming, vooral in de sektoren in 
moeilijkheden, zoals bv de textielsek-
tor In dit verband kan verwezen wor
den naar de aktie rond de sluiting van 
het bedrijf Te-Ve-Be te Oostrozebe-
ke 
Er werden o a moties verstuurd naar 
de minister van ekonomische zaken 
en naar de staatssekretaris voor re
gionale ekonomische expansie Deze 
laatste vond het zelfs met eens nodig 
te antwoorden 
De steeds wederkerende eis van de 
Vlaamse Beweging nl «Werk in el-
gen streek » wint dag aan dag terug 
aan aktualiteit 

In West-Vlaanderen schijnt een hetze 
aan gang van Openbare Werken 
tegen het groen, en meer bepaald 
tegen bomen langs openbare wegen 
(o a Meulebeke, Aarsele zelfs Dam
me) 
Het IS één van de aantrekkelijke zij
den van onze streek dat er hier en 
daar nog wat mooi groen aanwezig is 
(al IS er reeds heel wat vermeld) Dat 
er hier en daar nog bezienswaardige 
landschappen zijn 
Dit moet in de grootst mogelijke mate 
behouden blijven 
Een strenge grondpol l t iek moet er 
voor zorgen, niet alléén dat bomen 
behouden bl i jven, maar ook dat aan
gename natuur- en landbouwgebie
den beschermd worden. 

«WIJ in het arr. 
Brugge » 
De reportage die hier onlangs aan het 
arr blad van V U arr Brugge-Torhout 
werd gewijd (maandelijks in ca 
96 000 bussen O heeft veei belangstel
ling gewekt Mag er even aan henn-
nerd dat kandidaat adverteerders 
zich in verbinding kunnen stellen met 
de uitgeefster van het blad vzw Infor
mative, « Breydelhof», Suveestraat 2, 
8000 Brugge 

Examens voor personeelswerving 
te Brugge 
De VU-fraktie bij de stad Brugge ves
tigt er de aandacht op dat volgende 
examens worden ingericht 

* Voor de werving van een finan
cieel adviseur (universitair diploma, 
max leeftijd 40 jaar, uiterste datum 
voor inschrijving voor het gewoon 
examen 30 april 1978). 

* Voor de werving van architekten 
(diploma van architekt, max leeftijd 40 

' jaar, uiterste datum voor inschrijving 
voor het vergelijkend examen 20 
april 1978). 

Inschnjvingen dienen te gebeuren bij 
aangetekende brief aan het kollege 
van burgemeester en schepenen te 
Brugge, onder bijvoeging van diplo
ma-afschrift en betaling van een in
schnjvingsrecht van 200 fr 

Personeel gevraagd 
* Twee stagiaires : tijdelijke betrek
king voor 2 mannelijke kandidaten, 
goed van taal en voorkomen; 

•k Eén animatrice part-time, max 
leeftijd 50 j , goed v taal en voorko
men en onkostensupplement 
Info. bij senator G Van In, Moerkerke
straat 62/A, 8000 Brugge 

Nieuw verkeersplan 

voor Brugge 
Op initiatief van de VU-CD-fraktie en 
-schepenen van de stad Brugge zal 
een voorlichtingsavond worden gege
ven over het nieuw Brugs verkeers
plan Nadere uitnodigingen zullen vol
gen 

Adresverandering 
Senator Guido Van In vraagt er reke
ning mee te houden dat, vanaf 5 april, 
zijn adres veranderd is naar Moer
kerkestraat 62/A (tussen Ganzen-
straat en Predikherenrei), 8000 Brug
ge. Zitdag voor dienstbetoon onveran
derd op maandagavond tussen 17 
en 18 u 

Brugse 

parlementairen 
rond tafel 
Zowel voor het verzekeren van de 
tewerkstelling bij Siemens-Oostkamp 
als voor de uitbouw van de Zeebrug-
se haven werd overleg genomen tus
sen alle parlementairen uit het Brug
se BIJ dit overleg en de veelvuldige ini
tiatieven die eruit moeten voortvloei
en was de Volksunie vertegenwoord
igd door arr voorzitter Jan Fraipont 
en senator Guido van In. 

lustrerie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 
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SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROTE MODESPECIALIST IN BELGIË 

A. DE LANGLESTRAAT 2-14 

O K N ALLE DAGEN VAN 10 TOT 20 UUR 

• ZATERDAG VAN 9 TOT I I UUR 
• ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN 
• RUrME EIGEN PARKING 
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Bedrijfssluitingen 
in West-Viaanderen 
Aan de hand van de gegevens van 
het Fonds tot vergoeding van de 
ingeval van sluiting van ondernemin
gen ontslagen werknemers, is het 
mogelijk een inzicht te krijgen betref
fende het aantal sluitingen van bedrij
ven en het aantal getroffen werkne
mers Door de GOM-West-Vlaande-
ren werden deze gegevens ontleed 
voor West-Vlaanderen voor de jaren 

1976 en 1977 
Volgens voormelde bron was het 
aantal sluitingen stijgend, zonder 
evenwel te leiden tot een toename 
van het aantal getroffen werkne
mers 

In 1976 verloren 2639 arbeiders hun 
werk , in 1977 waren er 2158 af ge-
dankten 

- 20 tewerkgestelden 
20 a 50 
50 a 100 
100 a 200 
200 a 500 

500 en meer 

Aantal 
bedrijven 

1976 

49 
7 
4 
6 
4 

1977 

68 
21 
8 
2 
1 
1 

Getroffen 
werknemers 

1976 

nb 
235 
306 
913 

1185 

1977 

nb 
601 
529 
285 
229 
514 

Binnen de provincie West-Vlaande
ren was er een duidelijke verslechte-
nng tussen 1976 en 1977 in de arron

dissementen Brugge en leper Het 
aantal verdwenen arbeidsplaatsen 
was vooral hoog in het arrondisse
ment Kortnjk in 1976 

Arondissement 

Brugge 
Diksmuide 
leper 
Kortnjk 
Oostende 
Roeselare 
Tielt 
Veurne 

Aantal bedrijven 

- 20 
tewerkgest 

1976 

11 

1 
11 
11 
8 
1 
6 

49 

1977 

17 
3 
4 

16 
13 
4 
4 
7 

68 

- 20 en meer 
tewerkgesL 

1976 

3 

1 
10 
3 
3 
1 

-
21 

1977 

8 
2 
4 
8 
3 
4 
2 
2 

33 

Getroffen 
werknemers 

bednjven 

20 of meer 
tewerkgest 

1976 

376 

62 
1247 

520 
374 
60 

— 
2639 

1977 

739 
58 

344 
491 
146 
274 
48 
58 

2158 

Wordt het aantal getroffen werkne
mers Cm bednjven met 20 of meer 
tewerkgestelden) uitgedrukt in pro
cent van het aantal aan de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid onderworpen 
werknemers (toestand juni 1976), dan 
blijken de arrondissementen Oosten
de (1,5 %) en Kortrijk (1,4 %) relatief 
sterk te zijn getroffen geweest in 
1976 In 1977 was de situatie relatief 
ongunstig in de arrondissementen le
per (1 ,6%) en Brugge (1 ,0%) het 
niveau van West-Vlaanderen (0,8 %) 
werd genoteerd in het arrondisse
ment Diksmuide, terwijl een lager 
niveau valt aan te wijzen voor de 
arrondissementen Roeselare (0,6 % ) , 

Kortrijk (0,5 % ) , Veurne (0,5 % ) , Oos
tende (0,4 %) en Tielt (0,3 %) 
Het grootste aantal getroffen werkne
mers in bedrijven met 20 of meer 
tewerkgestelden werd in 1977 gevon
den in de textielnijverheid (782) en de 
metaalnijverheid (597) in de textielnij
verheid ging het om 8 bedrijven, waar
van 2 met 100 of meer tewerkgestel
den, en in de metaalnijverheid slechts 
om 3 bedrijven, waarvan een met 
meer dan 500 tewerkgestelden Te 
vermelden zijn verder de konfektienij-
verheid (164), houtnijverheid (159), 
voedingsnijverheid (151), diensten 
(95) bouw (92), horeca (59) en leder 
(59) 

Vlaams hellend vlak 
te Damme ? 
« De geest van Uilenspiegel» waarde 
rond aan de «Siphons» te Damme 
Door de voorzitster Lidwina Deunnck 
werden op 1 april jl de plechtigheden 
geleld voor het «Vlaams Hellend 
Vlak » te Damme welke de stad Brug- ' 
ge met de Nederlandse stad Sluis zou 
verbinden langs waterweg 
In aanwezigheid van de h volksver
tegenwoordiger-burgemeester D 
Goens, de h senator G Van In alsme
de voor Nederland de h Van Den Bel
den, burgemeester van Sluis, werden 
de eerste palen geheid, dit onder de 
tonen van de Vlaamse Leeuw en het 
Wilhelmus 

De h Talud (afgevaardigde van het 
ministerie) beklemtoonde dat dit hel
lend vlak een kompensatie was voor 
dit van Ronquieres Na een woord 
van de personaliteiten werden de 
plannen bezichtigd onder de kundige 
leiding van de h ir A Mertens Hierna 
werd de erekoffie geschonken Door 
de voorzitster werd dan aan alle per
sonaliteiten een zwart-gele hamer aan
geboden De voorzitster dankte alle 
Uilenspiegel-medewerkers voor hun 
dienstvaardigheid en kameraadschap-
pelijke geest 

leper naar ANZ 
Inschrijven voor A N Z van 23 april 
(bus en ingangskaart) 
Popennge Belfort, tel 33 3214 
leper W Dewitte, tel 2 0 4 6 7 2 , K 
Kimpe, tel 2 0 4 8 5 0 , R Vandenbiicke, 
tel 20 33 78 , in de Rembrandt en 't 
Zweerd, zo vlug mogelijk inschrijven 
a u b, de plaatsen zijn beperkt 

CHATEAU CARAVAN 
Verkoop - Verhuur 

onderdelen - toebehoren - trekhaken 
Frans Beirenslaa., 278 (Krijgsbaan) Borsbeek 

Tel 031/21.98.15. Ook's zondags open. 

& CARAVANCENTRA P V B A 

DE H A A N 

Kortrijk: Europese 

syndikale dag 

In een ondertekende verklaring onder
streepten leerkrachten van het Ko
ninklijk Ateneum te Kortrijk hun in
stemming met de Europese Syndikale 
Aktiedag op 5 april uitgaande van het 
Europese Verbond van Vakvereni
gingen Zij staan dan ook achter de 
eisen voor een dynamisch tewerkstel
lingsbeleid, bescherming van de koop
kracht, de werktijdverkorting, het hou
den van een tewerkstellinq§konferen-
tie te Gent begin mei Terzelfder tijd 
drukken ze hun bezorgdheid uit be
treffende de mogelijke negatieve 
weerslag van de rationalizatieplannen 
voor het sekundair onderwijs op de 
tewerkstelling in deze sektor Korres-
pondentie adres Dirk Roelandt, Rooi-
gemlaan 215 te 9000 Gent 

Ledenvergadering 

te Kortemark-

Handzame 

en Zarren-Werken 

Op vrijdag 7 april om 20 u stipt 
komen beide afdelingen samen bij
een, in cafe «Casino» bij Georges 
Despienter, Kronevoordestraat te 
Handzame 
Dagorde inleidingswoord door de 
voorzitter, en «in memonam » aan ons 
aller vriend Urbaan Denblijden op
roep door de verantwoordelijke voor 
de propaganda, toespraak door 
volksvertegenwoordiger Emiel Van-
steenkiste gevolgd door diskussie, 
met als onderwerp «Kamerdebat 
over Egmont en Stuyvenberg, en de 
daaropvolgende stemming » « De hou
ding van de Volksunie» 
leder lid zal die avond aanwezig zijn 
W I J worden immers reeds genoeg 
voorgelogen door de persmedia Nu 
spreekt iemand tot ons die er zelf bij 
w a s ' 

Splinternieuws 
O O S T E N D E - M A R I A K E R K E 

OVERLIJDEN 
Op 28 maart werd in het Duinenkerk
je de heer August Tournoy ten grave 
gedragen, vader van ons lid Lucienne 
Tournou, en grootvader van Luk en 
Mark Deprez Overledene was een 
goed geziene figuur en wij bieden 
onze innige deelneming aan de getrof
fen familie 

O O S T E N D E 

GEBOORTE 
Op 27 maart werd Tineke geboren, 
dochter van Andre Verschelde en 
Anne Devos Onze hartelijke geluk
wensen aan deze goede vrienden 

VISSERSDAG 
Op 2e paasdag waren onze gekoze
nen goed prezent op de jaarlijkse her
denking van de overleden vissers 
Namens de fraktie legde Kr Lambert 
een bloementuil neer In de kerk van 
deken Loncke was weer geen plaats 
voor de leeuwevlag wel voor de Belgi
sche en de Oostendse Aan het vis
sersmonument zelf waren er wel, en 
meer dan een Het prentje gedacht 
ook het overlijden van Juul Schd-
ckaert 

K O E K E L A R E 

OVERLIJDEN 
Onze afdeling deelt in de rouw bij het 
overlijden van Annie Plaisier, dochter
tje van onze leden Andre en Mana 
D'Haene Veel sterkte toegewenst in 
deze beproeving 

EEN W O O R D VAN DANK 
De afdeling drukt hiermede haar bes
te dank uit aan de noeste werkers die 
ons bal tot een goed einde hielpen 
brengen, en ook aan de naarstige lot
jesverkoopsters Ook beste dank aan 
de vrienden van het omliggende en 
kamerlid Vansteenkiste en arr-sekre-
taris Nagels We hopen dat met ver
enigde krachten onze afdeling weer 
nieuwe bloei tegemoetgaat 

NIEUW BESTUUR 
Ons bestuur ziet er thans als volgt uit 
Voorzitter Rudi Heene sekretaris An-
nemie Kellner, penningmeester Wilfr 
Saelens propaganda Hans Haeck, 
organizatie Richard Beirens, onder
voorzitter Michel Van Opstal In de 
arr-raad Rudi Heene en Richard Bei-
rens 
We wensen dit bestuur veel sukses 
toe in zijn delikate opdracht om De 
Haan, bestaande uit Klemskerke, Vlis-
segem en Wenduine, tot nieuwe bloei 
te brengen 

Menen - Lauwe - Rekkem 
Speciale zitdagen invullen belasting
formulieren. Prinsenhof te Lauwe ge-
organizeerd door VU Groot-Menen 
— zaterdag 8 april van 9 u tot 12 u 
— zondag 9 apnt van 9 u tot 12 u 
door specialist ter zake Walter Vande-
vijvere 
Iedereen is welkom Gratis dienstbe
toon Vergeet met volgende bewijs
stukken mee te brengen 
• aanslagbiljet van de grondbelas

t ing, 
• loon- wedde- of pensioenfiche , 
• ziekte- en/of werkloosheidsver-

goedingsfiche 
• bewijs levensverzekenng 

Fusieraad Damme -
Moerkerke -
Sijsele bijeen 
De fusieraad, in vergadering bijeen, 
heeft de h Chr Heyneman voorgedra
gen als sekretaris van de erkennings
kommissie van de plaatselijke kultuur-
raad Onze kandidaat werd met meer
derheid van stemmen tot sekretans 
verkozen Proficiat Chris 
Door een lid, gesteund door de voltalli
ge fusieraad, werd klacht neergelegd 
wegens milieu-onvnendelijke prive-
vuilnisbelten (oogluikend toegestaan 
door de overheid) Nu zien wie het 
haalt 7 

Na een ernstige gedachtenwisseling 
tussen de verantwoordelijken van 
« W I J in Brugge» en de fusieraad, 
heeft die laatste zijn steun toegezegd 
(financiële) aan het maandblad 
In volledige eensgezindheid verzet de 
fusieraad zich tegen de mogelijke 
zwenking van de partij Sociaal voe
lend zijn en werken is geen synoniem 
met links zijn Wij beklemtonen dat 
het Vlaams-nationalisme steeds so
ciaal strevend is geweest (wie daar 
mocht aan twijfelen kan bij ons inlich
tingen bekomen) Aangepast aan de 
tijdsomstandigheden wensen wij te 
beklemtonen dat het Vlaams-nationa-
lisme zijn basisprinciepen met mag 
verloochenen 

Tieltse 
mandatarissen zijn 
daar 
Inlichtingen over de werking van het 
bestuur en de mandatarissen, sugge
sties en dienstbetoon voortaan zal 
iedere eerste zaterdag van de maand 
van 10 u 30 tot 12 u een bestuurslid 
of een mandataris aanwezig zijn in 
cafe d'Hespe, Markt te Tielt 

Vlaams Verbond 
voor 
gepensioneerden 
Gesticht op 21 december 1972 is de 
afdeling Oostende thans een bloeien
de kring van meer dan 200 Vlaams-na
tionaal bewuste Vlamingen Haar wer
king ornvat met alleen het gezellig 
samenbrengen van onze gepensio
neerden maar tevens het inrichten 
van kulturele aktiviteiten en leerrijke 
uitstappen Op sociaal gebied is de 
afdeling eveneens werkzaam 
Op maandag 10 aprit 1978 wordt het 
eerste lustrum gevierd met vlaginhuldi-
ging Het programma behelst 11 u, 
plechtige euchanstievienng ter inten
tie van de overleden leden, met homi
lie door pater Dries Quaghebeur o p 
en vlagwijding in de Domimkanerkerk, 
daarna optocht naar het lokaal « De 
Noordzee », Wapenplein , 12 u, recep
tie , 13 u, noenmaal met optreden van 
onze zanger Willem De Meyer 
Het bestuur rekent op 'n talrijke op
komst van de VVVG-ers en van sim-
patisanten 

Jacques Vandewattyne, Waals kunstenaar te Kortrijk 

V r i i d a q a v o n d gaat o m 19 u in d e In tercom-s tud io , Ri jselst raat 57 te Ko r tn j k , e e n ten toons te l l ing o p e n d ie w i j 
e v e n in het dagl icht wi l len stel len He t qaat o m w e r k e n van J a c q u e s V a n d e w a t t y n e , W a a l s kuns tenaar van 
fo lk-ar t H M w e r d g e b o r e n in 1932 te Ellezelles, langs de taa lgrens, pa lende aan Ronse en V l o e s b e r g 
S p r e k e r s o p de vern issage van 7 apnl 1978 o m 19 u , zi jn R A V a n d e w a t t y n e , p rov inc ie raads l id en d e heer 
s taa tssekre ta r i s v o o r Nede r l andse Ku i tuur V i c Anc iaux 
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ANTWERPEN 

CVP-raadsleden, mondje dicht! 
Wie de raadszittingen te Aartselaar 
voor het eerst bijwoont, stelt 2 dingen 
vast Ten eerste dat de oppositie er 
nog nieuw en derhalve snedig bijzit en 
verder dat de meerderheid eigenlijk 
niet zo stevig in elkaar zit, ook al zijn 
het allemaal CVP'ers 
Onze mensen verrichten er degelijk 
werk, missen misschien nog wat erva
ring, maar laten geen kans voorbij
gaan om de meerderheid te doen blo
zen I 
U i l e b e e c k s t r a a t 

BIJ de bespreking van het rooi- en ont-
eigeningsplan voor de Uilebeeck
straat was het fraktieleider Rik Thys 
die een idee wou hebben van de aan
leg die men op het oog heeft, dit om 
de omvang van de latere verhaalbe-
lasting Cdie uiteindelijk op de bewo
ners terecht komt) te kunnen afwe
gen Volledige duidelijkheid werd met 
verkregen, zodat de VU-fraktie het 
uiteindelijke verkavelingsplan met kriti
sche belangstelling zal bekijken 
P r i vacy . . . 

Schepen Van den Eynde lichtte ver
volgens de aansluiting bij het Cen
trum voor Informatika van de provin
cie Antwerpen toe Deze aansluiting 
kost de gemeente 45 000 f r , waar
voor 9 aandelen worden bekomen 
Verder is er een kost van 50 et per 
regel ingewonnen informatie Wat 
Van den Eynde er met bijvertelde 
was, dat deze vzw is opgencht door 
9 prominente CVP'ers en dat — 

Sociaal 

Dienstbetoon te 
Borgerhout 
Onze burgemeester, schepenen, man
datarissen en leden van het O C M W 
staan ten dienste van elke inwoner 
van Borgerhout 

Burgemeester Dirk Stappaerts, Bik-
schotelaan 246, bus 4 Gemeentehuis 
3 6 0 3 2 3 , elke zaterdag van 10 tot 
12 u en op afspraak 
Schepenen Hugo Andries, Turnhout-
sebaan 116, bus 19 Gemeentehuis 
369900 Maandag, dinsdag, donder
dag van 15 30-17 0 0 , woensdag en 
vnjdag van 1100 tot 12 00 Pnve 
365967 om afspraak te maken — 
Bert Verbeelen, J Posenaertsstraat 
37 Gemeentehuis 369900 Alle da
gen, behalve woensdag, van 11 00-
12 30 Pnve 35 57 08 om afspraak te 
maken 

Gemeenteraadsleden Rita Daans-
Remy, Sterrenborgstraat 12 Pnve 
353577 - Frans Dirks, K V D Oe
verstraat 26 Pnve 363894 - Paula 
Kennis-Dil len, Valkenputstraat 27 — 
Lambert Van de Wal, Laar 26 - Hil-
de Wagemans-Verreycken, Berchem-
lei 33 Pnve 365285 
Leden O C M W Theo De Coninck, 
Kard Cardijnplein 7 Privé 220806 
— Bert Raets, Luitenant Lippenslaan 
22, bus 3 Pnve 367997 
VU-sekretanaat mw. Van Geert-Vo-
gels, Statielei 8. tel 35 36 58 , dinsdag, 
donderdag, zaterdag van 1000-1530, 
IS geopend op de vermelde dagen 
Onze Volksunie-mensen zijn er voor 
u. 

Zoel<ertjes 
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 
L V P 2 

Aartselaar 

zeker bij verkiezingen — aan de 
beloofde privacy kan getwijfeld wor
den 

G e m e e n t e l i j k e K u l t u u r r a a d 

Na kennisgeving van de oprichtings-
modaliteiten van de Gemeentelijke 
Kultuurraad werd Marcel Belis als 
fraktie-afgevaardigde in deze raad 
voorgesteld Typisch de CVP wist 
nog met wie ze zou afvaardigen Het 
gaat hier uiteraard om een onbezol
digd mandaat i 

Z w i j g p l i c h t 

Raadslid Van Looy en schepen, me
vrouw Courtin (beiden CVP), trokken 
hun tussenkomst ir «omdat zij in de 
schoot van hun fraktie reeds een ant
woord hadden ontvangen » Het wa
re wel eens interessant geweest te 
vernemen wat Van Looy op zijn inter
pellatie over de (ontbrekende) speel
pleinen m Aartselaar te horen heeft 
gekregen i 

V U - a g e n d a p u n t e n 

Onze fraktie heeft de goede gewoon
te na verloop van tijd na te gaan wat 
er van de beloften van de meerder
heid inmiddels terecht is gekomen Zo 
vroeg E Thys naar het reglement op 
het gebruik van gemeentelijke lokalen 
en naar het huishoudelijk reglement 
voor het nieuwe sportcentrum (hoe 
men er kan van gebruik maken, tot 
wie men zich moet richten, enz ) 
Het IS een publiek geheim dat de 
CVP-meerderheid met aan het hoofd 
notans-burgemeester De Groof «de 
Reukens» graag zouden verkavelen 
De VU wil dit vroegere bos terug zien 

aanplanten als speel- en wandelzone 
Roger Himpe ten slotte ging in de 
clinch met kultuurschepen Bogaerts, 
die, buiten het medeweten van sommi
ge van zijn kollega's een koncert van 
religieuze muziek organizeerde en het 
deed voorkomen dat het initiatief van 
het Davidsfonds en andere vereni
gingen uitging Ons raadslid vroeg dui
delijk of anders gezinde verenigingen 
in de toekomst van het kollege even
veel steun mogen verwachten 
Ten slotte valt op te merken dat PVV-
showman C Paulus geen kans voor
bij laat gaan om, als een middelmatig 
bokser, aan te klampen wanneer on
ze mensen een vraag stellen 

(wd) 

Schelle, 
zelfstandige 
vu-afdeling 
Op woensdag 15 maart werd m Schel
le een nieuwe VU-afdeling boven de 
doopvont gehouden In aanwezigheid 
van volksvertegenwoordiger Andre 
De Beul, arrondissementeel voorzitter 
Coveliers, de arrondissementele be
stuursleden Cautreels, Crick, Herey-
gers, kantonnaal gevolmachtigde Luc 
Deheusch en bestuursleden uit de 
omliggende afdelingen, kwam vol
gend bestuur uit de bus 
Voorzitter Julien Van der Auwera, 
Frans Cretenlaan 34 (tel 875499) , 
sekretans Julien Beckers, Peper
straat 33 , penningmeester Severens 
Willy, J Van Hoofstraat 13 (tel 
87 42 73) , propaganda Delrue Lode, 
Fabiolalaan 106 (tel 87 5254) , organi-
zatie Ann Lema-De Proft, E Hulle-
broeekstraat 12 (tel 87 93 09) Hartelij
ke gelukwensen en veel sukses 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

5 O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Move's vu-bal 
een topper 
Ons jaarlijks VU-bal was weer eens 
een buitengewoon sukses Een sfeer
vol versierde zaal en de vele opgeto
gen aanwezigen, maakten van ons 
bal een werkelijk familiaal feest Het 
orkest had vanaf het begin tot het ein
de de juiste toon te pakken 
Een stralende voorzitter en de nog 
goed gevulde zaal, konden om 3 u 
het bal sluiten met een entoesiast 
gezonaen Vlaamse Leeuw 

WIJ danken dan ook allen die er heb
ben toe bijgedragen voor het wel
slagen van ons feest i 

Blauwvoet-mars 
marathon van start 
Bijna IS het weer zover de Blauw
voet-mars marathon Op 15 apnl a s 
gaat hij weer van start te Merksem, 
en dit voor de 9e maal 
Blauwvoet-mars marathon, voor 
jeugdbewegingen en scholen, alsook 
hun sympatisanten, zoals vnenden-
knngen en ouderverenigingen die kun
nen meemarcheren voor hun groep 
of school Leeftijd vanaf 14 jaar, maar 
inschrijven langs de jeugdbeweging 
of school Sportverenigingen worden 
met toegelaten 
Inschrijvingen bij Jan Leys, Van Praet-
lei 115, 2060 Merksem 

.'l-KATOOGJE 
T I J D S C H R I F T V A N DE 

VOLKSUNIE 

federaal 
a f d e l i n g 

MEERHOUT 
N.a V de veertiendaagse werd het eenjarig VU-krantje, dat viermaal 
per jaar verschijnt en over de hele gemeente verspreid wordt, in een 
nieuw en ruimer kleedje gestopt Boven de doopvont — wel wat laat 
— kreeg het van peter en meter de naam 't Ka toog je mee De Meer-
houtenaren staan gekend als de katten (verhaal uit het leenroeng stel
sel) en wanneer u weet dat een katoog zeer scherp ook 's nachts 
— de «zaken» kan onderscheiden, dan begrijpt u onze keuze. 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

MERKSEM 
Openverklaring van de betrekking van laborant(e) 
Al waarvoor tevens een wervingsreserve wordt aan
gelegd. 

De kandidaturen, per aangetekende zending, gericht 
aan de heer voorzitter van het OCMW, Van Aertse-
laerstraat 29, 2060 Merksem, dienen uiterhjk toe te 
komen op 24 april 1978. 

Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bi] 
het personeelsbureau, Jaak De Boeckstraat 3, 2060 
Merksem. 

Aanbevolen huizen 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091/692874 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag ge

sloten 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg't STAM PKOT 
St-Maria Latem.ZWALM 

Boerenbrood • Hesp Kaas 
Tel 055/4994 76 
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. 

fcEON STEVENS 
Brandstraat 7 

MOL 
Tel 014/312376 

Fabrikatie kleine lederwaren : 
brieventassen • geldbeugels • sleutel

houders 

EIGENAARS 
Wi] wensen moderne appar
tementen te huren of te ko
pen in Koksijde. 
Agence Unico, Zeelaan ?.?.?., 
8460 Koksijde, teL 058/ 
51 18.89. 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 14 02 

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. 014/58.85.81 
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 

PVBAJ BORREVIANSCOCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwonderneminopn 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/412589 

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

Automatische poortopeners 
vanuit de wagen bediend 

prijs 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 

Plalteau-Lievens, Portugees
straat 9, 1780 Teralfene, tel. 
053/66.74.56. " 

FEESTZAi-EN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

KOETSWERKEN VAN DER 
MIJNSBRUGGE & ZONEN. 
Perfekte afwerking - juiste tin
ten Affhgemstraat 18,1742 TER
NAT (St-Kat-Lombeek) 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 053/668740 

Steeds welkorn in 
KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 
BrusselbaanlI.GOOlK 

Tel 054/3348 57 
Uw tweede thuis' 

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-EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41, Wester lo 

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

-UILENSPIEGEL. 
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24,1742 Ternat 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 

» 
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Meerhout en de ruilverkaveling 
Reeds geruime tijd zorgt de gedwon
gen ruilverkaveling in Meerhout voor 
beroering, verwarde diskussies en eni
ge herrie De oorzaken kunnen enkel 
gezocht worden in de slechte erva-
nngen met andere uitgevoerde ruilver
kavelingen maar vooral in de geniepi
ge wijze waarop men zulke projekten 
wil doorvoeren Zo werd een tweetal 
maanden geleden te Meerhout een 
informatieavond belegd door de pro
motoren Hierop waren slechts een 
20-tal betrokkenen uitgenodigd On
der de enkele tientallen aanwezige 
landbouwers bevonden zich (toeval
lig) meestal voorstanders van de ruil
verkaveling 
De ruilverkaveling in Meerhout be
slaat 1 233 ha wat neerkomt op 1 /3e 
van de ganse gemeenteoppervlakte 
Wanneer u weet dat dig gebied nog 
een enig mooie natuur herbergt, rijk 
aan watervogels en allerlei houtge
wassen, dan begrijpt u de bekommer
nissen van onze afdeling 
Wetende dat wij met hoefden te reke
nen op de regerende CD-CVP-meer-
derheid want de Boerenbond schijnt 
ook op dit bestuur haar machtsgreep 
te bezitten, begonnen wij zelf de aktie 
De MAR (Meerhoutse Aktiegroep 
Ruilverkaveling) werd door de V U in 
het leven geroepen en verder uitge
bouwd tot alle strekkingen Immers, 
eendracht maakt macht Raamaffi-
ches werden in ruime mate verspreid 
en borden met scherpe en ludieke leu
zen rezen als paddestoelen uit de 
grond Deze aktie werd ons met in 
dank afgenomen door bepaalde grote 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

BB-boeren Vandalisme en herrie volg
den, wat leidde tot het eerste geweer
schot op mensen van de aktiegroep 
Dit speelde in de kaart van de CD-
meerderheid die hoopte dat door het 
valselijk beschuldigen van de aktiegro-
pe de aktie in de kiem zou gesmoord 
worden L Beyens, aktievoerder, die 
na lang aandringen een onderhoud 
toegestaan kreeg door de burgemees
ter, ving echter bot bij de burgerva
der, beschermer van het welzijn der 
gemeente 
Tot spijt van wie het benijdt werd de 
aktie nog geïntensiveerd en zoveel 
mogelijk de pers ingeschakeld 
Op zaterdag 25 maart ontving men 

een aantal vooraanstaanden uit milieu
groepen en enkele professoren om 
het gebied te bestuderen 
Om de mensen met verstoken te hou
den van eerlijke informatie volgde op 
28 maart een grote voorlichtingsver
gadering met als sprekers de heer 
Limpens, jurist, de heer Verstraeten, 
Bond Beter Leefmilieu en L Beyens, 

Wilrijk: Worden „bitsige" 
winden bestreden? 
De VU is nooit erg entoesiast geweest over het Bist-projekt, het stokpaardje 
van ex-burgemeester Kiebooms. De belangrijkste kritiek gold de hoogbouw 
van 17 en 21 verdiepingen, die niet alleen misstaat in het geheel, maar die ook 
heel wat windhinder veroorzaakt . CVP-burgemeester Fabré gaf dit feit nu 
openli jk toe en wie tussen de regels wou lezen, kon ook vaststellen dat hij 
persoonli jk niet zo erg is opgezet met het stokpaardje van zijn voorganger! 

W i n d s c h e r m e n 

Men zou het probleem nu willen oplos
sen met het plaatsen van windscher
men (ook de PVV'er K Poma stelt dit 
voor), maar onze fraktieleider Pol Van 
der Gucht, toonde aan dat dit in de 
praktijk niet veel oplost en dat alleen 
een dure en tegelijk ontsierende over
koepeling de voetgangers tegen « bis-
tige» winden kan beschermen Aan 
een wetenschappelijk team van de 
VUB werd opdracht gegeven het pro
bleem verder te bestuderen Kosten 
330 000 f r 
Atlas C o p c o 

N.av een terreinuitbreiding bij Atlas 
Ckipco vroeg Hugo Jacobs nogmaals 
de uitgang van deze fabriek naar een 
rustiger gedeelte van de Atomium-
laan te verleggen, zodat de Neer-
landers minder last zouden hebben 
van het in- en uitrijden Fabre liet zich 
ontvallen dat de Atomiumlaan er met 
IS voor de Neerlanders, maar voor 
Atlas Copco A bon entendeur salut i 
Stemmen z o n d e r r e g l e m e n t 

Kras was ook dat een gewijzigd regle
ment op de brandbeveiliging en op 

foren en kermissen ter stemming 
werd gelegd, zonder dat de tekst 
voorlag De VU onthield zich derhal
ve, op Mia Damen en Hugo Jacobs 
na, die de tekst mee besproken had
den in kommissie 
De belasting op onbebouwde perce
len wordt verhoogd van 2500 naar 
4 250 fr per strekkende meter, terwijl 
nu ook mogelijkheid bestaat hoog
bouw extra te belasten 
Groot -Antwerpen 
Inpikkend op enkele vragen van PVV-
raadslid Renard over Groot-Antwer
pen, wist volksvertegenwoordiger An
dre De Beul te vertellen dat nu de wet 
gestemd is Groot-Antwerpen er ze
ker zal komen, wat sommige CVP-
BSP-potentaten er ook mogen van 
denken Hij raadde dan ook aan realis
tisch te zijn en de technische voorbe
reiding i v m de reorgamzatie van de 
diensten nu reeds te starten In de 
Kamer heeft hij trouwens aan minis
ter Boel gevraagd de gemeenten tot 
deze voorbereiding te verplichten, om
dat anders de chaos in 1982 zo moge
lijk nog groter zal zijn 

(wd) 

Een goede gelegenheid voor een degelijk vakmens 
als 

UITBATER 
(verschillende voordelige overeenkomsten mogelijk) 
van een 

Café-Restaurant 
met feestzaal rond Antwerpen op drukke baan Schr 
bureel blad nr 01-06 

aktievoerder MAR De sfeer zat er 
dadelijk in en in de proppensvolle zaal 
merkten we wel enkele spionnen uit
gezet door CVP-senator De Serrano 
Deze voerden dan ook het hoogste 
woord tijdens de vragenstelling Door 
deze hardschreeuwers werd ieder
een de hongersdood toegewenst en 
uitgescholden voor mensen met niets 
dan eigenbelang En de grondhongeri-
ge BB-voorstanders dan ' 
Kortom, de MAR haalde de eerste 
grote slag thuis Meer dan 200 handte
keningen werden diezelfde avond 
reeds opgetekend Minister De Ba
cker zal zeker meer dan 1 000 handte
keningen ontvangen 
Iedereen wordt nu verwacht op het 
ruilverkavelingsbal op 15 april om de 
onkosten te dekken Grote afwezige 
op die avond zal weer de CD-meer-
derheid zijn i 

V U J O 

Johan Vandecraen, VUJO-afgevaar-
digde, smeedt snode plannen Alle jon
geren tussen 16 en 25 jaar zullen 
eerstdaags een VUJO-kenmsma-
kingsbrochure in hun bnevenbus krij
gen, vergezeld van een sympatieke 
uitnodiging op de VUJO-startdag die 
eind april zal plaatshebben Er wordt 
nog Ijverig gezocht naar een spreker 
Johan, nu alvast sukses met je toe
komstige VUJO-ploeg ' 

Invullen belast ingsbrleven 

Zittaart dinsdag 11 april van 19 tot 
20 u in Hawaii 
Geste l : dinsdag 18 apnl van 18 tot 19 
u in Centrum 
Meerhout • woensdag 24 april van 18 
tot 19 u in Weversberg 
door belastingspecialist, Sus Teeuw-
kens 

10 

11 

13 

13 

15 

15 

15 

15 

18 

21 

22 

26 

APRIL 

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 orr 
20 uur in feestzaal Keizershof, Dasstraat 24 Inkom gratis VU-
orqamzatie 

8 BORNEM . VU-10de lentebal om 21 uur in zaal Alcazar Puur-
sesteenweg 25 Orkest The Sfinx 

DEURNE Zitdag raadslid Staf Hereygers voor het invullen van 
belastingaangiften voor loon- en weddetrekkenden en gepen
sioneerden Van 20 tot 22 u in café Gallaxie, De Francqueslei 
134, Deurne-Noord 

DEURNE : Zitdag raadslid Staf Hereygers voor het invullen van 
belastingaangiften voor loon- en weddetrekkenden en gepen
sioneerden Van 20 tot 22 u in cafe Druivenvrienden, Herental-
sebaan 227 te Deurne-Zuid Tel 21 1693 

DEURNE . Zitdag raadslid Staf Hereygers voor het invullen van 
belastingaangiften voor loon- en weddetrekkenden en gepen
sioneerden Van 20 tot 22 uur in lokaal Trefpunt, Turnhoutse
baan 28 te Deurne-Centrum Tel 24 0840 

BORGERHOUT VUJO-avond over «Arbeid is ons recht» om 
20 u 30 in zaal De Passer, Turnhoutsebaan 34 Met als spre
kers volksvertegenwoordiger Nelly Maes en Karel Van Reeth 

BORGERHOUT: Inhuldiging van de nieuwe Beiaard in de toren 
van het gemeentehuis Toespraken door burgemeester Drik 
Stappaerts en schepen Bert Verbeelen Eerste koncert wordt 
gegeven door stadsbeiaardier Jo Haazen Om 15 uur op het 
Moorkensplein 

DEURNE- De Vlaamse Explorators «De beklimming van de 
Huascran •> en « Quo Vadis Peru ' » door Reginald Hoyaux om 
20 uur in feestzaal Trefpunt, Turnhoutsebaan 28 Inkom 60 fr 
NIJLEN . Lente-koncert om 19 u 30 in feestzaal «Nilania» door 
VU-fanfare-drumband Kempenland 20 % der opbrengsten 
voor de Nijlense gehandicapten-vereniging Boerke Maas 
BOECHOUT. Jaarlijks VU-bal om 21 uur in het Gildenhuis 
Omliggende afdelingen zijn hartelijk welkom 
DEURNE: Tegensprekelijk debat over het Egmontpakt om 
20 uur in lokaal Trefpunt Sprekers Paul Doevenspeck (VU) en 
Denijs (Anti-Egmont-Komitee) 

HOOGSTRATEN : Jaarlijks ledenfeest om 20 uur in De Meulen 

BORSBEEK: VUJO-kleinkunstavond met Jan De Wilde en 
Roemelpot Om 20 uur in zaal Riviera, J Reusenslei 17 

HERENTHOUT • FVV-voordracht door Marleen Heylen over de 
seksuele ontwikkeling en risico's in de puberteit Om 20 uur in 
zaal De Kat 

10%vr.V.U.Ieden 
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 
^Sleenhouwersvesl, 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83 

Ekeren naar ANZ 
Heeft plaats op zondag 23 apnl e k 
om 14 u 30, in het Sportpaleis te Ant
werpen Plaatsbespreking ANZ-se-
kretanaat, Vrijheidsstraat 30-32, Ant
werpen (tel 379392) 

Laakdal: bal 

uitgesteld 
Ons VU-bal in de deelgemeente Eind
hout, dat eerst aangekondigd was 
voor zaterdag 1 april, is door onvoor
ziene omstandigheden uitgesteld tot 
zaterdag 13 mei 

({mm)Q\m 
AANBEVOLEN HUIS 

Vraag eens naar onze speciale voor
waarden 02/2194930 of 
02/356 78 44 

Boerenleven en landschappen van Vlaanderen te St.-Truiden 
Kuns tsch i lde r J o s S c h r e u r s stel t w e r k t e n t o o n in d e Rai f fe isenkas o p de G r o t e M a r k t te S t - T r u i d e n D e ten 
toonste l l ing loopt van 7 to t en me t 23 apnl en is, beha lve maandag , iedere w e r k d a g o p e n van 14 to t 19 u , 
zater- en z o n d a g van 11 to t 19 u. 
J o s S c h r e u r s heef t z i jn atel ier in d e Peter Beno i ts t raa t 47 te Hassel t ( 0 1 1 - 2 2 5 6 0 4 ) 
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LIMBURG 

Het gaat goed in Lummen 
Op Paaszaterdag en Paaszondag 
werden door de VU-mensen weer 
paasklokjes uitgedeeld aan de kerk. 
Terwijl drt vorig jaar alleen gebeurde 
aan de hoofdkerk In Lummen, wer
den nu behalve Lummen ook Tiewin-
kel en Genebos bedacht. De reak-
ties waren zeer gunstig : bijna ieder
een stelde dit initiatief van de Volks
unie op prijs Het gaat goed met de 
Volksunie in Lummen. 

Na enkele kalme jaren, waann de 
vlam nochtans brandend werd ge
houden door mensen als Marcel Ul-
burghs, Theofiel Rodiers, Godelieve 
Engelen, Remi Dev\/it, Albert Cole-
mont (KOO), Tuur Durwael, Lucien 

Colemont en vooral Maunts Becue, is 
met de gemeenteraadsverkiezingen 
van oktober 1976 de werking op
nieuw echt begonnen De Volksunie 
nam met een volledige lijst van 21 kan
didaten aan de verkiezingen deel, het
geen toch wat betekent in een dorp 
dat voor zeven jaar nog door een 
Franssprekend burgemeester be
stuurd werd Resultaat van de verkie
zingen twee verkozenen lijstaan
voerder Willy Putzijs en lijstduwer 
Maunts Becue Slechts enkele stem
men waren er tekort voor een derde 
verkozene 
De tussenkomsten van onze gemeen
teraadsleden, vooral geïnteresseerd 
in problemen i v m het milieu, de kui
tuur, het grondbeleid en de waterbe
deling, gaan niet onopgemerkt voor
bij vrank en vrij zeggen zij hun 
mening, met bang om af en toe op een 

of ander zeer teentje te trappen, 
bekommerd ook om een open, eerlijk 
en sociaalverantwoord beleid te krij
gen in Lummen 
Door een samenloop van omstandig
heden werd gemeenteraadslid Willy 
Putzeijs op 1 april 1977 tot voorzitter 
van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn COCMW) verkozen 
Verhuizing naar meer aangepaste lo
kalen, opnchting van de Dienst voor 
Gezins- en Bejaardenhulp, oprichting 
van de Dienst voor Thuisbedeling van 
Warme Maaltijden zijn de eerste kon-
krete resultaten van het O C M W Op
richting van een Dienst voor Onthaal
moeders en eindelijk werk maken van 
een reeds lang aangekondigde Be
jaardentehuis zijn de volgende doel
einden waarvoor voorzitter Willy Put
zeijs zich met de steun van de leden 
van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn en het personeel van het 
O C M W tot het uiterste zal inspannen 
Onmiddellijk na de verkiezingen werd 
het bestuur uitgebreid met enkele 
degelijk krachten Treesje Raskin, Ri
chard Lemoine, Tony Jacobs en Jos 
Volders De gevolgen lieten met op 
zich wachten het ledenaantal is op 
eén jaar bijna verdubbeld tot ver over 
de honderd leden, er werd gestart 
met de uitgave van Vrij-Uit, een vier
maandelijks informatieblaadje dat in 
heel Groot-Lummen wordt verspreid 
en nieuwe werksters en werkers 
boden zich aan Frieda Dullers, Fneda 
Minten, Christiane Vansweeveld, Ve
ra en Pol Eisen, Piet Bom, Frans 
Blommen, Jef Broos 

Ook het dienstbetoon kwam op 
gang minister Vandekerckhove of 
zijn afgevaardigde is te spreken bij 
Jos Volders, Kruisstraat 21, iedere 
derde zaterdag van 14 tot 15 u en 
volksvertegenwoordiger Willy Desae-
yere, iedere derde maandag van 18 
tot 19 u bij Willy Putzeijs, Groenstraat 
1 Het gaat goed met de Volksunie in 
Lummen i w.p. 

Mim\ 
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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 

8 HASSELT: Kultureel Centrum van Hasselt om 14 uur, jeugd-
meeting over jeugdwerkloosheid in het kader van de aktie 
Arbeid is ons recht Sprekers minister Vandekerckhove, 
volksvertegenwoordigers Nelly Maes en Willy Desaeyere. 
VUJO-voorzitter Johan Sauwens 

GENK 
VUJO 

Slagmolen, om 10 uur, vergadering Provinciaal Bestuur 

13 ROTEM-DILSEN : Om 20 uur, vervolg bespreking teksten van 
kongres van de arbeid voor de bestuursleden van de VU-afde-
lingen van het kanton Maaseik 

Maur i ts Becue 

Gemeenteraadslid 

Wil ly Putzei js 
Gemeenteraadslid en voorzitter Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn 
COCMW) 

Albert Colemont 

KOO-lid van 1961 tot 1977, en reeds 
in 1961 kandidaat op een provincie-
raadslijst 

BRABANT 

Werken onder een kerktoren... 

....het eerste ledenfeestmaal 
Ergens verscholen tussen velden en groen, aan de rand van de uit lopers van 
het Zonienwoud, ligt het rustige dorpje Vossem ; thans deelgemeente van de 
fusiegemeente Tervuren. Kenmerkend voor deze kleine leefgemeenschap is 
vnl. haar sterke gehechtheid aan het landelijk en Vlaams karakter van de 
gemeente Dat de voornaamste verzuchtingen van de inwoners vooral beli
chaamd worden door een polit ieke parti j, nl de VU, bewezen de verkiezings
uitslagen — en van vnl op gemeenteli jk vlak — steeds opnieuw. In zoverre 
dat de fusiegemeente Tervuren thans bestuurd wordt door een CVP-VU koali-
tie, waarbij de kleine entiteit Vossem een Volksunie-schepen Frans TRAPPE-
NIERS en twee VU-gemeenteraadsleden, Lode AERTS en Alex VANDER 
HULST, leverde. 

Merkwaardig — voor buitenstaan
ders tenminste — is de konstante 
vooruitgang van de VU-afdeling Vos
sem, in werking, ledenwerving e a , die 
van onze afdeling een van de groot
ste binnen de partij heeft gemaakt 
Wanneer men echter de met aflaten
de inzet van het afdelingsbestuur Vos
sem en zijn mandatanssen van nader
bij volgt, IS dit sukses met meer tot 
een merkwaardigheid te herleiden 
Steunend op het pnncipe dat in de 
eerste plaats de inzet moet gaan naar 
de eigen leefgemeenschap, naar de 
leden, in een voortdurende werking 
<< onder de eigen kerktoren >• Cvnl in 
het Jaar van het Dorp), met een per
manente <• straatlopers "-dienst, heeft 
de VU-afdeling na een reeds sukses-
vol Sint-Niklaasfeest, op 10 maart II al 
haar leden uitgenodigd op een eerste 
ledenfeestmaal 

W I J hebben versteld gestaan De 
stoutste verwachtingen werden ruim
schoots overtroffen Wie had ooit 

durven vooropstellen dat met minder 
dan 134 leden met hun aanwezigheid 
het feest zouden doen uitgroeien tot 
een groots en hecht fami l iefeest ' 

Op die vrijdagavond 10 maart '78 was 
het feest in de zaal «Edelweiss» Bij 
hun aankomst werden onze leden tus
sen 20 en 20 u 30 vergast op een 
aperitief En reeds bij die gelegenheid 
was het opvallend hoe gemoedelijk er 
gepraat en gelachen werd in brede 
kring Om 20 u 30 werd dan plaats
genomen aan de feestelijk gedekte 
tafels Ons raadslid, Alex Vander 
Hulst sprak dan een dankwoord uit, 
waarbij hij in de eerste plaats al onze 
aanwezige leden ten zeerste dankte 
en hij tevens de historiek van de VU-
afdeling Vossem in het kort schetste, 
te beginnen bij de « katakombentijd » 
van onze schepen Frans Trappemers 
en ons raadslid Lode Aerts, tot bij het 
huidig VU-bestuur Dan werd het eten 
— en wat voor eten i — geserveerd, 
alsmede de wijn Tussendoor werd 

A L ~ A J L keuken- en badkamerinrichtingen 
deel uitmakend van de AL-AL n.v. groep ETERNIT 
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG: 
J A N C L A E S Zwanenstraat 1. 
Tel. 011/22.23.22 Hasselt (centrum) 

door DJ Lou gezorgd voor stemmige 
muziek, waarbij ook onze mooie 
Vlaamse liederenschat met werd ver
geten Tot ieders verrassing werd tus
sen soep en voorgerecht ons nog een 
kulinaire-sexsketch aangeboden door 
ons lid, Guillaume Vandenpias en 
onze «schat o-bewaarder Wiliy Putte-
mans En of er gelachen werd (Nou 
ja, de opvoeders alleen zijn hun geld 
al waard ) Er werd verder genoten 
van het lekkere eten ons keung opge
diend, en ook de drank — weer eens 
bediend door een uitgebreide VUJO-
vertegenwoordiging — werd geens
zins versmaad Vooraleer aan het des
sert werd begonnen zorgde ons 
raadslid, Alex Vander Hulst, voor een 
attentievolle verrassing door aan alle 
bestuursleden en hun vrouwen een 
rode roos aan te bieden als blijk van 
waardering Het was hierbij ons raads
lid Lode Aerts met ontgaan dat Alex 
zichzelf buiten de dankwoorden had 
gehouden 

Na het verorberen van al het lekkers 
dat ons werd voorgeschoteld, werd 
het tijd om de beentjes uit te slaan DJ 
Lou had er omzeggens geen moeite 
mee om in een mum van tijd de ganse 
zaal aan de dans te helpen Ik heb 
toen moeten vaststellen dat er drie
maal twintigers bestaan, die geen 
dans laten voorbijgaan, metwaar Ju
les Trappemers"? Ik heb toen ook tus
sen twee dansen in al die lachende 
gezichten gezien, zelfs van een la
chend ontspannen lid in rolstoel, Willy 
Ackermans Om 4 u 30 's ochtends 
zag ik tot grote voldoening hoe onge
vraagd vrouwelijke leden zorgden 
voor de vaat Nog meer dan ooit heb 
ik nu beseft dat we ons met voor mets 
inzetten, dat het de moeite loont 
Vlaanderen te ontdekken langs zijn 
mooiste zijde «onder de kerktoren», 
waar het nog goed te leven is 
(AVDA) 

nL€nD€R 
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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 

9 DILBEEK • Vieruurtje vanaf 14 u in zaal Roelandsveld, Centrum 
te Dilbeek ten voordele van het Dilbeeks Studie- en Informatie
centrum 

15 HOEGAARDEN • Groot VU-lentebal in zaal Pax, Tiensestraat 
81 Om 20 uur 

15 KORTEN BERG : VU-bal met het orkest Minten in de gemeente
lijke Sporthal, Oude Baan, Erps-Kwerps Inkom 60 fr 

15 LIEDEKERKE: VU-Breugelmaal in zaal Gulden Hof, Fabriek-
straat T v van « Aktie », plaatselijk VU-blad Vanaf 17 u, zondag 
van 11 u 30 tot 20 u 

Vlaamse Vrouwenkring 
van start te Zemst 
De Vlaamse Vrouwenkring, fusie 
Zemst, die aangesloten is bij het FVV 
(Federatie Vlaamse Vrouwengroe
pen), ging van start op 8 februari 
1978 Lt ziet, nog een zeer jonge 
groep Desondanks zijn ze er al in 
geslaagd een flink aantal leden bijeen 
te knjgen 

Een woordje uitleg over deze vereni
ging het eerste doel is de vrouwen 
op basis van een Vlaams-nationale 
ideologie bewust te maken van hun 
rechtmatige plaats in de politiek (de 
Vlaamse Vrouwenknng is van oor
deel dat onze vrouwen nog veel te 
weinig afweten van politiek) 

Het tweede doel is het brengen van 
socio-kultureel vormingswerk voor de 
leden 

Enkele toekomstige aktiviteiten mei, 
voordracht « Onze plaats als vrouw in 
de gemeenschap», juni, tentoonstel
ling vrouwelijke kunstenaars, septem
ber, kulturele uitstap, oktober, kinder
namiddag , november, algemene le
denvergadering 
Het bestuur is samengesteld als 
volgt voorzitster, Mieke Van Borm, 
Hofgrachtlaan 25, Hofstade (tel. 
61 3358) , sekretaresse, Ina van Krie
ken, Pontstraat 34, Hofstade (tel. 
610057) , penningmeesteres, Anne-
mie Van Ransbeek, Molenheide 2, 
Hofstade, bestuurslid, Magda Vorlat 
Vaartdijk 40, Hofstade, kontakt-
adres Weerde, Yvonne Publie, Vredö-
laan 92, Weerde (tel 61 1086) , kon-
taktadres Elewijt, Maria Verbist, Leo-
poldstraat 30, Elewijt 

RESTAURANT CHECKPOST 
I jzerenkruiss traat 84,1000 Brussel 

Tel.: 02/218.29.88 

GASTRONOMISCHE KEUKEN 

FIJNE SPECIALITEITEN 
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FILMTHEATERS 

studb 
7 TOT 13 APRIL 1978 

LEUVEN 1 
1 4 u - 1 9 u 3e week K T 

Iphigenia 
Film van Michael Cacoyannis 
met Irene Papas 

16u 30-21 u 30 K T 
Vierde week 

Close Encounters 

Film van Steven Spielberg met 
McCinda Dillon Frangois Truf-
faut en Richard Dreyfuss 

24 u Equus K N T 

Film van Sidney Lumet met Ri
chard Burton Colin Blakely en 
Peter Finch 

LEUVEN 2 
18u K N T 

Jackson County Jail 

Film van Michael Miller met Yvet-
te Mimieux 

1 9 u 3 0 K T 

Le Crabe- tambour 

Film van Pierre Schondorffer 
met Jean Rochefort Claude 
Rich en Jacques Pernn 

13u 30 -21 u 45 K N T 

O n e flew over the 
Cuckoo's Nest 

Film van Miles Forman met Jack 
Nicholson 

1 5 u 4 5 - 2 4 u K N T 

For a few dollars more 

Film van Sergio Leone met Clint 
Eastwood en Lee van Cleef 

TIENEN 
Vrijdag zaterdag 20 u zon
dag 16 en 20 u, maandag en 
dinsdag 2 0 u 30 K N T 

Spider-man 

Samen met Brussel in premiere 
voor België 

Vrijdag zaterdag 22 u zon
dag 14 en 18 u K T 

Le gendarme de 
Saint-Tropez 

Film met Louis de Funes en 
Jean Lefebvre 

Zondag 22 u woensdag 20 u 
30 K N T 

Una glornata particolare 
Film van Ettore Scola met So
phia Loren en Marcello Mastroi-
anni 

TERVUREN 
Zondag 15 u K T 

It's a mad mad world 

Film van Stanley Kramer met 
Spencer Tracy 

Vrijdag en zaterdag 20 u 30 
K T 

D e gendarme op zwier 

Met Louis de Funes 

Zondag dinsdag woensdag en 
donderdag 20 u 30 K N T 

The good, the bad 
and the ugly 

Film van Sergio Leone met Clint 
Eastwood en Lee van Cleef 

KURSAAL TURNHOUT 

Vrijdag en zaterdag 19 u zon
dag 14 u K T 

Vader Abraham en zijn 
smurfen 

(Nederlandse versie) 

Vrijdag en zaterdag 21 u, zon
dag 16 en 20 u zondag, maan
dagendinsdag 20 u K N T 

Ryan's Daughter 

Film van David Lean met Robert 
Mitchum en Sarah Miles 

Eigen VU-blad „Nieuw-Dilbeek" 
Begin maart 1978 hep het eerste num
mer van «Nieuw-Dilbeek» van de 
pers De mededelingen van de Volks-
unie-fraktie verschenen vroeger in 
« De Postiljon » een Westbrabants in
formatie en mededelingsblad Voor 
1978 werd de formule herdacht 
" Nieuw-Dilbeek» is het blad van de 
VU-afdelingen van de fusie Dilbeek 
Daarin komen de verslagen van de 
gemeenteraadszittingen het nationaal 
politiek nieuws en de aktiviteitenkalen-
der voor het nieuws uit de deelge
meenten komt echter veel meer op 
de voorgrond Het plaatselijk nieuws 
met foto s erbij wekt de belangstelling 
van iedereen en vermijdt de naam-
loosheid Niets IS immers verderfe
lijker dan de naamloosheid die in som
mige wijken ontstaan is, en die door 
de vreselijke hoogbouw nog versterkt 
wordt 

De opgedrongen en politiek bereken
de fusie van nu bijna 35 000 inwoners 
op een oppervlakte van 4 252 hektare 
zou de vervreemding nog kunnen ver
groten Daarom moet het echte volks
leven van de verscheidene deelge
meenten bekendgemaakt worden 
Men kan daarbij zijn eigenheid het 
best bewaren door te weten hoe de 

VUJO van start 
te Boortmeerbeek-
Hever-Schiplaken 
Onder grote publieke belangstelling 
werd op zaterdag 25 maart VUJO 
Boortmeerbeek-Hever-Schiplaken bo
ven de doopvont gehouden Na vijf 
maanden in anonimiteit te hebben 
gewerkt is VUJO in de fusiegemeen
te Boortmeerbeek naar buiten getre
den met een eerste aktiviteit een 
kleinkunstavond met Zjef Vanuytsel 
Het IS een knalavond geworden tot 
spijt van wie het benijdt i 
Met een klein hart was de plaatselijke 
VUJO-kern er aan begonnen Het 
geluk was dan ook bij iedereen oever
loos toen een kwartier na het openen 
van de deuren de zaal reeds bomvol 
zat Dat het een sukses was zal nie
mand van de 250 aanwezigen durven 
ontkennen De sfeer was er een stel 
knappe muzikanten en de stem en h it 
muzikaal talent van een grote klem-
kunstenaar Zjef Vanuytsel Een man 
die we bij elke VUJO-afdeling kunnen 
aanbevelen i 

Bart Mertens 

Éof Un Ö:cnl|oortt 

M 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n D o o r e n 
Keierberg 25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Halle-Vilvoorde 
deelt mee 
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 

Meise-Wolvertem-
Oppem naar ANZ 

Kaar ten bij Jan Van Campen-
hout Merchtemse steenweg 75, te 
Wolvertem Tel 2692564 

VUJO-Brussel 
naar de gevangenis 
VUJO-Brussel bezoekt op 16 april de 
gevangenis van St-Gillis Verzame
len Dupetiauxlaan te 1060 Brussel 
om 10 uur stipt 
Onze gids Jan De Berlangeer agglo-
meratieschepen 
Iedereen welkom personen onder de 
18 jaar worden echter met toegelaten 

anderen zijn en denken Nieuw-Dil-
oeek kan maar een echte volksge
meenschap worden en blijven — een 
«Vlaamse» dat spreekt vanzelf — 
als er wisselwerking is en wederzijd
se toenadering Eigenheid moet blij
ven partikulansme is met goed Alleen 
volledig en goed ingelicht kan er 

gezond geoordeeld worden 
Verdere informatie prof Jozef De 
Ridder Redaktieadres Vlaams-So
ciaal Centrum Ninoofsesteenweg 
312 1710 Dilbeek Oplage van het 
tweemaandelijks tijdschrift 12 500 ek-
semplaren Verspreiding alle inwo
ners van de gemeente 

BELANGRIJK BERICHT 
Binnenkort beschikbaar te We-
zembeek-Oppem, een paar ap
partementen en woningen aan 
sociale huurpnjzen 
Voor nadere inlichtingen zich 
wenden tot senator Bob Maes, 
02/72018 59 
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,,Belet'' CVP-fraktieleider blijft weg van raadszitting 
Op 14 maart deze keer een maan
dag vergaderde de gemeenteraad op
nieuw Het werd een vrij korte verga
dering die iets meer dan drie uur duur
de In Dilbeek wordt het anders meest-
a l l u s nachts 
Op de agenda heel wat technische en 
administratieve beslissingen Enkele 
ervan moeten we toch nader toe 
lichten Het aanbrengen van richting
wijzers met de naam van firma s 
erop wordt strenger gereglemen
teerd Zoals dat wellicht met alleen in 
Nieuw Dilbeek het geval is komt de 
grootste verscheidenheid in afme
tingen en kleur voor vaak werden wij
zers aangebracht op de meest wille-
keunge plaatsen soms stoot men op 
een kruispunt van wegen op een wir
war van aanduidingen die voor nie
mand nog enige overzichtelijke infor
matie verschaffen Daarom stond on
ze fraktie positief tegenover deze reg
lementering die de firma s moet bevre
digen en het leefmilieu eveneens 
spaart 

De gemeenteraad heeft ook beslist 
een aanvraag in te dienen om gebruik 
te maken van het tijdelijk biezonder 
kader (plan-Spitaels) Twee projekten 
worden voorzien een dat vooral de 
kulturele infrastruktuur moet aanvul
len een ander voorziet een grote hulp 
voor de eigen ruimtelijke ordening 
Twee opmerkingen vond het bestuur 
de vraag van de Volksunie-fraktie op 
een der vorige vergaderingen dan 

Grimbergen naar 
ANZ 
Vertrek om 13 u aan het gemeente
huis te Grimbergen 
Onkosten voor vervoer en ingang 
200 fr 
Inschrijvingen en inlichtingen Frans 
Hauwaerts Berkenlaan 100 1850 
Gnmbergen tel 251 5677 

toch gerechtvaardigd waar onze frak
tie aandrong dat sommige bouwaan-
vragen en dergelijke toch wat vlugger 
zouden afgehandeld worden"? Waar
om loopt de aanvraag van de projek
ten slechts tot einde 1978 ' J De Rid
der en dr Valkeniers beiden duidelijk 
op de hoogte van de mogelijkheden 
van het plan-Spitaels laten opmerken 
dat een termijn van een jaar mogelijk 
IS met nog een verlenging van een tri
mester 

Op de dagorde stonden ook enkele 
«sociale» reglementen Hierbij mogen 
WIJ verwijzen naar de aandachtig 
beluisterde uiteenzetting van dr Ro
ger Van de Vondel een viertal maan
den geleden waarbij hij met kennis 
van zaken en goed gedokumenteerd 
pleitte voor oprechte waardering en 
krachtige steun aan de grote gezin
nen De fraktie is dan ook eenparig 
akkoord om de sociale toelagen voor 
grote gezinnen gepensioneerden ge
handicapten e a goed te keuren Al
leen werd er door Meester Appel-
mans terecht aangedrongen op stren
ge kontrole Dr Van de Vondel viel 
hem bij met voorbeelden uit eigen 
ervaring de hoogst mogelijke terug
betaling van het ziekenfonds is met 
steeds een waarborg een zekerheid 
dat men met «gewone» gepensio
neerden te doen heeft Extra-geboor-
tepremies werden goedgekeurd voor 
een derde kind en volgende ook het 
officieel erkende voorhuwehjkssparen 
zal aangemoedigd worden door een 
extra-toelage uit te keren na de afslui
ting van het huwelijk voor de leeftijd 
van 30 jaar 

De Volksume-fraktie kon met geest-
dnft de goedkeuring geven aan een 
eigen programmapunt de aanleg van 
een syntetische atletiekpiste in het 
Roelandsveld-sportcentrum De CVP 
beweert dit zelf in haar programma te 
hebben ingeschreven W e hebben 
hun brochure nog eens grondig nage

lezen en mets gevonden Volksbelan
gen schreef het wel op biz 11 van de 
verkiezingsbrochure voor 10 oktober 
1976 
Door de schaalvergroting volstaat de 
loutere samenvoeging van de perso-
neelskaders der zes vroegere ge
meenten met daarom werden zoals 
WIJ wisten door de sekretaris sinds 
ettelijke maanden kontakten gelegd 
met hogere bestuursniveaus Het 
voorstel voor een nieuw personeels
kader waarin de politiediensten voor
lopig nog ontbreken voorziet een ver
hoging in het personeelsbestand met 
een 40-tal leden Het nieuwe kader 
werd met algemene stemmen goedge
keurd 

De bestendige deputatie van Brabant 
besliste op 8 december 1977 dat het 
presentiegeld van de raadsleden in 
gemeenten boven de 30 000 inwoners 
mocht verhoogd worden tot 1 395 fr 
per zitting Met 27 stemmen voor en 2 
tegen (allebei uit de Volksume-fraktie) 
werd dit bedrag goedgekeurd Enige 
toelichting bij ons standpunt de Dil-
beekse gemeenteraad vergadert ge
middeld vijf uur per zitting en alle 
raadsleden van de fraktie besteden 
aan hun taak nog veel meer tijd naast 
en buiten de gemeenteraadszittingen 
Uit de laatste stemming kan de aan
dachtige lezer opmaken dat twee 
raadsleden afwezig waren o m een 
Volksunie-fraktielid om dringende per
soonlijke redenen Opvallend was wel 
de afwezigheid van de CVP-fraktielei-
der Voor zijn wegblijven werden 
door de leden van het bestuur uiteen
lopende verklaringen gegeven Zou
den de hardnekkige geruchten dan 
toch waar zijn dat de voor ingewijden 
al jaren bestaande « onenigheden » uit
gegroeid zijn tot een kon f l i k t ' Is het 
dan toch waar dat de fraktieleider 
met zomaar als waarnemer vergade
ringen van het schepenkollege zou bij
wonen ' (Jozef De Ridder) 

„Fietspaden a.u.b.!'' te Bierbeek 

D e B ierbeeks t raa t , d e Korbeek -Los t raa t , d e Hoogs t raa t en d e Do rpss t r aa t te B ie rbeek h e b b e n bi jna 
g e e n f ie tspaden, bovend ien zi jn ze o o k n o g gevaar l i jk o p d e k ru i spun ten voo ra l 's a v o n d s als he t d o n 
ke r IS 
V U en V U J O - B i e r b e e k wi l len daar v e r a n d e n n g in z ien D e pnnc ip ie le toe lat ing v o o r de aanleg van 
enke le f i e tspaden is al e e n t i jd je ge leden d o o r he t g e m e e n t e b e s t u u r a fge leve rd P rob leem is ech te r 
da t o p d e begro t ing geen k red ie ten zi jn u i t ge t rokken En da t is ju ist de r e d e n w a a r o m enke le dagen 
ge leden in de Hoogs t raa t een al ternat ief f i e tspad w e r d aange legd 

M e t ve r fbo rs te l d e nod ige t oesp raken , he t t rad i t ionele l in t jeskn ippen en e e n hele g r o e p f i e t sende 
j o n g e r e n w e r d er een « n ieuw f ie tspad » ingewi jd D e z e akt ie w e r d a f g e r o n d me t een f i e t spadendne-
d a a g s e w a a n n g e p o o g d w e r d me t af f iches, pamf le t ten en ande re m idde len de bevo lk ing d e nod ige 
in fo rmat ie bij te b r e n g e n Hier een z icht van zo 'n g r o e p j e f i e tsende s a n d w i c h - m e n o l v voo rz i t t e r Luk 
V a n H o o r e n b e e k d ie n o g even zi jn spo r t i eve g r o e p o v e r s c h o u w t 
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ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
STEEDS EEN ADRES IN UW BUURT! 

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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De keerzijde van 

de bio-industrie 

Het is totaal verkeerd de te loorgang van onze dorpen en 

omringende landbouw- en natuurgebieden enkel te wijten aan de 

industrializatie, de bouwwoede en het af te keuren ruimteli jke 

ordeningsbeleid. 

Hee l wat vervuil ing wordt door de landbouwbedri jven zelf 

gecreëerd. D e bio-industrie, door de landbouwer liever intensieve 

landbouw genoemd, blijkt een der grootste mil ieuproblemen in het 

landelijk gebied. 

O n d e r bio-industrie verstaat men het produceren op grote schaal 

van dierlijke produkten op een kleine oppervlakte. O m rendabel te 

zijn moeten deze bedri jven zo weinig mogeli jk oppervlakte beslaan, 

zo gespecial izeerd mogeli jk zijn en zoveel niogelijk gemechaniseerd 

worden. Z o heeft men de keuze uit pluimveelegbatter i jen, 

pluimveemester i jen, varkens- , rundvee- en kalvermesteri jen en zelfs 

pelsdierkwekeri jen. In dit jaar van het dorp is het noodzakel i jk de 

bedenking te maken in hoeverre deze grootschal ige veeteel t invloed 

heeft op het platteland en zijn bewoners. 

van de toegevoegde chemische stof
fen en honoraria van veeartsen dan 
kan je zelf berekenen dat op lange ter
mijn niets wordt opgelost aan de voe-
dingsnood in de wereld. En ten koste 
van deze ekonomisch uitgebuite land
bouw gaan onze dorpen, de nog 
enigszins gezonde peilers van onze 
maatschappij, eens temeer kapot. 

Vervulling 
Het eerste voor iedereen waarneem
baar probleem van de bio-industrie is 
de stank. Op zichzelf is dit een onge
vaarlijke vorm van vervuiling, maar 
zeer hinderend voor de omliggende 
woningen en landerijen. Minder onge
vaarlijk is alweer de oplossing van het 
probleem. 

Is de blo-Industrie werkeli jk zo eko-
nomische verantwoord en noodzake
l i j k? 

De schaalvergroting iq de landbouw, 
noodzakelijk om in het huidige ekono-
mische systeem met lage voedselprij
zen op rendabele wijze aan landbouw 
te doen, heeft als gevolg dat een 
groot aantal kleine landbouwbedrij
ven niet meer kunnen konkureren en 
overgaan naar bio-industriële bedrij
ven. Deze bedrijven zijn weinig ar
beidsintensief zodat toch nog vele 
landbouwers in de industriële sektor 
werk zoeken. Wat weer een verlies 
aan oorspronkelijke bevolking in onze 
dorpen teweegbrengt. In onze tijd van 
ekonomische krisis waar men tracht 
in alle sektoren arbeidsplaatsen te 
creëren is het niet verantwoord in de 
landbouwsektor arbeidsplaatsen te 
onttrekken. 

Voor de bio-industrie ziet het er in de 
toekomst toch ook niet zo rooskleurig 
uit De EEG-markt is nu reeds overver-

Verspil l ing 
Enorme hoeveelheden plantaardige ei- ' 
witten worden uit de voedselkring-
loop genomen om er de dieren mee te 
voeden. 
Dit dierlijk voedsel levert in mindere 
mate eiwitten voor de mens dan de 
rechtstreekse konsumptie van plant
aardig voedsel. De aangekochte voe-
dermiddelen worden voor een groot 
deel geïmporteerd uit o.a. Zuid-Ameri-
ka en Skandinavië (vismeel) en 
Noord- en Zuid-Amerika (voedergra-
nen). Deze import brengt natuurlijk 
hoge vervoerkosten met zich mee. 
In de bio-industrie kan men spreken 
over een enorm verlies aan energie. 
Een volwaardige voedingsbron (gra
nen en vis) wordt omgezet in een dier
lijke voedingsstof. In dit proces wordt 
slechts 10 % omgezet in dierlijke stof 
en de andere 90 % in mest, gier en 
warmte Reken daarbij nog de prijs 
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Het geweten 

spreekt, 

maar het 

eigenbelang 

schreeuwt 

(John Petit-Senn 1790-1870) 

De bio-industrie weet geen blijf met de grote hoeveelheden mest en 
gier en veroorzaakt daardoor heelwat hinder op het platteland. 

zadiqd aan landbouwprodukten en 
heeft nu al een reusachtig vlees-
overschot. Tevens gaat de bio-indus
trie gepaard met vele problemen uit 
het oogpunt van milieubeheer, kwali
teit, verspilling en energieverlies en 
etiek. 

Kwaliteit 
De kwaliteit van onze landbouwpro
dukten gaat er In onze welvaartsmaat
schappij zeker niet op vooruit. In de 
blo-industrie speelt enkel de produktie 
en kwantiteit een rol. Het pluim- en 
slachtvee wordt opgefokt op onna
tuurlijke wijze. Om een zo groot moge
lijk deel van het verstrekte voedsel In 
dierlijk weefsel om te zetten is het 
noodzakelijk chemische produkten 
aan het voedsel toe te voegen. Vitami
nes, antibiotica, kopersulfaat, tranquilli
zers en hormonen aan het dier toege
diend, om alle mogelijke redenen, 
brengen grote schade toe aan de 
mens en het milieu. Antibiotica, hormo
nen en tranquillizers zijn rechtstreeks 
schadelijk voor de gezondheid. Koper
sulfaat wordt vrijwel geheel door het 
dier terug uitgescheiden en komt op 
die wijze terecht in het milieu. 
De industrie zoekt in de richting van 
deodorants en stankmarkeerders. 
Door het groot aantal dieren op een 
kleine oppervlakte krijgt men een ster
ke koncentratle van mest en gier 
waar men geen blijf mee weet. 
Het bedrijf zelf heeft meestal geen 
andere landbouwaktiviteiten waaraan 
hij zijn mest kwijt kan. De verkoop 
van dierlijke mest aan landbouwbedrij
ven met andere kuituren is zeer moei
lijk, daar er weinig vraag is naar 
natuurlijk mest. Gewoonlijk worden er 
kunstmeststoffen gebruikt omdat de
ze gemakkelijker te doseren en te ver
spreiden zijn. De vervoerkosten van 
het natuurlijk mest liggen zeer hoog. 
Het gevolg is dat het teveel aan mest 
rechtstreeks in onze beekjes en rivier
tjes belandt, ondanks de wet die het 
lozen van mest verbiedt. Overbemes
ting heeft de dood van alle biologisch 
leven langs en in waterlopen tot 
gevolg. 

De natuurlijke vegetatie en fauna 
gaat verloren en talrijke idyllische plek
jes rond onze dorpen verdwijnen en 
veranderen in starre, levenloze stin
kende poelen. 
Landschappeli jk. De wet op Ruimtelij
ke ordenong vertjiedt het ongebrei
deld bouwen op het platteland, maar 
blijft soepel waar het landbouwaktivi-
teiren betreft. Zo zie je, dat de inten
sieve veeteelt, niet afhankelijk van gro
te oppervlakten, zich vooral gaat ves
tigen in landelijke gebieden waar de 
kleine gemengde bedrijven gevestigd 
zijn. 
Deze over het algemeen landschappe
lijk aantrekkelijke gebieden worden to
taal ontsierd door de eno'rme loodsen, 
voedersilo's en schuren die noodzake
lijk zijn voor de bio-industrie. 

Onze bfken t'n nvieren in de buurt van dergelijke bedrijven zip overbe-
mest en daardoor stinkende poelen geworden, ook al verbiedt de wet 

het lozen van mest! 

Etiek 

De nieuwe etische norm die deze 
grootschalige, op ekonomische wel
vaart gebaseerde landbouwvorm met 
zich meebrengt, is gewoon nefast 
voor het dorp. Met het ontstaan van 
de landbouw en de veeteelt is de 
mens gaan ingrijpen in het natuurlijk 
levenspatroon van planten en dieren. 
Zolang dit gebeurt om de mensheid 
een redelijke bestaanszekerheid te ge
ven is dit verantwoord, maar zoals 
men nu bezig is omwille van het eko
nomisch rendement, het dier te verla
gen tot een ziekelijk wezen dat niet 
eens meer de kracht heeft om op zijn 
poten te blijven staan, is onverant
woord. 
De manier waarop in de bio-Industrle 
dieren worden gehouden, moet de 
gezond etisch denkende mens het 
schaamrood naar de wangen jagen. 
Niet dat de dieren geen goede verzor
ging krijgen, zij hoeven geen honger 
te lijden, zij worden beschermd tegen 
vijanden en worden bij ziekte genees
kundig behandeld. Door het gebrek 
aan ruimte kunnen zij echter hun 
natuurlijk gedragspatroon en hun in-
stinkten niet meer volgen. 
Het scharrelen van de kip op het erf, 
het grazen van de koe en het wroe

ten van het varken op zoek naar eten 
is niet meer mogelijk. De dieren wor
den of apatisch, of staan onder 
stress. In vele gevallen treden onna
tuurlijke gedragspatronen op zoals 
kannibalisme. Door het steeds in ver
sneld tempo opgedreven groeiproces 
treden alle mogelijke vergroeiingen 
op in het beenderstelsel. Het dier 
wordt er gemaakt tot een verziekt, 
verwrongen beeld van zijn soortgeno
ten in de natuur 
De persoonlijke relatie tussen mens 
en zijn huisdier, die er toch nog 
steeds is op een kleinschalig bedrijf, is 
in deze grootschalige bedrijven totaal 
onmogelijk. Het dier als individu gaat 
in de massa verloren. Het is nochtans 
in vele gevallen de verbondenheid 
van mens en dier, die de boer plezier 
gaf in het werk op het land. 
De homo economicus is zelfs tot in 
onze dorpen doorgedrongen en heeft 
veel weggenomen van de arbeids
vreugde en tevredenheid van de dor
peling en de boer 

Enkel mensen die niet meer doordron
gen zijn van het respekt voor de 
natuur en elke vorm van leven, kun
nen zo handelen tegenover het dier, 
als gebeurt in de bio-industriële bedrij
ven. 

(Wordt vervolgd) 
Mieke Van de Velde 
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