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Ulaams nationaal Uleekblad
twee fronten : de fiskale en de
sociale fraude. Uiteraard moet
daar werk van gemaakt worden.
De strijd tegen de fiskale fraude
is echter een dooddoener
geworden, die iedere regering
eens bovenhaalt als er centen
moeten gevonden worden. En
wat de sociale fraude betreft,
volstaat het niet om te beweren
dat bijvoorbeeld ons stelsel van
werkloosheidsvergoeding zo
ruim werkt, dat wij enkele
tienduizenden werklozen
hebben die in andere Europese
landen niet als dusdanig zouden
worden beschouwd. Statistische
manipulaties met de
werkloosheidscijfers hebben
nog nooit één enkele

arbeidsplaats gecreëerd.
Meer rechtvaardigheid en meer
krachtdadigheid moeten hand in
hand gaan bij het bepalen van
het regeringsbeleid. Alleen uit
een voortdurende zorg om de
rechtvaardigheid kan de
regering het recht putten, om
krachtdadig van het land de
inspanningen te vragen die
nodig zijn.
Nu de eerste-minister dan toch
zelf een termijn gesteld heeft
voor het voorleggen van een
globaal saneringsplan, wordt het
uikijken naar de wijze waarop
rechtvaardigheid en
krachtdadigheid er in zullen
vervat zijn.
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De verklaring van
eerste-ministerTindemans in
het parlement over de sanering
van de staatsfinancies is
eigenlijk een maat voor niets
geweest. Buiten algemene
intentieverklaringen bevatte zij
weinig konkreets. Een jaar nadat
deze regering is aangetreden
zou de tijd van de goedbedoelde
verklaringen nu toch definitief
achter de rug moeten zijn. Men
heeft het recht om thans van
deze regering en van haar
eerste-minister daden te
verwachten.
Intussen blijft de toestand wat
hij is. Het deficit van de
begroting benadert de honderd
miljard. De regerir'ig wil de rode
cijfers beperken tot 65 miljard.
De staatssekretaris voor de
Begroting Mark Eyskens had
voorgesteld dat alle ministers
hun begroting met 2°/o zouden
verminderen, wat 20 miljard
moet opleveren. Deze in de
grond eenvoudige
besparingsronde heeft echter
reeds vele voeten in de aarde
gehad. In sommige
departementen is het inderdaad
moeilijker dan in andere om de
2 % te schrappen. En
daarenboven hebben een aantal

ministers opvallend weinig ijver
ter zake aan de dag gelegd.
Inmiddels is het nog altijd
wachten op konkrete,
ingrijpende maatregelen. O p de
weg naar ingrijpende
maatregelen liggen echter nog
heel wat politieke hindernissen.
Het IS duidelijk dat de regering
in haar geheel niet tot een klare
optie IS gekomen Het blijft dus
voorlopig bij fragmentaire
oplossingen.
Inmiddels is de idee van de
volmachten nog niet
weggepraat. Het zou nochtans
een kapitale fout van de
regering zijn, haar toevlucht te
nemen tot het stelsel van
volmachten. Zelden heeft een
regering kunnen steunen op een
dergelijk ruime parlementaire
meerderheid. Het stelsel van
volmachten is altijd een euvel,
omdat het m feite de
parlementaire demokratie
buitenspel zet. Het zou des te
onaanvaardbaarder zijn, indien
het zou gehanteerd worden door
een regering die kan steunen op
een vier-vijfdemeerderheid. Het
zou overigens een gebrek aan
politieke moed verraden. Men
mag en moet van alle frakties in
de regeringsmeerderheid eisen

dat zij hun verantwoordelijkheid
nemen en dat zij openlijk en
klaar stelling nemen. De
regering in haar geheel moet
voor het parlement komen met
konkrete voorstellen en
maatregelen. De eerste-minister
moet daarbij de rol spelen die
men van een regeringsleider
mag verwachten.
De huidige stuurloosheid brengt
mee, dat de bevolking nog altijd
niet op een indringende wijze
gekonfronteerd werd met de
werkelijk rampzalige toestand
van onze staatsfinancies.
Blijkens de resultaten van een
recente opiniepeiling geeft de
doorsnee-burger zich geen
rekenschap van de situatie.
Maar uit even recente gegevens
is gebleken dat bijvoorbeeld
voor de grote groep van meer
dan éen miljoen bejaarden het
pensioen meestal ontoereikend
is om de vroegere
levensstandaard te handhaven.
Het is onaanvaardbaar dat
besparingen zouden neerkomen
op het aantasten van de
koopkracht van de groepen met
bescheiden inkomen.
Er is volop sprake van de
bestrijding van de fraude op
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"Alles of mets» werkt onverschilligheid en ook moedeloosheid in de

hand
Indien het Davidsfonds overkoepelend wil blijven en mensen uit allerlei
gedachtenchtingen verenigen, dan
moet het de hoeken afronden
Moest er een referendum onder de
leden van het Davidsfonds gehouden
worden, dan zou 90 % zich gelukkig
achten om de regeringsdeelname van
de V U Binnen de rangen met verantwoordelijkheid, doet men meer en
beter, dan ruziemakend buiten de ring
te blijven

VLAAMSE LEEUW
In « W I J » van 6 april lees ik in een verslagje dat Britse militaire muziekkapellen op het Festival van Vlaanderen
onze eigen «Vlaamse Leeuv\/» speelden In het artikel staat dus dat de Britse militairen onze eigenheid aanvaarden door het spelen van ons
nationaal volkslied en te groeten voor
onze eigen vlag Het is maar niet meer
dan juist dat het buitenland gaat
beseffen dat w/ij een « eigenheid •• zijn
Maar diezelfde Bntse militairen, het
beruchte •> Bntish Army », verbiedt aan
de leren van Noord-lerland van Ier te
zijn Het IS verboden de Ierse vlag te
bezitten of het nationaal volkslied te
spelen Diezelfde Britse militairen erkennen de Ierse «eigenheid» met,
nee, ze trachten ze alleen maar uit te
roeien Z e sluiten de leren op in koncentratiekampen en ze vs/eigeren halsstarrig ze een politiek statuut te geven
Nee, ik kan met blij zijn met het
«twee-gezichten-spel» van het Britse
leger
K S , Boechout
(Werkgroep Noord-lerland)

ACHT VAN STAN
Op zaterdag 8 dezer zag ik op de
BRT in «Terloops» een reportage
over de «acht van Stanleystad» Deze reportage was tamelijk uitvoerig,
maar de kijkers mochten helaas met
vernemen hoe de soldaten verlost
v\/erden en wie de promotors waren
van deze a k t i e '

Mochten de kijkers dan niet vernemen hoezeer de V U er zich voor
ingezet heeft de soldaten te verlossen?
W V M , Putte ( N U

V.O.S. EN ZELFBESTUUR
Het zijn de oustrijders 14-18 de Vossen, die vooreerst de eis voor zelfbestuur gesteld hebben en er reeds zestig jaar voor strijden
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«De
Blauwe
Schuit» stichtend lid van de SKRBrussel Centrum w e r d op geen enkel
ogenblik aangezocht voor wat betreft
Karnaval 1978, niettegenstaande hun
grote inzet in 1976 en 1977

KARNAVALGILDEN
IN ONMIN

Dergelijke handelwijzen doen natuurlijk afbreuk aan de waardigheid en
het image van de Gilde en aan de
waarachtigheid van de nagestreefde
betrachtingen
Daarom dring ik dan ook aan opdat
de Gilde en al haar leden het nodige
respekt opbrengen voor hen die deel
uitmaken van de Nederlandstalige gemeenschap en met bereid zijn deze
om te ruilen voor eender andere, of
koncessies te doen dienaangaande in
ruil voor eerbetuigingen of andere
genoegdoeningen
U w toewijding kennende, geachte
Grootmeester, ben ik dan ook overtuigd dat U mets onverlet zal laten om
deze toestanden recht te trekken »
J B . Brussel

ik houd eraan u afschriften te bezorgen van brieven gericht aan de Brusselse St-Michielsnddersgilde betreffende feiten die duiden op een schrijnend gebrek aan objektiviteit en een
latente animositeit ten overstaan van
nederlandstaligen te Brussel
« Geachte Grootmeester,
Met meer en meer ontsteltenis stel ik
vast dat personen behorende tot de
[Brusselse Nederlandstalige gemeenI schap systematisch geweerd worden
uit de Gilde en haar beraad Tevens
dat groepenngen behorende tot de-

De waarheid,
heel de waarheid,
niets dan de waarheid...

Zestig jaar strijden voor zelfbestuur
en zo maar meehuilen in het koor van
hen die de definitieve stappen naar
dat zelfbestuur willen ongedaan maken

Jarenlang hebben wij wekelijks groot genoegen beleefd aan de lektuur van 't Pallieterke, omdat hij het
allemaal
-zó goed kon zeggenDit genoegen
behoort helaas tot de verleden tijd, sinds wij persoonlijk ondervonden hebben wat er achter dat « goed zeggen » schuil gaat Want tussen iets wetenschappelijk
bewijzen aan de hand van deugdelijke argumenten en
een systeem maken van tekstverdraaiingen en valse
interpretaties is er nog altijd de grens van het fatsoenlijke en van de eerlijke benchtgeving
W I J behoren tot de harde kern Vlamingen die tientallen
jaren gepoogd hebben te Brussel in alle omstandigheden als Vlaming te leven, die jaar in jaar uit de teloorgang van de Vlaamse gemeenschap aldaar hebben
meegemaakt, en die jammer genoeg tot de overtuiging
zijn gekomen dat het opnieuw veroveren van Brussel
als Vlaamse grond, zoals dit wordt voorgehouden in
het programma van de V N P van Karel Dillen je reinste onzin IS, een fata morgana voor dagdromers
Onze lezers weten hoe wij in tientallen bijdragen met
opgehouden hebben de rechten van de Vlamingen te
Brussel en het recht van Vlaanderen op Vlaams-Brabant te bepleiten, wij hebben geen woord daarvan
terug te nemen Alleen moet ons nu dit van het hart
WIJ hebben ons jaren lang blind gestaard op de rechtmatigheid van onze eisen, zonder ons ooit af te vragen
hoe WIJ die wel ooit in vervulling konden doen gaan
Jarenlang hebben wij C V P , BSP en PVV gehekeld
omdat ZIJ Vlaanderen te Brussel, door hun herhaalde
kompromissen, in een straatje zonder einde hebben
gemaneuvreerd, waaruit geen ontkomen meer mogelijk IS En nu de V U , na jaren te zijn gescholden en versleten voor een partij van negativisten en nihilisten zonder regeringsmogelijkheden, zich bereid getoond heeft
samen met de C V P en de BSP te helpen redden wat
in extremis nog kon gered worden, en de kastanjes uit
het vuur te halen die de zogenaamde nationale partijen daarin hebben opgestapeld, nu krijgt zij enkel
scheldwoorden en lage verdachtmakingen naar het
hoofd geslingerd Dit is op zijn minst met eerlijk En wij
weigeren het spel te spelen van de herbergstrategen
die het allemaal zoveel beter weten, maar die met hun
mond vol tanden staan wanneer hun op de man af
gevraagd wordt « hoe zij het dan wel zouden gedaan
hebben"? »

In het huidige hoofdbestuur van V O S
zetelen velen, om met te zeggen in
meerderheid, die met akkoord gaan
met de houding van het anti-Egmontkomitee dat grote verwarring brengt
in de Vlaamse gelederen
Het hoofdbestuur werd zelfs met geraadpleegd om ja dan neen tot dit
komitee toe te treden
En tot slot dit De man die in ons
bondsblad geregeld het anti-Egmonthoofdartikel pleegt is geen lid van het
verbond V O S
N D S , voorzitter
VOS-Gent

De vernederingen ben ik al 25 jaar
beu Ik heb het nog meegemaakt dat
ik, te Oudenaarde, voor plakkers van
de V U «mocht» pleiten
en dat de
rechters, onder elkaar in het Frans
beraadslaagden Er zijn er die een
beter gehoor dan ik hebben doch ik
hoorde toch de taal van Molière van
de Franssprekende edelman en
voorzitter
Die beraadslagingen waren in strijd
met de wet en voor mij een zoveelste zware vernedering
Ons gerecht blijft unitair de processen van Jespers en
Camu ten
spijt
Ik schaam mij soms dat ik Vlaming
ben
M d B, Noorderwijk
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• alle vergaderingen gaan door in
«klein komitee» o p momenten alleen
gekend door de super-ingewijden . nederlandstalige gildeleden deden hiertegen hun beklag

Ook dat IS « Vlaanderen eerst» i
S D , voorzitter
DF-Ledeberg sinds 1934

En wat zien w e "^ Het aloude verbond
V O S , prijkt onder de lijst van de tientallen Vlaamse drukkingsgroepen die
het Egmont-Stuyvenbergakkoord verwerpen

Met veel belangstelling las ik uw artikel «ook onze advokaten zijn de vernederingen beu »

Uitgave van hef Vlaams Pers-,
Radio- en TV-Instituut v.zw.

In het Davidsfonds was er vijf jaar
geleden ook grote beroering toen
enkelingen deze kultuurburcht onder
afdreiging en lelijke woorden voor
hun politieke molen wilden spannen
Het ging er toen bijna aan kapot Aan
Clem De Ridder w e r d toen veel
onrecht gedaan

• Nederlandstaligen, nochtans aangenomen
voor
eedaflegging
als
« Mousketier », kregen geen enkele uitnodiging noch informatie betreffende
de inwijdingsplechtigheid

Vandaag worden de grenzen van
Vlaanderen definitief vastgelegd en
wordt een flinke aanloop naar dat zelfbestuur genomen

BEU

Ulaorns nationaal Uleekblod

het gevolg dat er tot afvalligheid werd
aangezet Wie mets doet vergist zich
met

zelfde taalgemeenschap in de ontwetendheid worden gehouden betreffende aktiviteiten, waar zij nochtans een
grote inbreng kunnen verwezenlijken
Enkele feiten ter staving

DAVIDSFONDS
UNANIEM?
Davidsfondsers houden met
« broedertwist en schande »

van

Wie binst de bezetting flamingant
bleef en weigerde mee te doen aan
kollaboratie, werd ook uitgescholden
voor attentist en lamzak Vlaanderen
heeft zich nogal eens vergist in zijn
metodes om recht te bereiken, met

Toen WIJ enkele weken geleden (16 februan) in onze
bijdrage «De verfransing van Vlaams-Brabant en
het korte geheugen » betoogden hoe vooral in de zestiger jaren bepaalde CVP-leiders en CVP-burgemeesters van die Vlaamse gemeenten de weg naar Hertoginnedal en Egmont hebben geëffend, kregen wij een
even geweldige als onredelijke aanval te verduren vanwege het Pallieterke, dat schreef over «onwaardige
zelfbejammering om de eigen Egmontkmeval te vergoelijken en schoon te praten », en over « persoonlijke
politikastersberekemngen» Maar toen wij in een
lezersbrief de puntjes op de i's wilden zetten, kwam
die met in Pallieterkes kraam te pas, en w e r d hij dus
niet opgenomen O m nu de Vlaamse nationalisten en
andere lezers van «WIJ» en «'t PALLIETERKE» te
laten oordelen over de fair-play van het Antwerpse
krantje publiceren wij hieronder in extenso de tekst
die de Pallieter-lezers met onder ogen mochten krijgen

Anderlecht,

10 maart 1978

Waarde Pallieterke,
In " 't Pallieterke» van 23 februan heeft U gemeend
mijn bijdrage «Een kort geheugenin WIJ van 16
februan te moeten afbreken Dit is natuurlijk Uw goed
recht evenals het mijn goed recht is U erop te wijzen
dat U in Uw kommentaar de bal volkomen
misslaat
Wat U een «onwaardige zelfbejammering
noemt om
de eigen Egmontkmeval
te vergoelijkenis in feite
niets anders dan een objektieve
en
kronologische
opsomming van historische feiten om aan te tonen dat
de schuldvraag inzake de verfransing van VlaamsBrussel steeds opnieuw verkeerd beantwoord
wordt,
en dit alleen maar om de VU de volle laag te kunnen
geven
Het waren en zijn nog de plaatselijke besturen —
hoofdzakelijk
in CVP-handen
— die samen met de
plaatselijke bevolking in de Vlaams-Brabantse
gemeenten de verfransing toegelaten en zelfs
aangemoedigd
hebben Daarom vind ik het schijnheilig en ongepast
dat nu sommige Egmont-burgemeesters
mede betogen tegen toestanden die zij zelf in het leven geroepen
en bestendigd
hebben
Ook ik ben tegen het Egmontpakt
maar ik kan met
aanvaarden dat de scheefgegroeide
toestanden in de
Brusselse rand- en aanpalende gemeenten op de rug
geschoven worden van de Vlaamse nationalisten die
in de betrokken
gemeenten nooit enige
effektieve
macht hebben gehad Niet de Volksunie maar wel de
plaatselijke gezagsdragers moeten verantwoording afleggen tegenover
Vlaanderen
Meer dan ooit is thans ter zake objektiviteit
geboden,
en daarom begrijp ik met hoe U een lovend vraaggesprek met Lode Claes over anderhalve bladzijde hebt
kunnen uitsmeren, zonder maar eventjes te verwijzen
naar het plan-Claes-Moreau
van 1975. dat voorzag in
het orgamzeren van volksraadplegingen rondom Brussel, ter voorbereiding van de aanhechting van gemeenten, wijken of straten bij Brussel
De vraag is maar wie in het anti-Egmontkomitee
(dat
met eens zijn ware naam durft te noemen O zich sterk
maakt dat hij voor « Vlaanderen, eisende partij» aan
de onderhandelingstafel
het volle pond zou kunnen
bekomen hebben '^ En in die zin zou ik willen besluiten
met het slot van mijn aangevochten bijdrage « Ondertussen kijk ik benieuwd en ongeduldig uit naar het eerste geldige en verwezenlijkbare alternatief van de antiEgmonters »
Met dank voor de opname en met de groeten van een
Pallieterke-lezer van het eerste uur
MVdB
Deze tekst spreekt voor zichzelf en behoeft geen verdere kommentaar Wij wensen enkel nog eraan toe te
voegen dat elke onbevooroordeelde kenner van de
bedreigde Egmont-gemeenten eerlijk zal moeten toegeven dat de voortschrijdende verfransing van die
gemeenten reeds lang onrustwekkende verhoudingen
heeft aangenomen, en dat een half dozijn Vlaamse
onderhandelaars met in een handomdraai de met de
schuldige medeplichtigheid van de plaatselijke bevolking scheefgegroeide toestanden kunnen saneren
Nu IS de tijd gekomen voor de kultuurfondsen en andere Vlaamse verenigingen om de gehele
bevolking,
maar inzonderheid hun eigen leden, te mobilizeren om
aan die gemeenten opnieuw een Vlaams gelaat te
geven, en de frankofone inwijkelingen te doen begrijpen dat ze daar ongewenst zijn
M.V.d.B.
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Naar breed Vlaams overleg?
roepen. Het antwoord liet een
tijdje op zich wachten doch uiteindelijk kwam het toch uit de
startblokken.

gingen aan het pakt mogelijk
waren. Nadien en dit telkens op
initiatief van de Vlaamse verenigingen hadden nog 3 gesprek-

• Egmont-lcomitee
tegenover Schiltz
positief
• Zeer breed overleg
gewenst
Na hun gespreksbereidheid onderstreept te hebben herinnerden de heren Paul Daeis en
Clem De Ridder aan de gesprekken met de partijvoorzitters tot
aan de verkiezingen van april
1977, over de staatshervorming.

Enkele tijd geleden stelde V U voorzitter Schiltz aan het Egmontkomitee voor een zg. Vlaamse « Staten-Generaal » bijeen te
zitters de fundamentele kritiek
op het Egmontpakt omzeilden
en alleen over details en over de
uitvoering van het akkoord wil-

Voor verder kontakt zou later
afgesproken worden. Hoewel de
Egmontbesprekingen een aanleiding hadden kunnen zijn tot een
hervatting van het gesprek, duurde het tot 26 mei 1977 vooraleer
opnieuw kontakt werd genomen.
Een eerste breuk ontstond toen
de Vlaamse partijvoorzitters mededeelden dat er geen wijzi-

ken plaats. Omdat de partijvoorden praten, vond het Egmontkomitee dat verdere besprekingen
zinloos waren. Tot slot vroegen
de hh. Daels en De Ridder aan
de h. Schiltz nadere omschrijving van zijn voorstel om elk
misverstand in de toekomst te
voorkomen. Zij beklemtonen in
hun brief de blijvende bereidheid van het Egmontkomitee tot
een zinnig gesprek.
Partijvoorzitter
Schiltz
antwoordde als volgt (uit dit antwoord blijkt een even positieve
wil tot nieuwe en vooral ook
representatieve besprekingen).

« U zal mij wel willen ontslaan van
uitgebreide reakties of repliek op
het eerste gedeelte van uw brief.
Ik zou kunnen verwijzen naar het
feit dat ik zelf van meet af aan mij
voortdurend heb ingespannen om,
rekening houdend met de wederzijdse onderscheiden funkties en
verantwoordelijkheden,
op een
ruime basis konstruktieve
gesprekken op gang te brengen.
Deze pogingen om een minimum
aan eenheid en
verstandhouding
in de Vlaamse Beweging te vrijwaren
werden
meestal
hetzij
openlijk, hetzij versluierd afgewezen, o.m. door het formuleren van
voorafgaandelijke
voorwaarden
die onmogelijk konden
vervuld
worden.
Bovendien
werd druk
uitgeoefend op personen of groepen om
ook ieder individueel kontakt af te
snijden.
Het zal voor mij steeds
een
vreemde ervaring blijven dat men
in Vlaanderen zelfs
vertrouwelijke gesprekken
schuwt
Mijn suggestie in verband met de
zgn. «Staten Generaal» was algemeen en niet specifiek, noch uitsluitend voor uw komitee
bedoeld.
De Vlaamse gemeenschap
bevindt zich in een dergelijke faze
van haar historische
ontwikkeling
dat een rustig beraad tussen alle
representatieve
geledingen
van
onze gemeenschap uiterst wense-

lijk zou zijn. Naast uw komitee
staan immers ook een aantal
andere belangrijke
groeperingen
die in onze samenleving een belangrijke funktie vervullen.
Bijgevolg dacht ik aan het samenbrengen van
verantwoordelijken
uit de sociale, de
ekonomische,
de kulturele, akademische en politieke middens op initiatief van
enkele
algemeen
aanvaarde
Vlaamse vooraanstaanden,
die
zich niet militant vóór of tegen de
voorgenomen
staatshervormingen hebben uitgesproken,
ledere
idee aan gebruik of misbruik van
een dergelijk initiatief om te "zegevieren» is daarbij
vanzelfsprekend uit den boze.
Wel zou het beraad moeten voorbereid worden door ter zake deskundige werkgroepen en aan de
hand van autentieke en volledige
dokumenten.
Ik hoop aldus mijn suggestie voldoende te hebben toegelicht en
ben vanzelfsprekend bereid hiervoor verder persoonlijk
overleg
te plegen indien u dit zou wensen.
Met alle hoogachting,

Hugo Schiltz,
alg. voorzitter V U

Goochelen met cijfers
De werkloosheid heeft in ons
land enorme afmetingen aangenomen. Een volledige tewerkstelling, in de gebruikelijke ekonomische betekenis van het woord,
zal in de eerstvolgende jaren
waarschijnlijk niet kunnen gewaarborgd worden.
Bij elk debat over de sanering
der overheidsfinanciën rijst dan
ook de vraag naar de rechtvaardiging van ons zo liberaal werkloosheidsstelsel. En daarbij gaat
men dikwijls de buitenlandse
toer o p !

Als eerste toeriste dient minister
R. De Backer vernneld, die tijdens
een perskonferentie te Hasselt
enige opmerkelijke rekensommetjes kenbaar maakte, waaruit
bleek dat de w/erkloosheidsgraad
bij ons zeker met hoger ligt dan In
de ons omnngende landen. Integendeel I Indien de Italiaanse
wetgeving bv. in België van toepassing zou zijn, dan telde België
geen 300.000 uitkeringsgerechtigde
werklozen, doch
slechts
84.777. De Duitse wetgeving toegepast op de toestand van onze
arbeidsmarkt,
zou
slechts
150.414 werklozen recht geven
op een werkloosheidsvergoeding
en de Nederlandse wetgeving
158.759 werklozen.
Kortom, volgens minister R. De
Backer, zou de werkloosheid die
thans op 7,3 % der aktieve bevolking geraamd wordt, slechts de
helft bedragen bij toepassing
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van de buitenlandse wetgevingen (met uitzondering van de
Luxemburgse):
8t.h.
Luxemburgs sisteem
Nederlands sisteem
3,9 t.h.
Duits sisteem
3.7 t.h.
Brits sisteem
2.8 t.h.
Frans sisteem
2,6 t,h.
Iers sisteem
2,4 t.h.
Italiaans sisteem
t.h.
Het Vlaams Ekonomisch 2,1Verbond komt in een vergelijkende
studie over de werkloosheid in
België, Nederland, Frankrijk en
Duitsland tot een Identieke besluitvorming. De hoge werkloosheidsgraad wordt In grote mate veroorzaakt door de gemakkelijke toegankelijkheid van ons vergoedingsstelsel, en dit vooral voor
gehuwde vrouwen, voor vreemdelingen en in zekere mate ook voor
jongeren die nog niet gewerkt
hebben.
• " - ^ ^••^ 1,^ t - w
«f

De toepassing van de werkloosheidsreglementering van onze
buurlanden zou hier lelden tot
100.000 a 172.000 minder uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. En dat zou een besparing
betekenen van zowat 22 miljard.

Denken w e maar aan de pas
afgestudeerden die nog niet gewerkt hebben.

Het komt er volgens het VEV op
aan de stelsels van de verschillende landen nader tot elkaar te
brengen, wat Insluit dat het Belgisch ultkeringssisteem strenger
zal moeten gemaakt worden.

Aan de hand van deze vergelijkingen komt men alleszins tot een
betere beoordeling van de werkloosheid. Zij mogen echter geenszins leiden tot het verstrengen
van de vergoedingsvoorwaarden
om aldus het aantal uitkeringsgerechtigden te doen afnemen. Het
aantal werkzoekenden zal daardoor immers niet dalen.
En hebben deze geen recht op
een
«sociaal
vooruitstrevend
steunstelsel?» Want bij al deze
cijfergegevens mag niet vergeten
worden dat er In de maand februari een aanbod was van 20.000
arbeidsplaatsen tegenover een
vraag van 300.000.

W a t leren ons deze twee
studies?
Het Belgisch verzekeringsstelsel
tegen de werkloosheid is ongetwijfeld het ruimste binnen de
Europese Gemeenschap. Bepaalde werkloze werkzoekenden die
in ons land recht hebben op een
vergoeding, worden in andere landen niet In aanmerking genomen.

Daarenboven Is het recht op uitkeringen In ons land in princiep
niet In de tijd beperkt. Wat In
andere landen vaak het geval Is.

Dat onze werkloosheidsreglementering tot misbruiken kan lelden,
en dat de notie «behoorlijke betrekking» dient versoepeld. Is
voor elkeen duidelijk. Maar het is
ook duidelijk dat met het bestnjden van statistieken en met al
dat cijfergegoochel de tewerkstelling geen cent gediend Is.
Ons land heeft behoefte aan een
positief beleid van werkgelegenheid, eerder dan aan een strijd
tegen de werkloosheid. Beide leiden tot werkverschaffing Maar
het verschil ligt hlenn dat men bij
het bekampen van de werkloosheid meestal zijn heil zoekt in lapmiddelen die op korte termijn
gevolgen sorteren en doorgaans

zeer rudimentair zijn. Zij leiden
enkel tot het uitzuiveren van de
statistieken en tot het bijsturen
van de krisisgevolgen. Het blijven
evenwel pleisters op een open
wonde.
Bij een aktieve tewerkstellingspolitiek bestrijkt men een langere termijn en beoogt men niet enkel de
opslorping van de werkloosheid,
maar tevens een optimale benuttiging van de beschikbare arbeidskrachten en een rechtvaardige
verdeling van de beschikbare arbeid.
Voor een dergelijk beleid, zoals
omschreven in het ontwerp-Manifest van de Arbeid, zoeken we
evenwel «leiders», die de nodige
sociale staatszin en de nodige
durf kunnen opbrengen om de
juiste sociale grenzen te vinden,
die onze eigenheid en ons welzijn
permanent waar kunnen maken.
En dit zonder te zwichten voor de
korporatistische
Ingesteldheid
van machtige drukkingsgroepen.
Want het Is duidelijk dat fundamentele wijzigingen in ons sociaal-ekonomisch bestel daartoe
noodzakelijk zijn. En vermits deze
regering kan rekenen op een ruime meerderheid, mag worden
geëist dat zij de vereiste maatregelen daartoe met u't de weg zal
gaan.

Johan
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DF bekeek Nols'
Volgens het Davidsfonds bewijst de tweede Nols-affaire (verzegelen van een bouwwerf van
een Vlaamse rijksschool) dat
het voor de Vlamingen in Brussel nóg erger zal worden na de
uitvoering van het Egmontpakt...
Nu, zo redeneert de (unanieme ?)
DF-beheerraad, kunnen de Vlamingen hun politieke macht op
nationaal vlak nog min of meer
laten gelden tegenover Brussel.
Na het Egmontpakt zal de hoofdstad volledig in de macht van
het FDF komen...

Waar hebben we het nu weer
met de anti-Egmont-argumentatie?
Gelijkaardige
DF-kommentaar
hebben we nooit gelezen toen
de
Nols-loketten-affaire
van
Schaarbeek in een hevige politieke strijd geraakte. Maandenen maandenlang werden straatbetogingen gehouden tot eer en
politieke glorie van Roger Nols.
Maar, konkrete resultaten werden er toen van Vlaamse kant
geenszins g e b o e k t
Vandaag,

Alles is mogelijk behalve naar omhoog vallen, zegt de volksmond. Roger Wernon is dan ook niet naar omhoog, maar op
zijn kop gevallen. We kennen hem niet, Roger Werrion. Hij is
een duister Waals lid van de Brabantse provincieraad. Maar
hij is iets aan het doen. wat vóór hem nog geen enkele Waal
of frankofoon heeft vertoond: hij weigert namelijk goed
Vlaams geld.
Sinds jaren zijn de Vlamingen gewoon aan financieel eenrichtingsverkeer Wat op Vlaamse akkers en in Vlaamse bedrijven werd bijeengezweet en gespaard, verdween
goeddeels
naar de slokoppen bezuiden de taalgrens. De koolputten
dempen. Het hellend vlak van Ronquières tussen de bietevelden gooien. De staalindustrie uit de puree halen. De weg
Charleroi-Philippeville beleggen met de bankjes van de parallelle kredieten en noem maar op.
Gedaan daarmee! De heer Roger Werrion is de mening toegedaan, dat de Walen voortaan Vlaams geld moeten weigeren. Alvast dan toch de nieuwe en zogenaamd Vlaamse briefjes van honderd frank. Want tot grote ontsteltenis van de
heer Roger Werrion heeft de schatbewaarder
Ie trésorier
deze briefjes maar aan één kant voor echt verklaard. Aan de
Nederlandstalige kant namelijk. Zodat de gebruiken om de
deugdelijkheid van zijn bankje te kontroleren, minstens over
een rudimentaire kennis van het Nederlands moet beschikken. Aldus zegt de heer Roger Werrion voornoemd. Hij
vraagt zich dan ook verbolgen af of deze briefjes alleen
maar geldig zullen zijn op Menapisch grondgebied. En hij stelt
resoluut, dat de Franstaligen het gebruik ervan moeten weigeren. On croit rever: een Waal die op Vlaams geld spuwt.

De tast bolletjes
Daarenboven is de enige Franstalige tekst op de nieuwe
bankbiljetten In de allerhoogste mate krenkend voor onze zuiderburen. Hij beperkt zich tot de sombere dreiging dat la Loi
punit Ie Contrefacteur. Dit is een sinistere bedoening en een
Vlaamse gemeenheid zonder weerga: de Walen worden
slechts aangesproken in hun mogelijke kwaliteit van muntvervalsers. Zo wordt een hele volksstam, zo wordt het Latijnse
deel van onze natie voor de ogen van de wereld tot schande
gemaakt
En in die volksstam worden dan nog de meest weerlozen, de
zwaksten en de onbeschermden dubbel gediscrimineerd. De
vier tastbolletjes in relief ten behoeve van de blinden bevinden zich ook al op de Vlaamse zijde van het biljet De argeloze Waalse blinde kan het weliswaar niet zien, maar dat maakt
de zaken alleen maar erger: telkens wanneer zijn vingers
over de bolletjes glijden, komen ze in aanraking met de
Vlaamse tekst van het biljet
Alhoewel! Hier zou de heer Roger Werrion toch redelijk moeten zijn. Dat de tastbolletjes zich op de Vlaamse kant bevinden, heeft een goed en gegronde reden. Het is de heer Roger
Werrion zeker met onbekend dat het Vlaamse deel van de
Belgische natie het meest achterlijke is, goeddeels samengesteld uit pummels die niet lezen of schrijven kunnen. Dit
achterlijk volkje van analfabeten heeft de tastbolletjes nodig
om de bankbiljetten te kunnen onderscheiden van een sigarettenvloeitje,
van een bierviltje of van een pronostiekformulier.
...en inmiddels buigen bollebozen en juristen zich over de
vraag, of een bankbiljet kan beschouwd
worden als een
mededeling aan het publiek, en wel als een niet-gerichte
mededeling aan het publiek in het algemeen. Het antwoord
op deze hamvraag zal bepalend zijn voor ons verder monetair beleid.
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Deze week vrijdag wordt tijdens
de regeringsraad de procedure
vastgesteld volgens dewelke de
uitwerking van de Egmont- en
Stuyvenbergteksten zal verlopen. VU-voorzitter Hugo Schiltz
drong er vorige maandag op aan
dat premier Tindemans dringend
een nieuw initiatief moest nemen inzake de staatshervor-

shownummertje
precies in een faze dat de partij
van Roger Nols haar handtekening gezet heeft onder het Egmontpakt, wordt een tweede
Nols-konflikt in een mum van
tijd opgelost.
Vindt het DF-bestuur het geen
kapitulatie van Nols dat deze
zélf een einde stelt aan zijn
shownummertje en de zegels op
de bouwwerf laat verwijderen ?
Men zal het natuurlijk ook niet willen geweten hebben dat het géén toeval is dat
zulks gebeurt, precies op een
moment dat de VU in de regering, zit.
En met de uitvoering van het
Egmontpakt zal Nols geen vinger méér kunnen uitsteken naar

Procedure
"^m voor
Egmont
ming. «Het is nu de taak van de
regering en van het parlement,
zo zei Schiltz, om de overblijvende kommunautaire knopen door
te hakken, en om het Egmontpakt passend met bekwame
spoed te behandelen ». De eerste-minister reageerde diezelfde
dag nog en meldde dat op de
eerstkomende ministerraad het
tijdsschema voor de uitwerking
van het Egmontdossier op tafel
zal gelegd worden.
Overhaasting is uit den boze
omdat het parlement ernstig
werk moet kunnen leveren, maar
bekwame spoed is nu wel aangewezen.

Vlaamse rijksscholen in zijn gemeente. Integendeel, alle Brusselse burgemeesters zullen dan
nog
verplichtingen
bijkrijgen
ta.v. Vlaamse
gemeentescholen ! Om maar één «nadelig»
aspekt van het Egmontpakt te
noemen...
Maar, zelfs het aantal Vlaamse
scholen in Brussel schijnt de
mensen van het anti-Egmontkomitee niet meer te interesseren.

Post-'Stuyvenberg
vingeroefeningen
Voor een «Standaard »-redakteur was de poging van Roger
Nols om de bouw van een Vlaamse rijksschool te verhinderen
een goed aangrijpingspunt om
zich aan enkele post-Stuyvenberg-vingeroefeningen te wagen.
De mogelijkheid om tegen een
beslissing van een gemeentebestuur in beroep te gaan bij de
voogdij-overheid (binnenlandse
zaken o.m.) werd hierbij niet behandeld.
Wél komt « De Standaard » tot
de konklusie dat Egmontprocedures van protest (vanwege gemeenschapskommissies
en
(Vlaamse) gewestminister) niet
zouden volstaan om de gemeenschapsproblemen te Brussel op
te lossen. De Egmont-Stuyvenberg-procedure van beroep is

immers té uitzonderlijk om een
goed gebruik voor geregelde
klachten mogelijk te maken : een
Vlaamse
gewestminister
kan
niet voor elke Vlaamse klacht
zijn ambt in de schaal leggen en
de hele agglomeratie onbestuurbaar maken, aldus « D e Standaard ».
Bij de procedure-denkoefeningen in voornoemde krant werd
evenwel niet in één adem vermeld dat met de uitvoering van
het Egmontpakt burgemeester
Nols helemaal geen Vlaamse
school meer kan s l u i t e n ; zelfs
geen gemeenteschool.
Immers, en dat werd i n J i e t DSartikel onvermeld gelaten, er is
voorzien in het gemeenschapsakkoord dat in elk van de 19
Brusselse gemeenten de plaat-

Nols moet Vlaamse
gemeenteschool
openhouden

selijke overheid de verplichting
heeft een Vlaamse school open
te houden als ouders van 15 kinderen (dus eventueel niet eens
15 ouders !) zulks vragen.
Bovendien moet déze pertinente
vraag gesteld worden in verband met elksoortig Nols-incid e n t : wat kan er gebeuren in het
geval de subnationaliteit te Brussel een politieke werkelijkheid
is, en de territoriale zaken in de
Brusselse agglomeratie op zuiver paritaire basis afgehandeld
zouden worden ? Zou zo'n ideale
politieke konstruktie ook maar
iets veranderen aan de fantastische machtsoverschrijdingen zoals de Schaarbeekse burgemeester die tijdens het voorbije
parlementaire reces beging...?
Met dergelijke
post-Stuyvenberg-scenario's poogt men uiteindelijk slechts te bewijzen dat
de Franstaligen met - E g m o n t »
alle macht in handen k r i j g e n ;
beslissingsmacht die ze tot nog
toe niet hadden. Het tegendeel
is waar.

treft, kan het standpunt van minister Ramaekers slechts verwondering w e k k e n : net als de
andere Brusselse gemeentebesturen moet Nols met zijn schepenkollege zijn verplichtingen
ten overstaan van de Vlamingen
in zijn gemeente nakomen. In het
Egmontpakt wordt de verplichting om een Vlaamse gemeenteschool open te houden hem trouwens formeel opgelegd.

Nols heeft moeten inbinden,
maar het is te verwachten dat hij
elke gelegenheid zal blijven aangrijpen om (elektorale) nummertjes op te voeren.

Wat de vermelde overname van
de Schaarbeekse Vlaamse gemeenteschool door het rijk be-

Om zijn gezicht niet te verliezen
heeft hij aangekondigd dan toch
een kort geding te willen inspannen om de juridische draagwijdte van de bouwvergunning te
kennen.

Renard Redivivus

Het is met dergelijke frankofone
politici onontbeerlijk dat de
Vlaamse gemeenschap biezonder waakzaam blijft.
Met jaren vertraging herhaalde
Nols woorden van Henri Simon e t : «de volledige verfransing
van Brussel is een onomkeerbaar verschijnsel.» De intenties
van Nols kennen we reeds lang,
maar zijn politieke macht wijzigt
zich stilaan : de zegels hebben
niet lang gelegen op de poorten
van de bouwwerf...

O p initiatief van gewezen minister en PSB-kamerlid Glinne en
de bekende Waalse vakbondsleider Jacques Yerna werd een
weekblad «Tribune Socialiste»
binnen de PSB opgericht. Het
blad moet een soort Waalse
tegenhanger van het weekblad
«Links» z i j n ; ruim twintig jaar
geleden opgericht met de steun
van wijlen Kamiel Huysmans.
Het stelde zich kritisch op tegenover de partijleiding, die ervan
werd beschuldigd «af te wijken
van het echte socialisme». Dit
leidde tot spanningen in de partij en het scheelde weinig of de
groep van « Links » werd uit de

partij gestoten. Ze boog echter
het hoofd vooral onder druk van
Jos Van Eynde. Het blad bleef
verschijnen doch breidde niet
uit.
Of er door « Erneste, Jacques et
les autres» gedacht wordt aan
een groep of vleugel is van minder belang. Feit is dat de oprichters Renards droom willen verwezenlijken : een zo zelfstandig
mogelijk Wallonië en een zo
links mogelijk Wallonië. Dat
zulks uiteindelijk op een geestelijke scheiding met «Ie N o r d »
neerkomt blijkt van geen belang
meer te zijn. In « Ie Nord » trouwens ook niet meer...
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«Intercommunale
culturelle»
na «Egmont»
politieke en budgettaire nonsens
Het protest van staatssekretaris
voor Brusselse sociale zaken en
Nederlandse kuituur, Vic Ancjaux, tegen de financiering door
13 gemeenten van een «Intercommunale culturelle de Bruxelles» heeft grote herrie veroorzaakt op het kabinet van de Franse staatssekretaris Francois Persoons.
Anciaux neemt het niet dat elke
inwoner van de betrokken gemeenten — dus ook
Brusselse
Vlamingen — de Franse interkommunale zouden spijzen.
Bovendien is die interkommunale, geïnspireerd door Franpois
Persoons, volkomen overbodig
aangezien er reeds een Franse
kultuurkommissie met gelijkaardige bevoegdheden bestaat.

En ook is er nog zoiets als de
«Verenigde
kultuurkommissles » door de grondwetgever in
1971 samengesteld, met de leden van de Nederlandse en de
Franse kultuurkommissies. Maar
de franstaligen waren totnogtoe
niet scheutig om dit orgaan te
laten werken.
Vic Anciaux heeft voogdijminister Boel van binnenlandse zaken
er op gewezen dat de Franse
interkommunale-in-oprichting zeker in het licht van het gemeenschapsakkoord hoegenaamd niet
opportuun is, en hij dringt er op
aan dat aansluitingsbeslissingen van Brusselse gemeentebesturen door de voogdijminister
zouden vernietigd worden.

Hongerstaking
amnestie
Gisteren woensdag begon te
Antwerpen een hongerstaking
voor Amnestie. August Vanhumbeek herhaalt daarmee zijn tiendaagse aktie van Kerstmis 1975
die toen de oprichting van het
«Komitee van 12» als gevolg
had.
De hongerstaking gaat door in
het
Verbondshuis
van
het
KVHV, Van Hobokenstraat 30 te
Antwerpen, hij wordt er bijgestaan door leden van het KVHV
en door kamerlid Willy Kuijpers.
De aktie situeert zich rond volgende vier punten :
— Toekenning van oorlogspensioenen
— Toekennen van oorlogsschade aan repressiegetroffenen
— Erkenning van gevangenisarbeid
— stopzetting van boete-invordering.
Op hetzelfde ogenblik zullen de
VU-kamerleden De Beul, Kuijper

voor

en Somers een brief richten tot
de parlementsleden uit de beide
landsgedeelten waarin zij hen
verzoeken de wetgevende initiatieven die de uitdovingsmaatregelen voorzien goed te keuren.
Het is tevens een antwoord aan
vice-eerste-minister Hurez die
zondag l.l. verklaarde «dat elke
daad ten voordele van amnestie
onvermijdelijk een breuk in de
regering zou teweeg brengen».
Het is wel goed nog even voor
onze lezers te herhalen dat de
VU-leiding regelmatig bij de regering tussenbeide komt om het
speciaal ministerieel komitee tot
meer aktie aan te zetten. Het
kwam tot nu toe slechts eenmaal (op 14 februari) samen...
De h. Vanhumbeeck, die de geboortedag van dr. Borms als
startdag uitkoos, zegt in een
mededeling aan de politieke verantwoordelijken van dit land met
zijn hongerstaking tot het uiterste door te gaan indien niet dringend
amnestiërende
maatregelen worden getroffen.

Inmiddels heeft een FDF-politikus, tevens bovendien een ministerieel verantwoordelijke, weer
aanleiding gegeven tot een kommunautaire rel. Dergelijke politieke bokkesprongen kunnen wellicht nooit verhinderd worden.
Men kan, in dit geval, bezwaarlijk verhinderen dat wie dan ook
— dus ook politici — een vereniging zonder winstoogmerk oprichten...
Spoedig moet het wél mogelijk
zijn te beletten d^t met het belastinggeld van Brusselse Vlamingen door frankofonen mooie
sier wordt gemaakt!
In het Egmontpakt wordt immers
voorzien dat minstens 20 t.h. van
het sociaal-kultureel budget ten
goede moet komen aan initiatieven van en voor de Vlamingen in
elk van de 19 Brusselse gemeenten.
Een forfaitaire heffing per inwoner in het Brusselse voor een
frankofone interkommunale zal
dan budgettaire «nonsens» worden ; men zal in elk geval steeds
eerst een vijfde van de budgetpost dienen voor te behouden
voor Vlaamse initiatieven.
Frankofone kapriolen
moeten
dan maar door de Franse bevolkingsgroep bekostigd worden.
Inmiddels komt het bevreemdend voor dat van Vlaamse
raadsleden in de hoofdstad weinig of geen protest werd gehoord tegen de interkommunale
van Persoons ! Amper 6 gemeenteraden bleven totnogtoe afkerig, of ongeïnteresseerd : Brussel, St.-Agatha-Berchem, Evere,
St.-Gillis, Molenbeek en Anderlecht...
Minister Boel van binnenlandse
zaken dient dus momenteel 13
Brusselse gemeentebesturen op
de vingers te tikken, en ook
nauwgezet toe te kijken dat
geen frankofoon gemeentebestuur uit de faciliteitengemeenten zou toetreden tot de «Intercommunale de Bruxelles» ; in afwachting dat met het Egmontpakt aan de Brusselse gemeentebesturen de formele verplichting wordt opgelegd om de Vlamingen in de hoofdstad een
rechtmatig deel in de koek te
geven.

Gewetensbezwaarden
volharden
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De gewetensbezwaarden volharden in hun protest tegen de
nadelige behandeling, die zij vertolkt hebben in de duidelijke slogan «burgerdienst is hongerloon ».
O p het kabinet van binnenlandse zaken blijkt men geen gehoor
te hebben voor hun eisen en dit,
zoals we eind maart (WIJ 23.3)
reeds meldden, terwijl de Raad
van Europa eind vorig jaar aan
de ministers van defensie en binnenlandse zaken de aanbeveling
gaf om
gewetensbezwaarden
voortaan financieel en sociaal
gelijkwaardig
met de «miliciens» te behandelen. Integendeel, met uitdagend politieoptreden worden betogingen verboden en verijdeld.
Dat was tijdens het jongste
weekeind nog het geval aan het
centraal station te Brussel. De
«burgerdienst voor de jeugd»
kreeg voor de betoging geen toe-

stemming, en de politie nam
bordjes en spandoeken af van
de jongeren, die ondanks het verbod toch verzamelden voor een
protestmanifestatie.
Men rukte uit met aanzienlijke
politieversterking in de buurt
van de Grasmarkt. Aan het lokaal van «Infojeugd» werden
een veertigtal betogers door de
politie voorgeleid.
Dergelijke handelwijze van het
stadsbestuur, hierin blijkbaar in
niets verhinderd door de minister van binnenlandse zaken, is
ongehoord. Voor minister Boel
dienen de gewetensbezwaarden
maar braafjes te zijn, en zeker
geen protest te laten horen tegen de discriminerende behandeling waarvan zij het slachtoffer zijn.
De voorstanders van geweldloze verdediging verdienen beter;
voor wanneer?

Honderdste
verjaardag
dr. A, Borms
Dr. August Borms zou in
leven morgen vrijdag 14
april precies honderd jaar
geworden zijn (geboren 14
april 1878). Hij werd twee
dagen vóór zijn verjaardag,
nl. op 12 april 1946, na een
schandelijk proces, gefusilleerd nadat hij op krukken
naar de executiepaal was
gestrompeld. Zijn proces is
een karikatuur van het ergste soort geweest, met vooringenomen en wraaklustige
rechters, zwaar onder druk
tevens van de straatterreur
en in de steek gelaten door
zijn geloofsbroeders.
Het is duidelijk dat het
wraakzuchtige België van
1945 het hoofd van dr.
Borms eiste, niet omdat hij
«met de vijand geheuld
had» (hij was integendeel
tussen 1940 en 1945 politiek niet in het minst aktief)
maar omdat hij tijdens de
eerste wereldoorlog via de
Raad van Vlaanderen onafhankelijkheid
voor
zijn
Vlaamse volk nastreefde.
Met de terugkeer van de
Belgische staatsmacht en
omdat de frontsoldaten na
de moerlemei aan de IJzer
niet rechtstreeks ingrepen
(zoals hun Ierse lotgenoten
wel deden) werd Borms
voor de eerste keer vervolgd en veroordeeld. Bij
een tussentijdse verkiezing
te Antwerpen trokken kristelijke, socialistische en nationalistische kiezers aan één
zeel voor Borms tegen de
liberale
tegenkandidaat,
een patriotard van het ergste soort. Na die verrassende kiesuitslag (80.000 stemmen) — die de politieke verhoudingen duchtig dooreen-

schudde en in de Vlaamse
Beweging een nieuwe mijlpaal werd — werd dr.
Borms (vanuit de gevangenis) pas voorgoed een symbool van de Vlaamse strijd
om vrijheid en zelfbestuur.
In de hoofdlijnen is er een
duidelijke parallel te trekken tussen het streven van
August Borms en het doel
dat wij nationalisten nastreven tot op vandaag. Hij pleitte hartstochtelijk voor eenheid onder de Vlamingen en
zeker onder de flaminganten. Hier was de ongekroonde koning van Vlaanderen,
in de omgang een vriendelijk en tolerant man, onverzettelijk.
Een eeuw na de geboorte
van deze moedige en idealistische
Vlaamse
leider
staan we op de drempel
van de Vlaamse Onafhankelijkheid. De overgang van
de unitaire naar de federale
staat is nog niet zoals
Borms en wij allen dat gedroomd
hebben.
Maar
straks wordt de eerste stap
gezet. In deze Vlaamse
staat zal Borms onvermijdelijk een der grote Vlaamse
idolen blijven. Het aangrijpend Bormsgedicht van Willem Eisschot klinkt in dit
verband profetisch. Wreedheid, smaad, wraak noch kogels hebben kunnen beletten dat dr. Borms een symbool is gebleven en in de
toekomst
nog nadrukkelijker, van volkse trouw en
heropstanding.
Dit eeuwgetij moet dan ook
tot een indrukwekkende
manifestatie
uitgroeien.
Laat
dr. Borms althans voor deze, ZIJN dag ALLE Vlamingen rond zich verenigen !

Inlichtingen over Bormsherdenkingen
zie biz 21
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De overgrote meerderheid der
«Belgen» leeft even goed of
zelfs beter dan vijf jaar terug, zo
blokletterde « De Standaard » enkele dagen geleden. Zodoende
zou de ekonomische krisis die
wij momenteel beleven als pijnloos ervaren worden.
Cijfers van enquêtes vertellen
ook hier weer slechts de halve
waarheid.
Met de uitgebreide sociale voorzieningen, de mogelijkheden van
brugpensioen enzomeer worden
afdankmgen, bedrijfssluitingen,
en andere krisisperikelen ongetwijfeld zachter aangediend dan
in vorige decennia.

Zachte
krisis
Maar, of er minder sociaal leed
i s ? In zeer veel gezinnen begint
het
ekonomische
schoentje
duchtig te knellen.
Is het geen verarming, geen
dwangmaatregel, dat de gezinnen in groot aantal met meer
kunnen leven van één inkomen?... Zodat wegens dubbel
werk, bijverdiensten, weekendwerk... de financiële eindjes aan
mekaar geknoopt moeten worden, en er geen tijd meer vrij is
voor bijvoorbeeld
voldoende
aandacht voor de begeleiding
van de kinderen.
Afgezien daarvan is het zelfs
totaal verkeerd, zoals in « D e
Standaard»
uit
de
enquête
wordt afgeleid, dat bij de gemiddelde landgenoot het krisisgevoel minder acuut zou leven dan
bij de
topverantwoordelijken.
Duizenden werknemers verloren
plotseling hun j o b ; duizenden
anderen leven met de dreiging
van een bedrijfssluiting...
Maar, wat het belangrijkste is,
en bij de Standaard-enquête te
weinig gedistilleerd werd, is dat
de kloof tussen rijken, begoeden
en minderbedeelden in snelle
vaart toeneemt.
«Eén kwart van de bevolking
zegt minder goed te leven dan in
1973». Met een punt te zetten
achter die vaststelling en verder
te goochelen met percentagecijfers, wordt veel leed en toenemende achteruitstelling van minderbegoeden (werklozen, minder-validen, gepensioneerden. )
onvoldoende belicht.
De VU dringt er precies bij de
regering op aan dat alles in het
werk zou gesteld worden om de
sociale kloof zoveel mogelijk te
dichten. Terwijl de overheid de
dwingende plicht heeft drastisch te saneren, dient anderzijds het geld gezocht te worden
waar het in voldoende mate aanwezig is. Door onder meer te
raken aan rijke privileges.

Studeren is NIET leren doppen
HASSELT — Op een Limburgse
VUJO-dag,
vorige
zaterdag,
maakte Rik Vandekerckhove de
resultaten bekend van een wetenschappelijk onderzoek naar
het
werkloosheidsrisiko
volgens inkomensklasse. Het verband tussen inkomensklasse en
studieniveau is duidelijk, en in
dit opzicht is het merkbaar fout
studeren te omschrijven als «leren doppen».
Immers, «de technieken van de
twintigste eeuw leggen beslag
op een hele rij menselijke kennisgebieden ; zowel bij positieve
als bij de sociale wetenschappen.»
Daarom moet de overheid belangstelling opwekken voor ALLE wetenschappen. Deze belangstelling moet immers leiden naar
het situeren van elke discipline
in het grote geheel van de ontwikkeling van de mensheid. Dit
is de aanpassing van het oude

ideaal van humanisme en universiteit.

in de volgende percentages van
1,5 t.h. werkloosheid in de hoogste inkomensklasse
en van
16 t.h. in de laagste klasse.

Hierin valt het welzijnsdoel samen met het streefdoel naar de
demokratizering van het onderwijs.
Na zijn pleidooi voor een verdere demokratizering van het (hoger) onderwijs, stelde de minister
voor
wetenschapsbeleid
vast dat de hoge jeugdwerkloosheid omgekeerd evenredig blijkt
te zijn met de scholingsgraad.
Rik Vandekerckhove • <• Dit geldt
zowel voor mannen als vrouwen
en het groter
werkloosheidspercentage bij de vrouwelijke aktieve bevolking hangt dan ook
samen met het feit dat deze vrouwelijke aktieven vooral in de
lagere inkomensklasse
gekoncentreerd zijn.
De werkloosheid, zoals ze blijkt
uit statistieken, is voor 92 t.h.
gesitueerd in de lagere helft der
loonschalen. De ongelijkheid in
het werkloosheidsrisico uit zich

Men merkt duidelijk dat de kans
om werkloos te zijn samenhangt
met de inkomensverdeling,
die
uiteindelijk ook samenhangt met
het scholingsniveau.
Verder beschikken
we thans
over de eerste gegevens van
een enquête die werd gedaan bij
universitair afgestudeerden, en
dit ruim twee jaar na het behalen
van het einddiploma. (1972 en
1973). Uit de eerste gegevens blijkt dat
in totaal slechts 3,8 t.h. van deze
afgestudeerden
werkzoekende
is ; 86,5 t.h. hebben werk gevonden, 5,8 t.h. vervullen nog hun
dienstplicht, 2,3 t.h. studeren nog
verder en 1,2 Lh. zijn inaktief.
Alles bijeen wijst dit eerder op
een vrij gering percentage van
werkloosheid, en dat twee jaar

Rik Vandekerckhove: « Nu de regering, in het kader van het vernieuwd industrieel beleid, in sterke mate aandacht wenst te geven aan de technologische innovatie, wordt het bijzonder noodzakelijk dat binnen een samenwerkingsgeheel in het voorgezet
en hoger onderwijs een gewaardeerd, gedemokratiseerd
opleidingsgeheel wordt uitgebouwd.
Als verantwoordelijke
minister
van Wetenschapsbeleid dien ik
het gehele
onderzoekspotentieel van dit land, over de scheidingslijnen die kunnen bestaan
tussen het universitaire, het buiten-universitaire en het onderzoek bij het bedrijfsleven, in dit
innoverend proces mede een
goede evolutie te geven.»

«Sluizeken-Muide» verdraagt
niet langer meer struisvogelpolitiek
1 r-^lx^jt

Wie heeft uiteindelijk de gastarbeiders naar onze gewesten gehaald, en waarom hebben zij nu
precies die of gene herkomst?
Zo'n vraag, die tal van buurtbewoners in onze steden zich stellen, kan je niet in één-twee-drie
beantwoorden.
Het is wel een feit dat gedurende de ekonomische expansie
van de zestiger jaren, er bij ons
arbeidskrachten tekort waren in
een aantal industriële werkzaamheden, en dat de overheid toen
voor een metterdaad-oplossing
koos, zonder rekening te houden
met de mogelijke humane en
tewerkstellingsgevolgen.
Gastarbeiders invoeren was het
gemakkelijkste om tegemoet te
komen aan onmiddellijke noden
van de industrie.
Met een aantal landen werden
toen akkoorden gesloten, die erin bestonden bijvoorbeeld arbeidskrachten naar ons land
over te brengen, in ruil voor
onder meer gunstige handelsovereenkomsten.

f
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ling bij de vreemdelingen, en
misnoegdheid bij de « autochtonen », extra-werkJoosheid, en zoveel meer...
Een konkreet konflikt tussen de
bevolkingsgroepen werd door
de Volksunie van Gent-Muide
zopas in een zeer leerrijke brochure op een eerlijk-serene wijze uit de doeken gedaan.
Het werkdokument h e e t : « Over
gastarbeiders, vervreemding, en
verkrotting m de buurt Sluizeken-Muide ». (Als redaktieadres
noteerden we : Tolhuislaan 15, te
Gent 9000, met als verantwoordelijke uitgeefster Huguette De
Bleecker).

De akkoorden regelden ook onder meer de wijze van uitbetaling van vergoedingen, sociale
voorzieningen... Turkije schoof
bijvoorbeeld in dat perspektief
gretig de gevraagde arbeidskrachten naarWesteuropese lan-

den. De chronische werkloosheid in het land van herkomst
werd hierdoor een tijdje gemilderd. Maar, meteen ontstond
een nieuw ernstig sociaal én
ook ekonomisch probleem : gettovorming in steden, ontgooche-

Europese verkiezingen
De konferentie van de Negen te Kopenhagen op het niveau
van de regeringsleiders
trof als een van de
voornaamste
beslissingen de eerste Europese verkiezingen vast te stellen
van 7 tot 10 juni 1979
Indien er geen nieuwe moeilijkheden opdagen dan trekt de
EG binnen een goed jaar naar de stembus Het heeft weinig
gescheeld of de ca 260 miljoen Europese kiezers trokken reeds
binnen een maand naar het Europese kieshokje Op bezwaar
van Groot-Brittannie, dat met klaar kon komen werden de verkiezingen uitgesteld
Van 7tot 10 juni 1979 zullen de EG~kiezers 410 Europese parlementsleden moeten kiezen Voor ons land zijn er 24 mandaten voorbehouden, taalkundig kwasi-panteit tussen de gemeenschappen Het zal zaak zijn dat de Europese volksnationalisten, meestal minderheden in hun respektieve
voogdijstaten, zich tot een partij verenigen, zoals trouwens de andere
partijen reeds hebben gedaan Dat is immers de grootste
waarborg dat de stem van volksnationalistisch Europa luid
genoeg zal weerklinken te Straatsburg
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na het afstuderen, ook al kan
wellicht een gedeelte van het
verder studeren na het eerste
einddiploma
geïnterpreteerd
worden als studie in afwachting
dat men een job vindt.

Kongres
De situatie van de gastarbeiders
wordt er aan de hand van een
konkreet geval — de wijk Sluizeken-Muide — intens belicht,
waarna de diepgang van het
vreemdelingenprobleem
treffend wordt benaderd. Het ontbreekt overigens niet aan konkrete voorstellen, maar vooral is
er de waarschuwing om niet langer een struisvogelpolitiek te
voeren.
De Volksunie G e n t - M u i d e : «Het
ergste is te ontkennen dat er
moeilijkheden zijn De overheid
zag tot nog toe geen problemen
(tenzij in de Brusselse agglomeratie), de werkgevers vinden dat
zij voor een prima-opvang zorgen, en de vakbonden vinden
dat zij al het mogelijke doen...
Alles loopt verkeerd als je niet
alleen weigert te voorkomen,
maar als je bovendien niet wil
genezen omdat je de ziekte ontkent '
Het heet hangijzer van de tewerkstelling en het onthaal van
vreemdelingen in ons land komt
overigens ter sprake op het kongres van de arbeid, eind volgende maand.
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Wetenschappelijk
Onderzoek neemt in
belangrijkheid toe
Tijdens een zeer druk bijgewoonde perskonferenlie lichtte minister
Vandekerckhove, Wetenschapsbeleid, het nationaal onderzoeksprogramma in de sociale wetenschappen nader toe naar aanleiding van
de neerlegging van het eindverslag over het op 1 maart 1975 gestarte nationaal onderzoeksprogramma in de sociale wetenschappen.
Het gaat om een 40-tal pro)ekten waaraan ruim tweehonderd man
gedurende drie jaar hebben gewerkt (medewerkers uit de wetenschappelijke wereld, alle universiteiten en ook uit de administratie).
Begin juni zullen deze rapporten gepubliceerd worden w.o. enkele
zeer lijvige, zodat er omwille van de bruikbaarheid van de omvangrijkste bundels syllabussen zullen gemaakt worden.
Inleidend stelde de nriinister dat
het belangrijk is dat politieke beslissingen in de diverse donneinen
van het socio-ekonomisch leven
steunen op wetenschappelijke en
objektieve gegevens Dit betekent met dat de wetenschap de
politieke beslissingen moet bepalen, doch wel dat men de problemen ook wetenschappelijk
moet
benaderen
Een eerste faze van een nationaal onderzoeksprogramma sociale wetenschappen begon in
het najaar van 1974 Deze eerste
faze werd thans afgesloten O p
voorstel van de minister, geleerd
door de ervanngen van de eerste
faze en op eigen inzicht besloot
de regering, een tweede faze van
wal te laten steken

Transfermekanisme
De nieuwe benadering — toenemende betrokkenheid van het wetenschappelijk onderzoek bij de
problematiek van onze samenleving — werd gekonkretizeerd via
de formule van het zg transfermekanisme Men wil daarmee vermijden dat een rapport ergens in
een Wetstraatschuif
begraven
wordt Het systeem komt neer op
een soort perpetuum
Voor het eerst werd een systematisch en omvattend mekanisme
op gang gebracht dat een voortdurende konfrontatie organizeert
tussen de wetenschapslui eensdeels en de belangstellenden in
de resultaten van hun wetenschappelijk onderzoek Via dit
systeem, ingebouwd in de eigen
struktuur van het onderzoeksprogramma, zullen de sociaal-wetenschappelijke onderzoekers, de beleidsinstanties en de bij het beleid
betrokken intermediaire groepen
met elkaar in een kwasi bestendige dialoog betrokken worden
Het zal daarbij gaan om zeer konkrete en aktuele problemen
Dit transfermekanisme is derhalve ook een van de eerste en
waarschijnlijk belangrijkste elementen dat een belangrijke rol
zal spelen in de tweede faze
van het nationacl onderzoeksprogramma.

tuur, de omvang en de werkwijze
van onze gezondheidszorg geboden Het onderzoek heeft belangrijke resultaten opgeleverd,
die verrijkend zullen werken en
waarvan de invloed op het regeringsbeleid niet zal te onderschatten zijn.
Inzake sociale zekerheid is een
belangnjke vraag, in hoever het
geldend systeem inspeelt op de
echte behoeften tot dekking van
de sociale risico's. Het onderzoek over de wijze van de behoeftendekking, leverde belangrijke resultaten op Deze hebben o m
aangetoond dat de rechtsbedeling in en buiten de sociale sektor
een belangrijke sociale zekerheid
wordt, zodat een breder onderzoek in dit verband aangewezen
hjkt
Ook het sociaal beleid in het algemeen werd doorgelicht en zal
worden voortgezet De opbouw
van de sociale databank en de
uitwerking van een sociale begroting zullen de overheid toelaten
de overheidsbeslissingen beter te
richten en te verantwoorden De
minister wees in dit verband ook
op het tot stand gebrachte kaartensysteem van de gehandicapten dat in de tweede faze verder
zal uitgewerkt worden Minister
Van de Kerckhove sprak de
hoop uit dat dit kaartensysteem
zou helpen een oplossing te vinden voor de ingewikkelde reglementering waarmee de gehandicapten momenteel te doen hebben Biezonder belangrijk achtte
hij het uitwerken van een techniek voor het peilen van de behoeften inzake kollektieve investeringen, die mits een stevige techniek van groot nut zullen zijn De
bewindsman vestigde verder de
aandacht op het onderzoekswerk in het kader van de studie

van
het
marginalizeringsverschijnsel, gewijd aan de toestand
van bepaalde jeugdkategorieen
en op de vraagstukken van de
ouderdom en de pensioenleeftijd. Ook deze onderzoekingen
zullen worden voortgezet
In verband met het tema «arbeid » stelde de minister dat het
onderzoek uiteraard de tewerkstellingsproblematiek niet kan oplossen, echter wel door een betere kennis van de mechanismen
die de arbeidsmarkt beheersen
een stevige bijdrage ten goede
kan opleveren.
Het aspekt van inkomensvorming en inkomensgelijkheid of
ongelijkheid wordt eveneens uitgediept Ook werd de rol nagegaan van de verschillende sociale
groepen in het formuleren van
bepaalde sociale verzuchtingen
met betrekking tot de arbeid en
haar effekten

en kritische benadering van ons
rechtssysteem zal mogelijk maken»
Uit wat voorafgaat blijkt alvast
hoe scherp het wetenschappelijk
onderzoek ingrijpt — of moet
ingnjpen — op de belangrijke
aktuele, sociale, socio-ekonomische, kulturele en politieke vraagstukken Nuchter, verantwoord
en praktisch werk vervangt de
sloganizering, die zo vaak de werkelijkheid en de reële mogelijkheden verdoezelt
Onbetwistbaar waait na bijna
een jaar ministerschap een verfrissende wind in het departement van Wetenschapsbeleid,
dat niet langer een ivoren toren
of een registreermachine wil
zijn, maar een efficiënte en praktische beleidspijler.

TOONZAAL EN BURELEN

Heirbaan 140, BURCHT

sociale struicturen

TeL 031/52.82.32
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Als laatste punt sneed de minister bovenvermeld tema aan, waarbij de basis wordt gelegd voor
een eerste omvattend onderzoek
over de problematiek van de
rechtsbedeling in België De minister acht het een onmisbare
faktor dat de burgers van dit
land een beter inzicht verkrijgen
van de wijze waarop ze aan hun
rechten komen. Dit inzicht slaat
ook op de sociale, kulturele, administratieve en beleidsaspekten
daarvan De minister achtte zulks
een onmisbare faktor voor sociale en politieke vooruitgang «ik
ben dan ook erg blij dat dit onderdeel in het onderzoeksprogramma voorkomt Daardoor komt,
naast een beter inzicht een onderzoekspotentieel tot stand, dat een
wetenschaooeliik
gefundeerde

BRAMO KEUKENS

Het recht in de

Minister Van de Kerckhove stond
dan even stil bij enkele resultaten
uit de eerste faze
Aanknopend bij de aktualiteit
sprak hij eerst over de gezondheidszorg en haar financiering.
Er wordt steeds maar aangedrongen op kostenbeheersing en op
geloofwaardigheid. Een betere
kennis van de wijze waarop
vraag en aanbod elkaar ontmoeten IS onmisbaar Wenst men tot
kostenbeheersing te komen dan
is een betere kennis van de struk-

Onderzoeicsresultaten van eerste faze

Voor hen die fuU-service wensen uitgevoerd door
specialisten.
Planning - ontwerp - elektriciteit - sanitair - meubelaanpassmgen - kunststof - hout - maatwerk.
Maak een telefonische afspraak voor vrijblijvend
ontwerp en prijsopgave.

Enkel toonzaal
BERLARY 94 LIER

TEL. 031/80.13.21
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Zwakke broeders
de symptomen valt er voor de EG
nog met te vlaggen
Te veel
moet men nog met verwachten
van de Europese verkiezingen volgend jaar in juni ook al zal het
wel de eerste konkrete aanloop
zijn naar een politieke integratie
einddoel van de Europese eenheidsbeweging Naast de ekonomische integratie is er ook de
menselijke en volkse faktor Wij
nationalisten zijn niet tevreden
met een Europa van de techno
kraten en ekonomisten In de syndikalistische
eenmakingsbeweging steekt reeds een humanistisch element Het zal de taak van
de Europese volksnationalisten
zijn dit humanistisch ideaal door
te trekken naar een Europa der
Volken Wanneer komt er trouwens een charter over de Rechten van de Volkeren een luik dat
het charter over de mensenrech
ten moet aanvullen zoniet ontstaat er vervalsing en vervreemding

Carter, cirkusklown ?

BIJ gebrek aan wat beters zijn in
de
Europese
Gemeenschap
juichtonen opgegaan, omdat op
de Europese regeringsleiders in
konferentie te Kopenhagen vrij
onverwacht een verlangen tot uiting IS gekomen, om op monetair
vlak meer te gaan samenwerken
De bedoeling zou zijn de Europese deelneming aan de zgn Slang
te intensifieren en vooral Frankrijk nader te betrekken Meer
daarover kon niet worden vernomen, de EG wil het «geheime
plan » nog met onthullen, ook Tindemans niet, die nochtans verheugd was dat de jongste Europese top alvast een punt uit zijn
Europees verslag wil behandelen Voor de rest speelden de
heren verstoppertje Omdat het
«geheim» te weinig om het lijf
heeft'

Minder triomfantelijk maar dan
toch tevreden waren de vakbonden van de EG die in kongres
bijeenkwamen en aan de EG een
reeks aanbevelingen overmaakte waarmede rekening moet gehouden worden recht op arbeid
een betere verdeling van de be
schikbare arbeid en een beter
gekoordineerde ekonomische politiek Vooral de twee laatste punten
wettigen een positieve benadenng door de EG-kommissie en
tal gestegen tot 6 miljoen in
West-Europa Lange tijd heeft
men gedacht dat er in het Oostblok van de krisis mets te zien
was Nu weet men dat het SovjetDlok evenmin gespaard wordt
van inflatie en werkloosheid al
beschikt men — uiteraard — met
over vaste cijfers
Ondanks deze twee verheugen-

Transkei verbreekt
betrekkingen met Zuid-Afrika
Transkei het eerste thuisland in
de Republiek van Zuid-Afrika
was ook het eerste homeland dat
door Pretona onafhankelijk werd
verklaard Zuid-Afnka was ook
de eerste en enige staat die deze
onafhankelijkheid officieel erkende Geen enkel ander land heeft
Transkei erkend omdat volgens
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een UNO-resolutie de onafhankelijkheid van Transkei
slechts
schijn IS en het land voor als na
bijna totaal afhangt van Pretona
Dit zei dr K Matanzima eerste
minister van Transkei in een verklanng nopens de diplomatieke
breuk Hij zei ook dat Transkei
voortaan de zwarte ontvoogdingsstnjd in Z - A zou steunen
Dat deze verklaring en breuk
opschudding
veroorzaakten
hoeft geen betoog De Zuidafrikaanse republiek komt daardoor
in een lastig parket nu de «voorbeeldige leerling» een rebel blijkt
te zijn
Intussen zal Frankrijk 20 km ten
zuiden van Port St-Johns een vrijhaven bouwen op bestelling van
de regering van Transkei Het is
de bedoeling rond deze nieuwe
haven Umngazana genaamd industrie en steden te vestigen
Thans is Umngazana een plaats
van gennge betekenis met een
slecht wegennet en zonder spoorverbindingen

republiek als meest rechtstreekse betrokkene veel kwaad bloed
zet Ander voorbeeld het gebruik
door Israel van de Amenkaanse
splinterbom
ondanks
het
strengC?) Amenkaans verbod dit
wapen «in niet-dramatische omstandigheden» met te gebruiken
De Israelis hebben zich aan dit
« verbod » met het minst gestoord
Deze besluiteloosheid en dit gemis aan kennis inzicht en besluit-

roep dan tijdelijk «te vergeten»
zijn we met in het minst gediend
Er IS weinig nodig om de malaise
in een krisis te doen omslaan des
te meer daar de Sovjets wel
weten waarheen ze willen en na
Carter « uitgetest» te hebben zich
alvast met meer storen aan de
Amenkaanse verwittigingen om
een einde te maken aan de Cubaanse militaire tussenkomsten in
Afnka Dat een dergelijk dreigend

Carter
ontdekt Afrika

Dit alles bevindt zich nog in het
stadium van de voorbereiding
Voorlopig staat de EG zwak Hoezeer sommige landen van de derde wereld in Europa een machtige partner willen zien
deze
macht IS nog steeds ontoereikend als gevolg van het starre
staatssnationalisme De EG is
nog met in staat leiding te geven
en jammer genoeg dreigt ook de
USA als westerse gids te zullen
falen

ir>

Amerikaans
cirkus....
Terwijl de SU over een eigen
soort neutronenbom beschikt (of
zal beschikken) die veel krachtiger IS dan het Amenkaanse prototype en in Afrika ongestoord
en resoluut haar gangen gaat is
er in de Verenigde Staten een
politieke malaise in de maak Eens
te meer is de «presidency» in
opspraak met wegens een nieuw
Watergate of geval van korruptie
doch het zuiver politieke versagen van de president Carter
gelijkt meer en meer op een Hamlet een twijfelaar die vooral op
het vlak van de buitenlandse politiek een flauw figuur slaat Hij is
soms alsof hij alleen president
voor het binnenland is en op buitenlands vlak zich laat leiden door
tweede- en derderangsfiguren
De vaste US-afgevaardigde bij
de U N O IS zo een van die ondermaatse medewerkers Young improvizeert er in de Amenkaanse
kwesties maar op los, spreekt
zonder kennis van zaken en
hangt zozeer de kwajongen uit
dat zelfs een Kissinger verbijsterd hoewel in diplomatische bewoordingen reageert
Nixon mag dan op het vlak van
de politieke moraal een soort
gangster zijn geweest in de buitenlandse politiek voelde hij zich
als een vis in het water Hij
" aedouaneerde » Vietnam China
en Salt, terwijl hij er binnenlands in
slaagde de rassentegenstelling
van haar ontstekingslont te ontdoen BIJ Carter mets van dit alles
in zoverre zelfs dat de USA
steeds zwakker naar voor komen
en het Witte Huis het voorwerp
van steeds bijtender spot in binnenen buitenland wordt Een
Westduits minister aarzelt met
Carter met een circusklown te
vergelijken dit naar aanleiding
van Carters terugkrabbelen in de
kwestie van de neutronenbom
een zaak die vooral in de Bonds-

-.^y^ifïTcR.-^

(uit Gazet van Antwerpen)
vaardigheid is met alleen een
gevaar voor de Verenigde Staten
maar voor gans het Westen
waarin dan West-Europa als het
meest kwetsbare is te beschouwen Met vrome verklanngen en
oproepen tot het eerbiedigen van
de mensenrechten om deze op-

gezagsvacuum gevaarlijk is hoeft
geen betoog Daarom is het zo
jammer dat Europa nog met over
een eengemaakt politiek gezag
beschikt om Carter en zijn regering de juiste weg te wijzen Zal
het Westen in de fouten van
1930-1940 hervallen?
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Aalst 29 april

Propaganda

Nationale VUJO-manifestatie
„Arbeid is ons Recht"
V o o r de tweede maal houdt V U J O in de stad van priester Daens een nationale manifestatie in het teken van de arbeid. Deze VUJO-aktiviteit zou moeten
uitgroeien tot een indrukwekkende getuigenis van de sociale bewogenheid
van onze partij, die het «Sociaal - Federaal • in haar vlag voert.
Het Feest van de Arbeid zal de start worden van een intense campagne rond
de tematiek van de arbeid, die haar hoogtepunt moet kennen met het kongres
van 20-21 mei te Brussel.
Programma

B u s s e n naar A a l s t

— Vanaf 10 uur werkbijeenkomst
voor vrijwilligers (samenkomst in
« Het Gulden Vlies», Esplanadeplein te AalsO.
— Verzameling voor de manifestatie
om 13 u. 30 op het Stationsplein.
— O m 14 uur Daensherdenking aan
het monument van priester Daens
op de Werf.
— O m 15 u u r : betoging in het centrum van de stad, opgeluisterd
door de VU-harmonie «Kempenl a n d - uit Nijlen.
— O m 16 uur: meeting op het Esplanadeplein met volksvertegenwoordiger Jan Caudron, H. Verbesselt
van het Vlaams Arbeiderskomitee
en Johan Sauwens. VUJO-Voorzitter.
— Einde om 17 uur.

Arr. LEUVEN
Vertrek om 12 u. 30 op het Ladeuzeplein te Leuven.

Organizatie
Vanuit overal in Vlaanderen moeten autobussen ingelegd worden naar
Aalst. Doe dit nu. Elk arrondissement
moet minstens één bus kunnen vullen I

Arr. O U D E N A A R D E
Vertrek om 12 uur op de Grote Markt
te Oudenaarde, 12 u. 15 aan het Vredegerecht te Ronse en 12 u. 30 op de
Markt te Brakel. Inschrijven : tel. 0 5 5 /
42.25.46.
A r r OOSTENDE en BRUGGE
Vertrek om 11 u. 30 aan het Vlaams
Huis te Diksmuide, 11 u. 35 Pervijze
(kerk), 11 u. 45 Veurne (Markt), 11 u.
55 Adinkerke (standbeeld), 12 u. De
Panne (Markt), 12 u. 10 Koksijde (Ster
der Zee), 12 u. 35 Lombardsijde
(kerk) en Westende (kerk), 12 u. 40
Middelkerke (kerk), 12 u. 55 Raversijde (De Ton), 13 u. Mariakerke ( V U sekretariaat), 13 u. 05 Oostende (stadhuis), 13 u. 10 Oostende (Sint-Jan).
B r u g g e : 13 u. 30 Brugge-station.
Prijs: voor Oostende 120 fr.; voor
B r u g g e : 100 fr. Inschrijven: tel. 05851.33.23.

Limburg : Iedereen w o r d t uitgenodigd
mee te komen : de bus is gratis! Vertrek : Bree, Vrijthof om 8 u. 30. Stopplaatsen : Opglabbeek, Dorpsplein om
8 u. 4 5 ; Genk, Shopping (busstation)
om 9 u.; Bilzen, Markt om 9 u. 20 ; Hasselt, Station om 9 u. 40 ; Herk-de-Stad,
Markt om 10 u.
Arr. T U R N H O U T
Vertrek om 11 uur te Geel (Toerist),
11 u. 30 te Turnhout hoek RinglaanGraatakker. Inschrijven bij Luc Beyens, Groenstraat 23, te Meerhout
(014/30.03.97). Prijs: 120 fr.

• Zelfklevers kunnen tegen 5 fr. per
stuk bekomen worden op het sekretariaat

Wie mag meedoen ?

• Een pamflet (gratis) vanaf 15 april
verkrijgbaar op het sekretariaat.

Alle V l a a m s e meisjes en j o n g e n s

— Uw inbreng is b e l a n g r i j k !

Wat

• VUJO-nationaal rekent op uw verbeeldingskracht en uw kreativiteit
voor 29 april.

kleurd, die d e arbeid

Naast de algemene slogans van de
manifestatie rekenen wij op regionaal
gekleurde eisen.

Een b e v o e g d e j u r y zal p r i j z e n
(jeugdboeken) aan de g o e d e tekeningen toekennen.

Bij voorkeur worden deze slogans op
een ludieke manier voorgesteld.
• Alle VUJO-vlaggen moeten in de
optocht aanwezig zijn. Leeuwevlaggen en VU-vlaggen eveneens van harte welkom.

t o t 12 jaar.

Een

verwachten
tekening,

al

wij ?

dan

niet

ge-

voorstelt.

Alle w e r k e n dienen o p g e s t u u r d
of afgegeven te w o r d e n o p het
Algemeen VU-sekretariaat, Barrik a d e n p l e i n 12, 1000 B r u s s e l
met vermelding Tekenwedstrijd
«Arbeid Weekblad W I J .

WEST-VLAANDEREN
Wulpen vraagt autobusverbinding
In het O C M W te Koksijde heeft Maurits Boucquez het voorstel verdedigd
voor de aansluiting van Wulpen op
het openbaar busnet. Tevens drong
hij bij kameHid E. Vansteenkiste aan
o m dit voorstel over te maken aan het
ministerie van Verkeerswezen. De
heer Chabert heeft intussen zijn departement de opdracht gegeven een
grondig onderzoek in te stellen. Het
voorstel van M. Boucquez houdt in de
lijn 17 Oostende-Nieuwpoort-VeurneDe Panne, lijn 22 Veurne-Koksijde en
lijn 23 Oostduinkerke-Veurne ook
langs Wulpen om te leiden. In deze
vroegere gemeente blijken ettelijke
gezinnen gehuisvest, waaronder een
30-tal van de derde leeftijd, die niet
over eigen vervoermiddelen beschikken om zich naar het administratief
centrum Koksijde. de winkelcentra, de
ziekenhuizen en rusthuizen te Veurne
en te Oostende te begeven. Deze
mensen zijn dus aangewezen op het
gebruik van de hogergenoemde buslijnen. Hiervoor moeten zij echter een
afstand van 3,5 km afleggen, langs
aartsgevaarlijke invalswegen van de
E5 (Jabbeke-Nieuwpoort). Ook de
dorpsfunktie van Wulpen wordt voortdurend armer zodat verplaatsingen
noodzakelijk zijn.
Anderzijds is een auto vaak een
gedeeltelijke
oplossing.
Ook
de
schooljeugd is door dit gebrek aan
openbaar vervoer eenzijdig op bepaalde scholen die wel voor een autobus
zorgen aangewezen. Dat is het geval
voor het gemeentelijk onderwijs te
Wulpen zelf en verder alleen voor het
ateneum te Veurne. Wie naar een
andere school wil, moet de fiets op of
de ouders moeten een pendeldienst
organizeren.
Vandaar
het voorstel
van
ons
OCMW-lid om de drie buslijnen langs
Wulpen om te leiden, wat niet alleen
bij de Volksunie, maar ook bij de brede kring van de bevolking gunstig
werd onthaald.
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• Affiches
«ARBEID
IS
ONS
RECHT» zijn gratis verkrijgbaar op
het VUJO-sekretariaat.

Een tekenwedstrijd
in de rand
van het VU-kongres

OCMW-Koksijde
overweegt oprichting
kinderkribben
Via een vragenlijst wordt een onderzoek ingesteld naar de behoefte i.v.m.
kinderkribben, en dit bij de ouders
met kinderen van minder dan drie
jaar. Deze kinderkribbe zou dan onder beheer van het O C M W uitgebaat
worden. Voor meer informatie kan
men zich wenden tot het sekretariaat
van het O C M W , gemeentehuis Oostduinkerke, of bij Maurits Boucquez,
Konterdijk 19 Wulpen.
TV-distributie
Ons OCMW-lid werd via een aantal
vrienden minder-validen erop gewezen dat in de nieuwe fusiegemeente
Koksijde, de twee maatschappijen
W V E M (Oostduinkerke), een interkommunale, en Coditel (Koksijde),
een privé-firma, beide een andere
regeling op na houden inzake vermindering van distributie-abonnementsgeld voor minder-validen.
De W V E M geeft aan de minder-validen te Oostduinkerke een vermindering van zowat 5 0 % aan abonnementsgeld, terwijl Coditel te Koksijde
helemaal niets geeft.
Maurits Boucquez heeft het schepenkollege onmiddellijk op de hoogte
gesteld van deze gekke situatie, en
vraagt dan ook aan het schepenkollege om bij de direktie van Coditel aan
te dringen, om dezelfde regeling toe
te passen als de W V E M .
Visrecht
Naast een aktief OCMW-lid, is M. Boucquez zowat de bezieler van de aktiegroep «De Visstandbeschermers».
Enkele maanden geleden deed deze
werkgroep een schriftelijke tussenkomst bij het Koksijdse schepenkollege om iedere hengelaar de toelating
te geven om te vissen in de openbare
onbevaarbare waterlopen die langs
de gemeentewegen van Koksijde lopen.

Het schepenkollege heeft daarop gunstig geantwoord. Intussen kon deze
aktiegroep haar slag thuis halen wat
de nieuwe gemeente Alveringem betreft. Deze aktie viel in goede aarde
bij de talrijke hengelaars uit de streek,
en de vele toeristen die onze visrijke
streek komen opzoeken. Het valt echter te betreuren dat tal van mandatarissen, verrast door het gunstig onthaal van deze aktie, hun inbreng willen laten onderstrepen bij de hengelaars, niettegenstaande zij met de
opzet niets te maken hebben.

VU-Stene aktief in
wijl^raad
In de wijkraad van Stene werden niet
minder dan de helft van de agendapunten door de VU-wijkraadsleden ingediend.
Er werd aangedrongen op het aanleggen van voetpaden in de nieuwe
woonwijken en dit niet alleen langs de
bebouwde percelen maar ook langs
die percelen, waar een tuin aangelegd
werd. Naar onze mening legt het
stadsbestuur een te grote laksheid
aan de dag bij het niet aanvragen van
voetpaden door de betrokkenen. Verder werden een hele reeks klachten
neergelegd door bewoners van de
nieuwe woonwijk de «Oostendse
Haard», waar de maatschappij verzuimde de meest elementaire regels
van huisvesting toe te passen. Er
wordt eveneens niet opgetreden tegen de eigenaars van tot krotwoningen verklaarde gebouwen, die niet
alleen het algemeen beeld van de
gemeente ontsieren, maar tevens een
broeinest zijn van allerlei ongedierte.
Agendapunten voor de volgende
wijkraad zijn steeds welkom bij onze
wijkraadsleden: G. De Pontieu, Vinkenstraat 23 ; G. Francke, Molenaarsstraat 72 ; R. Verhaege, Zilverlaan 21.
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Vic Anciaux te Blankenberge
Het was voor het plaatselijk VU-bestuur een grote voldoening om het voorjaar af te ronden met een hoogtepunt dat zeker lang in ons geheugen zal blijven hangen
W I J hebben de eer en het genoegen mogen beleven een belangrijke politieke
figuur in ons midden te mogen begroeten W i j schrijven donderdag 30 maart
1978, waarop staatssekretaris Vic Anciaux v o o r een bomvolle feestzaal van
het Stadhuis ons een klare kijk bracht op Brussel Wij mochten er de aanwezigheid begroeten van het schepenkollege van onze stad, senator Guido Van
In, Pieter Leys en Raymond Reynaert, eerste schepen en schepen van Brugge, provincieraadslid dr Speybroeck, arr-voorzitter van de V U en arr raadslid Jan Fraipont en Yvonne Swaelen en het voltallig plaatselijke bestuur
Vooraf was de staatssekretans ontvangen bij het VU-bestuur en daarna
op het stadhuis door het schepenkollege Van dit laatste mocht hij een
prachtige scheepsklok in ontvangst
nemen In zijn verwelkoming hoopte
burgemeester Willem Content dat deze symbolische noodklok voor Vlaanderen nooit zou moeten luiden
O m 20 u, na een diner aangeboden
door het schepenkollege kon de
staatssekretaris van start gaan Hij
w e r d ingeleid door VU-gemeenteraadslid Jef Freyns die opmerkte dat
Vic Anciaux de man is die weet wat
het betekent Vlaming te zijn in Brussel In een prachtig en boeiend betoog
schetste onze staatssekretans de situatie van de Vlamingen te Brussel Hij
ging daarbij uit van de nefaste woonpolitiek gevoerd door de vorige regenngen Reeds jarenlang is de woonkern te Brussel aan ontvolking toe
Het 18 dan ook duidelijk dat de gewone Vlaamse Brusselaar zijn woongebied bedreigd voelde en zelfs moest
ontruimen om plaats te maken voor
de rush van kantoor- en nijverheidsgebouwen wat dan automatisch een
sterke verkrotting met zich meebracht Dit alles heeft de huidige regering, hoofdzakelijk dank zij de invloed
van de V U eindelijk als een reëel
gevaar aanvaard Zij gaat dan ook
van start met een duidelijke woon- en
leefpolitiek voor Brussel Dat de mens
hierin centraal staat is een duidelijke
zaak die via zijn kulturele inbreng zijn
scholen, ontspanningsmogelijkheden
moet benaderd worden Wij kunnen
aan de hand hiervan reeds vaststellen

Nieuwe
« kantonnalen »
inOVD
De vnenden Bert Huyghe (Veurne)
en Andre Zwaenepoel uit Koekelare
(kanton Diksmuide) hebben aanvaard
kantonnale gevolmachtigden te zijn
voor hun kantons Dank en veel werklust

VU-Alveringem:
reeds 15 % leden
meer...
De titel van deze tekst vormt zowat
het besluit waartoe VU-Alvenngem
na de vonge bestuursvergadenng gekomen IS W e zijn immers fier te
mogen vaststellen dat ons ledenaantal vergeleken met vong jaar met
meer dan 15 % gestegen is
Ongeveer 40 nieuwe leden hebben
zich reeds bij ons gevoegd Dat geeft
ons goede moed om verder te werken want meer dan ooit zijn w e ervan
overtuigd dat er in Alveringem nog
wat te doen is
Na deze verheugende vaststelling
werd nog eens nageteld hoe njk w e
waren en ook dat begint positieve vormen aan te nemen O m daaraan nog
wat sleutelen w e r d besloten de sticker-aktie verder te zetten
Verder w e r d een avond gepland met
als gastspreker senator Van In Daarover volgen later meer details Tot slot
werden enkele suggesties geformuleerd i v m een mogelijke 11 juli-viering
Tot slot w e r d een extra vertegenwoordiger voor de arrondissementsraad
aangeduid Guido Bruneel verklaarde
zich bereid deze taak op zich te
nemen
Voor de maand mei staan reeds volgende punten op het programma -1 7
mei arrondissementsraad te Diksmuide — rond 12 mei bestuursvergadenng — 20-21 mei partijkongres
En zo werken wij verder
in de hoop
dat in vele VU-afdelmgen hetzelfde
gebeurt
De werkkracht is ons sterkste wapen
Laten wij het dan ook ten volle gebruiken I

WIJ i e

dat het Stuyvenbergakkoord voor de
Brusselse Vlaming zeker een winstpunt van belang is Want was het niet
zo dat de Vlaming met meer aan bod
kwam in zijn verfranste omgeving
En zo zette een entoesiaste Vic
Anciaux zijn onthullingen verder waarbij hij op het eind van zijn toespraak
een daverend applaus loskreeg Het
was de plaatselijke VU-voorzitter Pol
Decleer die in zijn dankwoord voornamelijk wees op het belang van de
samenwerking wil de Vlaming ongeacht zijn stand of politieke overtuiging, de Vlaamse uitbouw verwezenlijkt zien

De staatssekretaris probeert de scheepsklok onder het oog van burgemeester Content en VU-raadslid
Fryns

Echtpaar Verbeke-Bouvier
te Kortrijk herdacht
Hector Verbeke
Ijzerfrontsoldaat
Vuurkruiser
groot
oorlogsinvalide
Frontstrepen Kruis van Ridder in de
orde van Leopold ll.Overwmnings- en
herdenkingsmedaille
1914-1918
Vlaamse idealist en ontvoogdingsstrijder geboren te leper op 13 april
1896 en overleden in het O -L -Vr Hospitaal op 24 december 1949
in de oorlog 14-18 op de vlucht met
zijn familie te Meudon (Parijs) w e r d hij
opgeëist om dienst te nemen in het
Belgisch leger 8e iinieregiment 4e
Bataljon Na een zware opleiding
w e r d hij ingezet aan het Ijzerfront en
verwond te Boezinge in 1917 een
besmettelijke oogziekte
trachoom
met pannus aan beide ogen Eerst
door blindheid getroffen w e r d hij verpleegd in verschillende militaire hospitalen in Franknjk ontslagen in 1919
In 1920 huwde hij met Gabrielle Bouvier eveneens afkomstig uit leper
maar wonende te Komen waar Hector aannemer in dakwerken is In 1925
zal hij dit beroep moeten stoppen
wegens het verergeren van zijn oogkwaal en w e r d hem een militair oorlogspensioen toegekend van 80 % infirmiteit
Te Komen gekonfronteerd met een
franstalige administratie die de Nederlandssprekende medeburgers discrimineert, (Cfr talentelling 1947 cijfers
taalgrenskomitee = 59 % ) stelde hij
zich kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen 1932 op de lijst der
Vlaamse Volkspartij en w e r d geen
enkel mandaat toegekend
In een kiesmanifest w e r d het probleem Komen door de V V P zeer duidelijk gesteld « welke partij heeft ooit
de rechten van de Vlamingen verdedigd Geen enkele zodat wij verplicht
werden zelfstandig op te treden »
De evolutie te Komen steeds onder

worpen aan een verfransingspolitiek
en goedgekeurd door de traditionele
partijen heeft op lange termijn zijn
nefaste gevolgen gekend Het w e r d
bij de provincie Henegouwen ingelijfd
Gedurende de moeilijke bezettingsjaren w e r d Hector geraadpleegd om
een vakant schepenambt te aanvaarden Spijts zijn fysische ongeschiktheid nam hij zijn verantwoordelijkheid en stelde zich ten dienste van
zijn medeburgers Zijn benoeming verscheen in het Belgisch Staatsblad op
13 september 1942
Zijn korrekte houding en veelvuldige
tussenkomsten in het schepenkollege
vaak ten dienste van de kleine man
w e r d na de bevrijding omgebogen
onder de beschuldiging « Te Komen
deelgenomen te hebben aan het vervormen door de vijand van wettelijke
instellingen of inrichtingen
de trouw
der burgers jegens de Koning en de
Staat in oorlogstijd aan het wankelen
te hebtien
gebracht
of met een
kwaad opzet
s vijands politiek
of
plannen in de hand te hebt>en gewerkt '
HIJ w e r d veroordeeld in juli 1945 tot
twee jaar gevang met onmiddellijke
aanhouding sekwester op zijn patnmonium afnemen van oorlogspensioen burger- en politieke rechten
enz (sociale gevolgen van de repressie)
Zijn lijdensweg als visueel gehandicapte beschrijft hij in zijn familiedagboek Na morele uitputting is hij overleden op 53-jarige leeftijd
Uit eerbied en erkentelijkheid w o r d t
ter nagedachtenis van Hector Verbeke en Gabrielle Bouvier een eucharistievienng opgedragen op 23 apnl om
9 u 55 in de Kapel van het Don Bosc o Instituut Don Boscolaan 18 te Kortnjk (Baan Kortnjk-Aalbeke)
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D I K S M U I D E Arrondissementsraad Toelichting Kongres van
de Arbeid »
M I D D E L K E R K E . mosselsouper in lokaal Were-Di om 20 u 30
Inschrijven tot 10 apnl in lokaal (059-3011 88)
OOSTDUINKERKE VU-ledenfeest om 20 uur in cafe Visserswelzijn O p de agenda Stuyvenbergsoep Brusselse kip met
Egmontsaus Smurfentaart met daarna muziek en dans op de
tonen van het lokale smartlappenensemble 350 fr /persoon op
rek 476-4305731-90 van VÜ-Oostdumkerke met vermelding
«ledenfeest»
Z W E V E G E M - K N O K K E VU-bal in zaal «Den Uylenspiegel«,
Avelgemstraat te Zwevegem-Knokke om 20 u
BRUGGE-TORHOUT VU-lentebal vanaf 21 uur in zaal Jagershof te Sint-Andnes-Brugge
IZEGEM VU-bal om 20 uur in zaal Sportief Meensesteenweg
Inkom 80 fr Orkest Andre Gheysen
TIELT-WINGE
Info avond over gewestplannen «AarschotDiest» door kamerlid Kuijpers om 20 u in Tielt-City te Tielt
OOSTENDE VUJO-vergadering kantons Oostende-Gistel om
20 u 30 op het VU-sekretanaat
OOSTENDE-MARIAKERKE VU-werkvergadering in voorbereiding tot «originele voettocht» op het sekretariaat om 20 uur
KOKSIJDE Debatavond om 20 uur in het gemeentelijk Casino
over « Europa Waarom ' Hoe ' Wanneer ? » Eregast Walter
Kunnen voorzitter Unie der Europese Federalisten Paneel met
C V P BSP en P V V voor de Volksunie senator Guido Van In

VU-Stene 10 jaar jong!
Dat er nog mensen bestaan om eens
gezellig rond een echte Vlaamse hutsepot een avond door te brengen
heeft de VU-Oostende afdeling Stene nog maar eens bewezen
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van deze afdeling schoven een
70-tal mensen de voeten onder tafel
niet alleen om de innerlijke mens te
versterken maar ook om eens op een
aangename manier van gedachten te
wisselen
Onmiddellijk nam voorzitter Willy Serpieters het roer in handen om m een
korte gelegenheidstoespraak de historiek van de afdeling te schetsen en
hulde te brengen aan oud-bestuursleden maar vooral aan oud-voorzitter
Jef Tommelein die deze afdeling helpen uit de grond stampen heeft Jef
de man-doet-al achtte de tijd gekomen om te hernieuwen met om de teugels te laten vieren, maar om zich nog
beter te kunnen inzetten voor zijn biezondere taken van sociaal dienstbetoon o a in het O C M W « Zijn Stene »
laat hij echter met in de steek want hij
blijft nog lid van het bestuur
Tussen de aanwezigen waren veel
gekende gezichten o a de voorzitter
van Groot-Oostende
Bert
Ruysschaert gemeenteraadslid Kns Lambert
ea
(volksvertegenwoordiger
Emiel Vansteenkiste moest zich wegens ziekte laten verontschuldigen)
Kris legde de nadruk op het sociale
van onze partij Wij hebben ons politiek geëngageerd, met om een bepaalde filosofische strekking naar voor te
schuiven maar wel om ons Vlaamse
volk te helpen in zijn strijd tot ontvoogding De eerste grote stap is reeds
gezet nu moeten wij met samengebalde krachten ons doel bereiken een
sociaal uitgebouwd federalisme
Hij liet eveneens met na om onze
betreurde en overal gewaardeerde
vriend Juul Schockaert te gedenken

Na de toespraken was het de beurt
aan de uitbaters van «'t Vossenhol»
o m hun overal te lande gekende hutsepot op tafel te plaatsen En of deze
in de smaak viel Dat er sfeer was
getuigt het feit dat velen pas omstreeks 2 u ( t was inmiddels plots 3 u
geworden door het overschakelen
naar het zomeruur) huiswaarts trokken
Al met al een fantastisch geslaagde
avond waar de afwezigen weer eens
ongelijk hadden

Een zonnige tuin het
hele jaar door!

HOBBYSERRES
•

Zeer sterke,
waterdichte

degelijke
konstruktie

eri

•

Uitvoering
m
aluminium
met kitloze beglazing
• Zeer eenvoudige
montage
en met het minste onderhoud
• Vaste breedte van 280 m en
variërend
m lengte
tot
1060 m
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VRIJDAG 14 APRIL

Ouders kunnen leren
van TV-kinderen
Het is onze journalistieke regel
om enquêtes omtrent het sociologisch gedrag van mensengroepen met veel omzichtigheid en
zin voor relativiteit te benaderen.
Dat geldt voor politieke sternprognoses, en dat is evenzeer
het geval voor cijfers over het
TV-kijkgedrag van kinderen. In
de pers verschenen enkele markante bevindingen van een BRTpeiling naar de verknochtheid
van de jongeren aan de TV-kijkkast.

in één adem wél aan toe dat het
NOS-onderzoek evenzeer wijst
op de grote interesse van kinderen voor programma's met geweldscènes.
En, dan wordt ook nog de steeds
weerkerende
bedenking
ge-

Kinderen kijken zeer veel, ook
zeer laat, en weinig kritisch naar
de televisie. Dat was een algemene vaststelling die slechts een
sterk vermoeden beaamde. Andere precieze bevindingen zijn
zeer moeilijk af te leiden ; alleen
al omwille van de noodzakelijk
beperkt gehouden steekproef.
Wat nu nog maar eens opvalt is
dat een andere TV-enquête een
andere
algemene
konklusie
geeft: «Kinderen zouden van
TV-kijken leren.»
Cijfers werden hieromtrent op
een rijtje gezet, in opdracht van
de dienst kijk- en luisteronderzoek van de Nederlandse NOSomroep. En zo lezen we bijvoorbeeld : «van de ondervraagde
onderwijzers is bijna driekwart
van mening dat kinderen leren
van televisiekijken. TV zou de
algemene ontwikkeling van kinderefi voelbaar bevorderen ».
Zo zie je maar... Voegen we daar

Voor de oude Finnen was de sauna een plaats van bezinning.
Rond het Heilige Vuur kwamen
ZIJ lichamelijk en geestelijk tot
rust In de loop der eeuwen bleef
de sauna op het oorspronkelijke
hoge etische peil. Niet zonder enige trekjes van snobisme, kwam
deze badvorm ook bij ons tot een
zekere bloei
privé-sauna's en
openbare sauna's rezen uit de
grond als dampende paddestoelen.
Een BRT-ploeg van de dienst
Vrije Tijd volgde enkele fervente
sauna-gangers en maakte er een
film over.
Het weldoende effekt van het droge hete klimaat in de kabine blijft
met enkel tot het lichaam beperkt de heilzame werking zou
ook de geest gunstig beïnvloeden.
Veel sauna's kombineren het bad
met een lichaamsmassage Massage stimuleert de bloedcirkulatie

maakt dat de «relatie kind en
massamedia niet losstaat van
de sociale achtergronden van
het kind ».
Kortom, ouders zouden van het
TV-kijkgedrag van hun kinderen
veel moeten kunnen leren...

Sauna, net niet
wat u dacht
en verjaagt overtollige afvalstoffen uit de weefsels Vaak echter
zijn de als «sauna-massage»
geëtiketteerde
instellingen gewoon verdoken vormen van prostitutie
Maandag 17 april om 21 u. 45 op
BRT 1.

Tot die dag in Dallas, Texas. Heel
deze geschiedenis wordt nog
eens overgedaan in « Het proces
van Lee Harvey Oswald » (2 afleveringen)
Een zekere Lee Harvey Oswald

RTB - 22 u. 05:
F FOR FAKE
Spitsvondige satire van en met
Orson Welles Met Oja Kodar,
Joseph Gotten, Lawrence Harvey, e a Orson Welles vertelt
met monotone stem van een
zekere Elmyr die doeken van de
schilder Modigliani vervalst
D-2 - 00 u. 30
DE ZAAK THOMAS CROWN
Politiefilm van Norman Jewison
Met Steve McQueen, Faye Dunaway, Paul Burke, e a Thomas
Crown, een Amerikaanse miljardair, kraakt uit verveling een
bank zonder dat hij zich kenbaar maakt aan zijn medewerkers De politie tast in het
duister
ZATERDAG 15 APRIL
BRT- 14 u. 30:
MIGHTY JOE YOUNG
Fantastische film van Ernst B
Schoedsack
Met
Joseph
Young, Robert Armstrong, e a
Een variété-kunstenaar wil een
nummer met wilde dieren opvoeren in een nachtklub Hij organizeert een expeditie naar Afrika
om er de nodige dieren te vangen
D-1 - 15 u. 55.
CHAIN LIGHTNING
Oorlogsfilm van Stuart Heisler
Met Humphrey Bogart, Eleanor
Parker, e a Matt, een piloot, zou
willen trouwen met Jo Hij denkt
echter dat hij met genoeg geld
heeft voor hun huwelijk
RTB - 20 u. 25 ;
ONE MILLION YEARS B.C.
Prehistorisch verhaal van Don
Chaffrey Met Raquel Welch,
John Richardson, e a Een pnmitieve stam, met aan het hoofd
de tiran Akhoba, leeft aan de
voet van een dreigende vulkaan

Lee Oswald doet alles over
De moord op J F . Kennedy deed
de wereld even stilstaan De jonge president was overal gekend
als de steeds lachende briljante
politicus, de goede huisvader, de
liefhebbende echtgenoot

D-1 - 21 u. 15:
'S MORGENS OM ZEVEN
UUR
GAAT ALLES BETER
Komedie van Kurt Hoffmann,
Met Archibald Esser, Gerlinde
Locker, Peter Arens, e a Wanneer Gaylord, een jongetje van
zeven jaar, 's morgens wakker
wordt dan is het uit met de rust
van vader, moeder, opa, de met
meer zo jonge tante Marygold
en de twee jonge tantes Rosa
en Beckv

wordt kort na de moord op Kennedy gearresteerd. Men verdenkt
hem ervan de moordenaar te zijn.
Oswald wordt op zijn beurt neergeschoten door de nachtklubeigenaar Jack Ruby Wat zou er
gebeurd zijn als Lee Harvey Oswald was blijven leven"? Deze
vraag is het uitgangsDunt van
deze film, die een uitgebreid overzicht geeft van de feiten die aan
de moorden op Kennedy en Oswald voorafgaan Daarbij wordt
het onderzoek van de politie zo
nauwkeung mogelijk weergegeven Er wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de persoon
van Oswald, aan zijn geschiedenis • de nauwe moederbinding, zijn
vele reizen naar de Sovjetunie,
Zijn huwelijk met Manna, zijn verzeild raken in zowel pro- als antiCastro gezinde kringen in Amerika
In de film wordt echter ook verondersteld dat Oswald blijft leven
en een proces tegen hem wordt
gevoerd Hoe zou dat proces verlopen zijn ? Zou Oswald uiteindelijk als moordenaar veroordeeld
zijn, of zou men hem op grond
van gebrek aan bewijzen vrijgesproken hebben ?

D-1 - 23 u. 05:
MAN FRIDAY
Satinsche avonturenfilm van
Jack Gold Met Peter O'Toole,
Richard Roundtree, Peter Geiler,
e a Robinson Crusoe leeft
reeds gedurende twaalf jaar alleen op zijn eiland, als hij op een
mooie dag plots oog in oog
staat met een jonge wilde
ZONDAG 16 APRIL
F-1 - 20 u. 30:
TROIS MILLIARDS
SANS ASCENSEUR
Dievenkomedie van Roger Pigaut Met Michel Bouquet, Marcel Bozzufi, e a Aan de rand van
Courbevoie, daar waar de vervallen buurten, die tot afbreken
veroordeeld zijn, naast grote buildings staan, leven enkele vrienden die plannen maken om kostbare juwelen te stelen
LUX.- 21 u.:
LES SEINS DE GLACÉ
Dramatische thriller van Georges Lautner Met Alain Delon,
Mireille Darc en Claude Brasseur Op een strand in de omgeving van Nice ontmoet Frangois,

I'

'T!;

Peggy, een jonge vrouw die
hem vertelt dat ze gescheiden
IS Hij wordt verliefd op haar
D-1 - 22 u. 05
RAINTREE COUNTRY
Psychologische film van Edward
Dmytryk Met Elisabeth Taylor,
Montgomery Clift en Eve-Mane
Saint
F-3 - 22 u. 40 :
PARNELL
Scenes uit het pnvè-leven van
de Ierse volksleider Parnell Met
Clark Gable, Myrna Loy, Edmund Gwenn, e a Regie van
John M Stahl
MAANDAG 17 APRIL
N-1 - 19 u. 20:
RETURN OF
THE SCARLET PIMPERNEL
Avonturenfilm
van
Hans
Schwartz Met Barry K Barnes,
James Mason, Sophie Stewart,
e a De Engelse edelman Sir Percy Blakeney, bijgenaamd de « Rode Pimpernel», heeft een avontuurlijk leven achter de rug
F-1 - 20 u. 30:
LE MAFIOSO
Psychologisch drama van Pierre
Granier-Deferre Met Yves Montand. Lea Massari, Marcel Bozzufi, e a Ange Orahonna, een
Corsikaanse caid uit de Amerikaanse onderwereld van New
York, komt naar Europa om zijn
ernstig zieke moeder bij te staan
en tevens een zaak af te handelen in Hamburg
D-1 - 00 u.:
KEY LARGO
Gangsterfilm van John Huston
Met Humphrey Bogart, Lauren
Bacall, James Temple, e a Onder het mom van een visvakantie komen verschillende gangsters samen in een hotel op het
eiland Key Largo
DINSDAG 18 APRIL
N-2 - 20 u. 25 :
DAYS OF WINE AND ROSES
Dramatische film van Blake Edwards Met Jack Lemmon, Lee
Remick, Charles Bickford, e a
Joe Clay, een jong public-relations officer bij een grote firma,
reageert zijn ongenoegen over
zijn job af in alkohol Zijn vrouw
tracht hij mee te slepen in zijn
alkoholisme.
D-2 - 20 u. 30:
ITS A GREAT FEELING
Muzikale film van David Butler
Met Dons Day, Dennis Morgan,
Jack Carson, e a De nieuwe produktie die regisseur Jack Carson op touw aan het zetten is,
wordt druk besproken in de filmstudio's van Hollywood.
F-2 - 20 u. 35:
VICTORY AT ENTEBBE
Gijzelingsdrama van Marvin
Chomsky Een Frans lijnvliegtuig
met vooral Israëlische burgers
wordt door terronsten gekaapt
en naar de hoofdstad van Oeganda afgeleid
WOENSDAG 19 APRIL
RTB-2 - 19 u. 55:
MON ONCLE BENJAMIN
Komedie van Edouard Molinaro
Met Jacques Brei, Rosy Varte,
Claude Jade, e a Benjamin Rathery is met alleen een dnnkebroer en een rokkenjager Hij is
ook een jongeman die allesbehalve een blad voor fle mond
neemt.
BRT-2 - 21 u.:
JEZEBEL
Dramatische film van William
Wyler Met Bette Davis, Henry
Fonda, George Brent, e a Een
vnjgevochten jonge vrouw verliest haar verloofde door haar
extravagant optreden

— Donderdag 13 april om 20 u.
40 op BRT 2, eerste aflevering.
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Donderdag
13 APRIL

I

BRT
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De
bereboot. — 18.05 Rondomons.
— 18.30 De verloren eilanden Cf).
— 18.55 Filopat en Patafil.
19.00 Sporttribune. - 19.30 Kijk
uit. - 19.45 Nieuws. - 2010 De
Muppet show. — 20.35 Panorama. — 21.00 Standpunten. —
21.25 Première. - 22.15 Nieuws.

BRT 2
20.10 Open school. Wij, Europeanen — 20.40 Het proces van Lee
Harvey Oswald. CTV-spel).

NED. 1
18.50 Fabeltjeskrant
18.55
Nieuws. — 18.59 KRO's wereldcirkus. — 19.49 Wat heet b e t e r ' —
20.19 De alles is anders-show —
21.30 Nieuws - 21.55 Den Haag
vandaag. — 22.10 Formule 3 plus.
— 23.00 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 19.00 Paddington. — 19.05 De verschoppeling
(f). — 19.30 De dik voor mekaar
show. - 20.00 Nieuws. - 20.28
Showroom. — 21.35 De familie
Bellamy CO. - 22.22 Hier en nu. 23.02 Groeten van Johannes. —
23.20 Nieuws.

RTB 1
14.00 Schooltelevisie. 17.30
Menswetenschappen «Konfektie
in Binche». — 18.00 Barbapapa
— 18.05 1, 2, 3... Atelier. - 18.30
Zigzag. — 1845 S a v o r vivre. —
1915
Antenne-soir.
19.30
Nieuws. — 19.50 Suggestions. —
20.00 Autant savoir. — 20.20 Les
Barbouzes Cfilm) — 22.00 Nieuws.
— 2215 Le carrousel aux images.
— 23.05 Nieuws.

FR. 1

TF 1

13.00 Nieuws. - 13.35 Regionaal
programma. — 13.50 Objectif santé — 1802 A la bonne heore. —
18.27 Pour chaque enfant. —
18.32 L'ile aux enfants. — 18.55
Le village englouti Cf). - 19.09 Les
tifins. — 19.15 Une minute pour
les femmes. — 19.20 Gewestelijke
aktualiteiten. — 19.43 Eh bien,
raconte. — 20.03 Nieuws. - 20.30
Jean-Christophe Cf). - 21.22 L e vénement. — 22.30 Cmé-première. — 23.00 Nieuws.

13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal
programma. — 14.25 Cousins
cousines. — 14.55 Tennis. —
16.15 Vakantieprogramma voor
de jeugd. — 17.57 A la bonne heure. — 18.27 Pour chaque enfant.
— 18.32 L'ile aux enfants — 18.55
Le village englouti Cf.). — 19.15
Une minute pour les femmes. —
19.18Les>ifins. - 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19 43 Eh bien,
raconte. — 19.57 Nieuws. — 20.30
Un mari ideal Ctoneel). — 22.35 La
musique est a tout le monde. —
23.05 Nieuws.

FR.2.
13.50 L'Eloignement Cf). 14.03
Aujourd'hui madame. — 15.0 Le
magicien CO. — 15.55 Aujourd'hui
magazine. — 17.55 Groenland Cdokumentaire). — 18.25 Tekenfilms.
- 18.40 C'est la vie. - 18.55 Des
chiffres et des lettres. — 19.20
Assemblee nationale. — 19.45 Les
6 jours d ' A 2 : spel. 20.00
Nieuws. — 20.35 De zaak vm
Rath. - 23.05 Nieuws.

FR. 3
18.35 Jeugdprogramma. — 19.05
Regionaal programma. - - 19.40
Trbune libre — 19.55 Nieuws. —
20.00 Les jeux de 20 heures. —
20.30 Thérèse Raquin Cfilm). —
22.10 Nieuws.

BBC 1
13.45 Nieuws. - 14.00 . Pebble
Mill 14.45 Chigley. 16.00
Children's wardrobe. — 16.55
Playschool. — 17.20 Grape ape.
— 17.40 Krofft supershow. —
18.05 John Craven's newsround.
18.10 Blue Peter. 18.35
Magic
roundabout.
—
18.40
Nieuws. — 18.55 Nationwide. —
19.55 Tomorrow's world. — 20.20
Top of the pops. - 21 05 Wildlife
on one. — 21.30 Happy ever after
22.00 Nieuws. 22.25 The
Ronnie Corbett thursday special.
— 23.10 Face Values. 00.00
Nieuws.

Vrijdag
14 APRIL

RTB 2
18.45 Tom en Jerry. — 18.50 Tribunes économiques et sociales —
19.15
Antenne-soir.
19.30
Nieuws. — 20.00 Télé-presse.

ARD
17.10 Nieuws. — 17.15 Eenzame
vrouwen Creportage). — 18.00
Das Wuestenschiff. CDokumentaire). — 18.10 V o m Einbaum zur
Luftfahrt. CTekenfilm). 18.50
Nieuws — 19.00 Intermezzo-informationen. — 20.15 Hier und heute
— 2045 Spiel um 4tel vor 8. —
21.00 Nieuws. 21.15 Burgemeesters in de rode cijfers. —
22.00 Alles oder nichts. CKwis). —
22.45 Patenkinder Cshow). —
23.20 Tagesthemen. - 00.00 Unmoeglicher Auftrag Cf). — 00.50
Nieuws.

ZDF
18.00 Nieuws. — 1810 Pinocchio
Cf) _ 1840 Die Drehscheibe. —
19.20 Mirjam und der Lord vom
Rummelplatz Cf) - 20.00 Nieuws.
- 20.30 Dalli-Dalli. - 22.00 Heute-iournal. — 22.20 Die Bonner
Runde. - 23.20 Madame X - eine
absolute Herrschenn Cfilm). —
1.30 Nieuws.

LUX.
1215 La bonne franquette. —
17.15 Tekenfilms. - 17.35 Le coffre-fort. — 17.45 Concours Eurovision de la chanson 1978. —
18.15 Le coffre-fort. - 18.20 Ramdames info. — 18.30 Systéme D.
— 18.45 Ram-dames. - 18.55 Le
coffre-fort. — 19.00 De nos clochers. — 19.15 Passé et gagne. —
1930 Nieuws — 20.00 La police
des plaines. — 21.00 Assurance sur
la mort Cthnller).

WIJ 11

BRT 1
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Het
spook van Monnikeneiland Cf.). —
18.15 Klem, klein kleutertje. —
18.30 Open school - 19.00 Filopat en Patafil. - 19.05 KTRC. 19.45 Nieuws - 20.15 Het eiland
der half-aoen. Dokumentaire. —
20.40 Een zondag in de hel. Deense dokumentaire over Parijs-Roubaix. - 23.20 Nieuws.

BRT 2
20.15 Eurovisieliedjes 1978 Ctweede deel). — 20.45 Première-magazine. — 21.40 Dag aan dag.

NED. 1
18.50 Fabeltjeskrant. — 18.55
Nieuws. — 18.59 De man van zes
miljoen Cf.) - 20.28 Muziek uit duizenden. — 21.37 Nieuws. — 21.55
Praten met de minister-presiden't.
— 22.05 De veerman CTV-film) —
22.55 Bermudez, de president van
Peru CportreO - 23.25 Nieuws.

BBC
13.45 Nieuws. 14.00 Pebble
Mill — 14.45 H o w do you d o ! —
16.20 Welsh programme — 16.55
Playschool. — 17 20 Scooby doo.
- 1740 Horses galore. - 1810
Potters picture palace — 18.35
Magic
roundabout
—
1840
Nieuws. — 1855 Nationwide. —
19 40 Sportswide. — 19 55 Reportage — 21.15 Miner's knockout
- 22.00 Nieuws. - 22.25 Life at
stake. - 23.15 Nieuws. - 23.45
The sandpiper Cfilm).

FR 3

Zaterdag
15 APRIL
BRT
14.30 Mighty Joe Young Cfilm). —
1630 Open School. - 18.00 De
B e r e b o o t — 18.05 Space 1999
Cf). 18.50 B o e k e t 19.45
Nieuws. — 20.10 Bij nader inzien.
— 21.40 Lizzie Borden Cw.e.-film).
— 23.10 Nieuws.

NED. 1

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05
Regionaal programma. — 19.40
Tribune libre. — 19.55 Nieuws. —
20.00 Les jeux de 20 heures. —
20.30 Het mysterie Kennedy Creportage). — 21.30 De atoombom
tijdens de oorlog Cl 940-1945). 22.20 Nieuws.

15.30 Nieuws. - 15.32 De Flintstones Cf.). - 16.00 Maja, de bij. 16.25 Klassewerk 1820 Teleac. — 18.50 Fabeltjeskrant —
18.55 Nieuws. - 18.59 't Spant
erom. — 19.55 Vara's muziektoto.
- 21.37 Nieuws - 21.55 Vara-visie. — 22.45 Het televisietoestel
CTV-spel). — 23.05 Simon Carmiggelt. — 0.05 Nieuws.

LUX.

NED. 2

12.15 La bonne franquette. —
17.15 Tekenfilms. - 17.30 Systéme D. — 17.45 Le coffre-fort. —
18.30 Tele-Luxembourg est a
vous. — 18.50 L'atout - cuisine du
chef. — 19.00 Le coffre-fort —
19.10 Passé et gagnè. 19.30
Nieuws. - 2000 V a n der Valk Cf.)
— 21.00 L'homme qui a sauve Londres Cfilm) - 22.30 Martini world
— 22.45 Les potins de la cométe.

18.55 Nieuws. - 19.00 De Bereboot. — 19.05 Avro's toppop. —
20.00 Nieuws. 20.27 Avro's
Wie-Kentkwis. — 21.40 D e man
aan de top Cf.). — 22.30 Televiziei'
magazine. — 23.20 Avro's sportpanorama. — 23.45 Nieuws.

ARD 1
1710 Nieuws. — 17.15 Fernfahrer.
- 18.00 Joker Cfilm). - 18.45 Der
7. Sinn. - 18.50 Nieuws. - 19.00
Intermezzo-Informationen.
—
20.15 Hier und Heute. - 20.45 Hit
um 4tel vor 8. — 21.00 Nieuws. —
21.15 Morgens um Sieben ist die
Welt noch in Ordnung Ckomedie).
- 2245 Pro und Contra. - 23.30
Tagesthemen. — 00.00 Tatort Cf.).
- 01.35 Nieuws.

ZDF
17.45 Nieuws. — 17.55 Schuier-express. — 18.40 Die Drehscheibe.
— 19.20 Deze dame is een kerel.
- 20.00 Nieuws. - 20.30 Auslandsjournal. — 21.15 Aktenzeic h e n ; XY .. ungelóst Cf). — 2215
Paradiese aus Menschenland Cdokumentaire). — 23.00 Heute-journal. - 23.20 Aspekte. 23.50
Sport am Freitag. — 00.20 Aktenzeichen: XY... ungelöst - 00.30
Thomas C r o w n ist nicht zu fassen
Cfilm). - 02.10 Nieuws.

12.15 La bonne franquette. —
16.47 Super Juke-Box. 17.45
Daktari Cf.). - 18.50 Système D.
— 19.10 Passé et gagne. — 19.JU
Nieuws. — 20.00 L'Homme qui
valait trois milliards Cf.). - 21.00 Ailleurs, l'herbe est plus verte Cfilm).

RTB

12.12 Regionaal programma. —
12.27 Les Tifins. - 12.30 Dis-moi
ce que tu mijotes. — 12.47 Jeunes
pratiques. — 13.00 Nieuws. —13.35 Le monde de l'accordeon
— 13.50 La France dèfigurée. —
14.08 Restez done avec nous. —
18.05 Trente millions d'amis. —
18.35 Les Tifins. - 18.40 Magazine auto moto. — 19.13 Six minutes pour vous dèfendre. — 19.20
Gewestelijke
aktualiteiten.
—
19.45 Eh bien raconte. 20.00
Nieuws. — 20.30 Numero un. —
21.30 Serpico Cf.). - 22.30 Tele
Foot I. — 23.20 Nieuws.

9.15 La ferme a l'c
Landbouwmagazine
Ulysse. - 10.30 Ir
votre service. — 11
viering. — 12.00 Fa
13.05 Concertissimc
14.15 Boite postale.
ge de Cristal CfJ. —
de «Visa pour le
16.00 Panjs-Roubai)
piste aux étoiles. —
slagen. — laOO Fe
Le chien, leii chat
autres... - 19.10 [
19.30Nieuws.E— 19.
end. - 2025 Spe
blanches Cshow). de n'est-il pas? —

FR. 2

22.10 Dènderv
Pruisen Cl 743-1755:

12.30 Samedi et demi. — 13.35
Loto chansons. — 14.35 Les jeux
du stade. — 17.10 Des animaux et
des hommes. — 18.00 Ce jour-la,
j'en témoigne — 18.55 Des chiffres et des lettres. - 19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 Les 6
jours d'A 2. - 20.00 Nieuws. 20.35 Madame le juge Cf). - 22.05
Le dessus du panier. — 23.00
Jazz. - 23.30 Nieuws.

FR. 3
19.20 Gewestelijk
nieuws. —
19.40 Samedi entre nous. — 19.55
Nieuws. - 20.00 Les jeux de 20
heures. — 20.30 Les lavandes et
le reseda CTV-film). 22.00
Nieuws.

RTB
BBC 1
16.25 Interwallonie. - 17.25 Le ballon jaune. — 18.35 Barbapapa. —
18.40 Spectacle. - 19.10 Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 19.55
De woestijn Cdokumentaire). —
20.25 Un million d'années avant
J.C. Cfilm). 22.10 Nieuws.
22.25 De mèmoire d'homme. —
23.15 Nieuws en sportbenchten.

D 1
1520 Nieuws. — 15.25 Sesamstrasse. — 15.55 Des Teufels Pilot
Cfilm). - 1730 ARD-Ratgeber. 18.15 Blickfeld. - 18.45 Nieuws.
- 18.48 Die Sportschau. - 19.30
Intermezzo-Informationen
—
20.15 Hier und heute. - 20 45 Der
7. Sinn. - 20.50 Kurz vor 8. 2 1 0 0 Nieuws. - 21.15 Auf los
geht's los. — 23.05 Freitag und
Robinson Cfilm). — 1.00 Nieuws.

D 2
16.55 Lachen sie mit Stan und
Ollie Cfilm). 1800 Nieuws. 18.05 Landerspiegel. - 19.00 Paul
Temple Cf.) - 20.00 Nieuws. 20.30 Telemotor. — 21.15 Oscar

NED. 2

10.00 Heads and tales. 10.35
Record breakers. — 11.00 Indoors, outdoors — 13.30 Kleutermagazine. — 13.30 Grandstand.
18.10 Batman Cf.) 18.35
Nieuws. 19.15 Rolf. 19.45
The 1000 plane raid Cfilm). - 21.15
Val Doonican. - 22.00 Kojak CfJ.
- 22.50 Nieuws.

Zondag

[

16 APRIL

BRT

RTB

Leo, de laatste. — Poëtisch-realistische maatschappijkritiek van John
Boorman. Met Marcello Mastroianni, Billie Whifelaw, Calvin L o c k h a r t e.a.
Leo, een koning zonder troon, keert na een lange afwezigheid terug naar
Londen. — Dinsdag 18 april om 21 u. 05 op BRT 2.

D 1

11.00 De schat van
Magallaan. —11.45
mit der M a u a — 1
Sonntag Cf.)
15.30 Een portret v
- 15.45 Der Rosti
- 16.15 Die HeiratI
CBIijspel). - 17.50 I
mentaire). — 18.35 ,
love. — 1930 Niei
Weltspiegel. - 21.1
21.15 Atlantis, (dok
22.05 Das Land des
Cfilm). - 00.50 Niet

D 2

11.30 ZDF-M*tinee.
Sonntagskonzert F
en jodelt, en zorgt j
leiding op zijn-gitaar
gen zur zeit — 14.
14.02 Die Drehsch
Chronik der Woche
terprogramma. — 1
- 15.40 OrfPin Jê
Nieuws. - 1620 Sf
17.15 Een tedere lief
nis Cfilm). I8.O1
18.02 Die Sport-F
1900 Tagebuch. chende Colts (f J. —
— 20.10 Bonner Pc
20.30 De oorspronc
Cdokumentaire).
Mann will nach Obe
Nieuws. 22.15
CTV-spel). - 00.50

LUX.

9 0 0 Open school - 9.30 Doe
mee. — 10.00 Protestantse eredienst vanuit Genk. — 11.00 Konfrontatie Cdebaü. — 12.00 Nieuwsoverzicht voor gehoorgestoorden.
— 14.30 V o o r boer en tuinder. —
1500 Sesamstraat — 15.25 Toerisme '78. — 1555 Gabnele en
Selena — 1610 Panjs-Roubaix
Cwielrennen) — 17.00 Koncert. —
17.40 Sportuitslagen. - 1830 De
Bereboot — 18.35 Van pool tot
evenaar. — 1945 Nieuws. —
20.00 Sportweekend 1. - 20.30
Alle schepsels, groot en klem Cf.).
- 21.20 Mezza Musica. - 22.10
Nieuws.

14.15 Hei Elei, Kucl'
Benny Hill Show films. - 1645 L'Ai
nommé Charles Tr
Le Francophonissii
Les sentiers. de
19.30 Nieuws. - 19
tion. - 20 00 Pilote
Les seins de glacé

TF 1

11.00 Eucharistieviering. — 15.30
Teleac — 17.00 't Is maar een
vraag. - 18.15 Teleac. - 18.50
Paspoort — 19 00 Nieuws. —
1905 Cantate Domino. 1940
Het goud van de Ashantis Cdokumentaire) — 20.30 Ja, natuurlijk.
— 22.00 Heeft Kristelijke politiek
t o e k o m s t ' — 22.40 Nieuws.

9.15 Godsdienstige
— 12.02 La séquer
teur. - 1229.Les '
Bon appétit — 13.
13.20 C'est pas séi
Les rendez-vous di.
15.30 Paul et Virgin
Paardenrennen. —
due Cf.). - 16.35 S|
- 18.58 L'Arbre de
CTV-film) - 19.25 L
monde. — 19.55
20.00 Nieuws. - 2
hards sans ascens
22 05 Ballet lar Lubc
Nieuws

NED. 2

A 2

16.00 Nieuws. 16.02 Paradijs
der dieren Cdokumentaire). —

12.00 Bon dimanche
de 2. - 2000 Nie

NED. 1

18 55 Nieuws. — 18.59 Pipo en de
noorderzon Cf). — 1925 Hoe bestaat h e t ? — 20.00 Nieuws. —
20.27 Dubbelleven Cf.). 21.17
Tommy Steele Cshow). — 22.07
Haagsche
kringen.
—
23.12
Nieuws.

18.00 Barbapapa. - 18 05 1, 2, 3..
Cinéma. - 18.30 Zig-zag - 18.45
Sept sur s e p t — 19.15 Antennesoir. — 19.30 Nieuws. — 19.55 A
suivre. - 21.50 Nieuws. - 22.05
Véritès et mensonges Cfilm). —
23.35 Nieuws.

LUX.

16.30 Waar hoor
16.55 Sprekershoel'
dio Sport I — 17.5
tot gewest — 181
kinderen CDokumen
Sesamstraat. — 18.
19.20 Studio Spor
Nieuws. — 20.35 H
laat - 21 lOAfschi
van barmhartigheid
ry Hartman, Mary F
22.30 Gaan of met
Nieuws.

FR. 1

A2
13.50 L'èloignement Cf.). - 14.03
Aujourd'hui, madame. — 15.00 La
mission marchand Cf.). — 16.00
Aujourd'hui magazine. — 1755
Chinese schilderkunst — 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 :
spel. - 20.00 Nieuws. - 20.32 Un
ours pas comme les autres Cf.). —
21.35 Apostrophes.
22.45
Nieuws. — 22.52 Comment faire
partie de l'orchestre Cfilm).

Cfilm). - 22.35 Nieuws. - 2 2 4 0
Sport-Studio. - 23.55 Der Marshall von Cimarron Cf.). — 1.10
Nieuws.

13 APRIL 1978

Tl^-PROGR^MIYlK9
Waar hoor ik thuis? —
Sprekershoek. — 17.10 Stujort I — 17.55 Van gewest
•west. — 18.10 Kijken naar
en (Dokumentaire). — 18.25
istraat — 18.50 Horizon. —
Studio Sport 2. 20.30
'S. — 20.35 Het is weer zo
- 21.10 Afscheid van het hof
armhartigheid. - 22 00 Ma1man, iVlary Hartman (f.) —
Gaan of niet gaan. — 23.15
'S.

.3 ferme a l'oiseau. — 9.45
ouwmagazine.
—
10.00
i. — 10.30 Independents a
service. — 11.00 Euchanstie|. — 12.00 Faire Ie point. —
Concertissimo (tot 13 40). —
3o?te postale J. — 14.30 L'ACristal (fJ. - 15.20 Images
/isa pour Ie monde». —
Parijs-Roubaix. — 17.00 La
lux étoiles. — 17.55 SportuitI. - laOO Folllies. - 18.40
lien, Ie- chat et quelques
... — 19.10 Barbapapa. —
Mieuws.;— 19.50 Sportweek- 2025 Spécial vacances
les (show). — 21.30 Absurst-il pas? — 21.55 Nieuws.
i.10 Donderwolken boven
n (1749.1755).

De schat van de Straat van
laan. —11.45 Die Sendung
ir Mauau— 12.15 Goldener
ag(fJ
Een portret van Hannover
45 Der Rostrote Ritter (f.)
15 Die Heiratlustige (toneel)
BI). - 17.50 De Rijn (dokuire). — 18.35 All you need is
- 1930 Nieuws. 20.20
Jiegel. — 21.00 Nieuws —
Atlantis (dokumentaire). —
Das Land des Regenbaums
— 00.50 Nieuws.

ZDF-Matinee. - 13.00 Das
agskonzert. Fred Fesl zingt
eit, en zorgt zelf voor begeop zijn gitaar. — 13.50 Frajr zeit — 14.00 Nieuws. —
Die Drehscheibe. — 14.25
ik der Woche. — 14.45 Kleugramma. — 15.15 Heidi (f.).
40 Orff in Japan. - 16.10
8. - 16.20 Sport Aktuell. Een tedere liefdesgeschiedeIm). 18.00 Nieuws. —
Die Sport-Reportage. —
Tagebuch. — 1915 Raue Colts (f J. — 20.00 Nieuws.
10 Bonner Perspektiven —
De oorsprong van het feest
nentaire). —
21.00
Ein
will nach Oben (f). - 22.00
s. — 22.15 Klembuerger
iel). - 00.50 Nieuws.

Hei Elei, Kuck Elei - 15.30
Hill Show. - 16.30 Teken— 1645 L'Ame d'un poète
é Charles Trenet. - 18.00
ancophonissime. — 18.30
ientiers de l'aventure. —
Mieuws — 19.33 Ciné-sélec- 20.00 Pilotes (f). - 21.00
sins de glacé (film).

jodsdienstige uitzendingen.
02 La sequence du specta- 1 2 2 9 LesTifins. - 12.30
ppétit — 13.00 Nieuws. —
C'est pas séneux. — 1412
indez-vous du dimanche —
Paul et Virginie (f). - 16.00
snrennen. — 16.05 L'lle per.). — 16.35 Sports première.
58 L'Arbre de ma jeunesse
Tl). — 19.25 Les animaux du
i. 19.55 Les Tifins.
Nieuws. — 20.30 Trois milsans ascenseur (film). —
3allet lar Lubovitch — 22.40
s.

3on dimanche. — 19.00 Sta- 2 0 0 0 Nieuws. - 20.30

Musique and music. — 21.40 Voor
het geluk van de generaals (dokumentaire). — 22.47 Nieuws.

fre-fort. — 17.45 Brigade cnminelle (f). - 18.15 Le coff re-fort. 18.20 Ram-dames magazine. —
18.30 Systéme D. - 18.45 Ramdames — 18.55 Le coff re-fort. —
1900 De nos clochers. - 19.15
Passé et gagne. — 19.30 Nieuws.
— 20.00 Les Bannis (f). - 21.00
Celui par qui le scandale arrive

FR 3
16.35 La revolution nucléaire (dokumentaire). — 17.30 Espace musical. — 18.25 Cheval mon ami —
18.50 Plein air - 19.20 Spécial
Dom-Tom. - 19 35 Brioche (f.) 20.05 De geschiedenis van Frankrijk. — 20.30 Het proces van Riom.
— 21.20 Nieuws. - 21.35 Jean
Hélion (portret). - 2 2 4 0 Parnell
(Scènes uit het leven van de Ierse
volksleider Parnell).

(film).

FR. 1

BBC 1
10.00 Flumps. - 10.15 I see what
you mean. — 10.40 New life. —
11.10 Erica on Embroidery. —
11.25 W o r d power. — 11.50 Kontakte. — 12.15 Living City. —
12.40 O n the move. 12.50
Parents and schools. — 13.15
Meeting place. — 14.00 Farming.
— 14.25 Knitting fashion. — 14.50
Nieuws. — 14.55 Hobson's choice.
Britse komedie — 1640 Sunny
side Sunday. — 17.10 Zangwedstrijd. — 17.40 Badminton horse
trials. - 18.30 Nieuws. - 18.40
Lorna Doone. — 19.40 Songs of
praise. — 20.15 All creatures,
great and small. — 20.05 All in a
night's work. Komedie. — 22.35
Nieuws. — 22.45 Cross question.
— 23.20 Read all about it. — 23.55
The British connection.

Maandag
17 APRIL
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. 18.00
Peppi en Kokki — 18.15 De kinderen van appartement 47 (f). —
18.40 De mens en zijn omgeving
(dokumentaire) — 19.45 Nieuws.
20.20 Mikro-Makro. 20.55
Grote lui, kleine lieden (f). — 21.45
Sauna, net... niet wat u denkt
(dokumentaire). — 22.25 Nieuws.

Lumière. — Fllmautobiografie van Jeanne Moreau. Met Jeanne Moreau,
Frangois Simon, Francine Racette, e.a. Een konfrontatle van 4 vrouwentypes. — Maandag 17 april om 2 0 u . 30 op F 3.
magicien (O. — 15.55 Aujourd'hui
magazine. — 17.55 Chinese schilderkunst. — 18.25 Tekenfilms. —
18.40 C'est la vie. - 18.55 Des
chiffres et des lettres. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.45 Les
6 jours D'A2. — 20.00 Nieuws. —
20.32 La téte et les jambes —
21.35 Doeane-onderzoek te Marseille. - 22.25 Bande a part. 22.50 Nieuws.

NEP. 2

19.05 Regionaal programma. —
19.40 Tribune libre. 19.55
Nieuws. — 20.00 Les jeux de 20
heures. — 20.30 Lumière (film). —
22.05 Nieuws.

LUX.
12.15 La bonne franquette —
17.15 Tekenfilms - 17.35 Le coffre-fort. — 17.45 Service des affaires classées (f). — 18.15 Le coffre-fort. — 18.20 Ram-dames info.
18.30 Systéme D. 18.45
Ram-dames. — 18.55 Le coffrefort. — 19.00 De nos clochers —
19.15 Passé et gagne. 19.30
Nieuws. — 20.00 Chapeau.melon
et bottes de cuir (f). — 21.00 Sept
colts du tonnerre. (Western). —
22.30 Portrait d'artiste. (Portret).

ARP
17.10 Nieuws. - 17.15 Schaukelstuhl. — 18.00 Mischmasch. —
18.50 Nieuws. — 19.00 Das Intermezzo bietet an. — 19.40 Ein neuer Start — 20.15 Hier und heute.
— 20.45 Trick urn 4tel vor 8. —
21.00 Nieuws. - 21.15 Roots (f).
- 22.15 Kontraste. - 22.45 Bitte
umblaettern — 23.30 Tagesthemen. — 00.00 Gangster in Key Largo (film). — 1.40 Nieuws.

ZPF
18.55 Nieuws. - 18.59 Tom & Jerry (f). - 19.09 Peppi en Kokki (f)
19.24 De Muppetshow. —
20.00 Nieuws. — 20.27 Het verbond van de haat (f). - 21.17 Hij
en zij. — 21.47 Sanford & zoon (f).
- 22.12 Brandpunt. - 22.52 Basis in beweging. — 23.27 Nieuws.

RTB 1

18.00 Nieuws. - 18.10 Heiter bis
wolkig (fJ. - 18.40 Die Drehscheibe. 19.20 Soko 5113 (f.). 20.00 Nieuws. - 20.30 Disco '78.
- 21.15 Kinder Kinder. - 22.00
Heute-journal. — 22.20 Die Rose
und die Nachtigall. (TV-spel). —
00.10 Nieuws.

BBC
17 45 Barbapapa. - 17.50 1, 2, 3...
Cinema. — 18.15 Seniorama. —
18.45 La communaute frangaise
de Wallonië et de Bruxelles. —
19.15
Lundi-sport.
19.30
Nieuws. — 19.55 L'écran témoin :
mai '68. — 22.55 Nieuws.

TF 1
12.15 Réponse a tout 12.29
Les Tifins. — 12 33 Midi première.
- 13.00 Nieuws. - 13.35 Regionaal magazine. — 13.50 Restez
done avec nous... — 17.15 Jeugdprogramma. — 18.00 A la bonne
heure. — 18.27 Un, rue Sesame.
- 1855 Le village englouti (f). —
19.15 Une minute pour les femmes. - 19.18 Les Tifins. - 19.20
Gewestelijke
aktualiteiten.
—
19.43 Eh bien raconte. 19.57
Nieuws. - 20.30 Le fils (film). 22.05 Portrait. - 23.00 Nieuws.

BRT 2
2010 Shsse en Cesar (f) - 20.40
Panorama. — 21 05 Leo, de laatste (film)

FR. 3

NEP. 1
18.20 Teleac. - 18.50 De Fabeltjeskrant. — 18.55 Nieuws. —
18.59 Sky over Holland (dokumentaire). — 19.20 Terugkeer van de
Rode Pimpernel (film). — 20.45
Vara-visie. — 21.37 Nieuws. —
21.55 Zigeuners improvizeren. —
22.35 Symbiose - 22.44 Nieuws.

— 18.30 De mens en zijn omgeving (dokumentaire)
— 19.05
Gastprogramma. Het humanistisch vertx)nd. — 19.45 Nieuws. —
20.10 Dolle dinsdag. - 20.55 Verover de aarde. — 21.45 De mooi
dik show. — 22.25 Nieuws.

13.45 Nieuws. 14.00 Pebble
Mill. — 14.45 Camberwick green.
— 15.01 W o r d s and pictures. —
15.18 Bntish social history. —
15.40 Going to work. — 16.15
Songs of praise. — 16.55 Playschool. — 17.20 Champion the
wonder horse. — 17.40 Goober
and The Ghost Chasers. — 18.05
John Craven's newsround. —
18.10 Blue Peter. - 18.35 Magic
roundabout. — 18.40 Nieuws. —
18.55 Nationwide. 19.55 Ask
the family. — 20.20 Angels. —
21.20 Panorama. - 22.00 Nieuws.

Dinsdag
18 APRIL

I

NEP. 1
18.50 Fabeltjeskrant. 18.55
Nieuws. - 18.59 Windkracht 16.
— 19.30 De bijbel van a tot z. —
20.00 De kust van Norfolk. —
20.30 Van u wil ik zingen. - 21.00
Nader bekeken. — 21.35 Nieuws.
— 21.55 Den Haag vandaag. —
2210 Ot, en hoe zit het nou met
Sien? 22.45 Onderdak (TVspel). - 23.20 Nieuws.

NEP. 2
18.55 Nieuws. — 18.59 Calimero
(f). — 19.12 De panda (reportage).
— 19.32 In een groen disco-land.
- 20.00 Nieuws. - 20.27 Days of
wine and roses (film). — 21.50
Aktua TV. 22.40 Sesjun.
2 3 1 5 Nieuws.

RTB 1
18.00 Barbapapa. - 18.05 1, 2, 3...
Cinéma. - 18.30 Zigzag. - 18.45
TVF-alimentation — 19.15 Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 19.55
Mai '68-'78. - 21.45 Nieuws. 22.45 Entree libre. 22.45
Nieuws.

RTB 2

12.15 Reponse a tout. 12.29
Les tifins. — 12.33 Midi première.
— 13.00 Nieuws. - 1345 Restez
done avec nous. — 17.15 Jeugdprogramma. — 18.02 A la bonne
heures. — 18.27 Un, rue sesame.
— 18.55 Le village englouti (f). —
1915 Une minute pour les femmes - 19.18 Les Tifins. — 19.20
Gewestelijke
aktualiteiten.
—
19.43 Eh bien raconte. 20.00
Nieuws
— 20.30
Arouapeka
(show). — 21.32 Contes a vivre
debout (reportage). — 22.35 Pleine page. — 23.30 Nieuws.

FR. 2
13.50 L'éloignement (O. 14.03
Ajourd'hui madame. — 15.00 Feuilleton. — 16.55 Aujourd'hui madame. — 15.00 Feuilleton. — 16.55
Aujourd'hui magazine. — 17.55 Fenétre sur... Angkor. — 18.25 Tekenfilms. — 1840 C'est la vie. —
18.55 Des chiffres et des lettres.
— 19.20 Gewestelijk nieuws. —
19.45 Les 6 jours d'A2. - 20.00
Nieuws. — 20.35 Victoire a Entebbe (film). - 23.30 Nieuws.

FR. 3
19.05 Regionaal programma. —
19.40 Tribune libre. 19.55
Nieuws. - 20.00 Les jeux de 20
heures. — 20.30 La bataille du rail
(film). — 21.50 Nieuws.

BBC
13.45 Nieuws. 14.00 Pebble
Mill. - 14.45 Ragtime. 15.00
You and me — 15.14 Encounter
Italy. — 15.32 Merry go round. —
. 15.40 TV Club. - 16.20 Welsh programme. — 16.55 Playschool. —
17.20 Tarzan. - 17.40 Take Hart.
— 18.05 John Craven's Newsround. — 18.10 Stopwatch. —
18.35 Magic Roundabout. - 18.40
Nieuws. — 18.55 Nationwide. —
19.50 Walt Disney. - 20.40 It ain't
half hot. Mum. - 21.10 The Standard. - 22.00 Nieuws. - 22.25
Play for Today. — 23.40 Nieuws.

Woensdag

18.45 La ferme de l'oiseau. —
19.55 Savoir vivre. 20.25 Le
temps des as (f). — 21.15 Frangoise, Martine, Claire et les autres.

19 APRIL

RTB 1
16.45 Feu v e r t - 18.25 Barbapapa. - 18.30 Zigzag. - 18.45 La
pensee et les hommes. — 19.30
Nieuws. — 19.55 Contacts. —
20.00 Réveillez-moi quand la guerre est finie (TV-film). - 21.15 De
Brie et de Broc. - 22.00 Nieuws.
- 22.10 Arts hebdo.

RTB 2
18.45 Interwallonie. — 19.55 M o n
oncle Benjamin (film). — 21.25 La
breloque a brac.

P-1
17.10 Nieuws. - 17.15 Ein Platz
an der Sonne. — 18.00 Zoogeschichten. — 18.20 Der Junge
mit den Goldhosen (f.). - 18.50
Nieuws. — 19.00 Intermezzo-lnformationen. — 19.40 Tochter des
Schweigens (f). — 20.15 Hier und
Heute. — 20.45 Trick um 4tel vor
8. - 21.00 Nieuws. - 21.15 Es
wird schön Wieder (tv-film). —
22.45 Bilder aus der Wissenschaft.

P-2
18.00 Nieuws. — 18.10 Arpad, der
Zigeuner (f). - 18.40 Die Drehscheibe. 19.20 K o - Ok.
20.00 Nieuws. - 20.30 Jenny, lady
Churchill (f). - 21.15 Bilanz. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Starsky & Hutch (fJ. 23.05
Blickpunkt. — 23.50 Jeder fuer
sich und Gott gegen alle (tv-film).
— 1.35 Nieuws.

LUX.
12.15 La bonne Franquette. —
16.30 L'école buissonnière. —
17.40 Le coff re-fort. - 18.00 L'école buissonnière. — 1828 Le coffre-fort. — 18.30 Ram-Dames. —
18.45 De nos clochers. — 18.58
Le coff re-fort. - 19.00 Hit-parade.
— 19.30 Nieuws. - 20.00 Brigade
spéciale (fJ. — 21.00 Lancelot du
lac (tv-film).

TF 1
12.15 Réponse è t o u t — 12.33
Midi première. — 13.00 Nieuws.
— 13.37 Les visiteurs du mercredi.
— 17.S7 Sur deux roues. — 18.12
A la bonne heure. — 18.27 Un, rue
Sesame. — 18.55 Le village englouti (f). — 19.15 Une minute
pour les femmes. — 19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.43 Eh bien
raconte. - 19.57 Nieuws. - 20.30
Les Claudine (f). — 22.00 Journal
de voyage avec André Malraux.
— 22.55 Nieuws.

ARP

BRT 1

A-2

17.10 Nieuws. - 17.15 Die Pyrenaen (Dokumentaire). — 18.00
Die Grashuepfer-lnsel
(f.)
—
18.15 A u s meinem Reisetagbuch
(f). - 18.50 Nieuws. - 19.00 Intermezzo Informationen. — 19.40 Oh,
dieser Vater. — 20.15 Hier und
heute. — 20.45 Tip um 4tel vor 8.
— 21.00 Nieuws. - 21.15 Freddy
Quin circus van Budapest. —
22.00 Report. - 22.45 Einsatz in
Manhattan (f.) — 23.30 Tagesthemen. — 00.00 Die Powenzbande
(f.). — 01.00 Nieuws.

16.00 Tip-Top. - 17.45 Wolfje en
Bietje. — 17.55 Oost-Duitsland België (voetbal). — 19.45 Nieuws.
- 20.15 Happy Days (f). - 20.45
In de voetsporen van Karel Van
de Woestijne. — 21.35 Richard
Pearse. — 22.50 Nieuws.

20.15 Otong Rasta (dokumentaire). - 21.00 Jezebel (f).

13.50 L'éloignement (fJ. - 14.03
Aujourd'hui madame. — 15.05
L'homme qui valait trois milliards
(fJ. - 15.55 Un sur cinq. - 17.55
A c c o r d s parfaits. — 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'A2. —
20.00 Nieuws. - 20.30 Septième
avenue (f.). — 21.40 Goud (dokumentaire). — 22.35 Nieuws.

NEP. 1

BBC 1

18.00 Nieuws. - 18.10 Berufsreport. — 18.40 Die Drehscheibe. —
19.20 Het strijdlustige meisje (film).
— 19 40 Der rosarote Panther. —
20.00 Nieuws - 20.30 Judy erobert Hollywood (film). 22.00
Heute Journal. — 22.20 Kultusminister der Lander, vereinigt euch
(reportage). — 23.00 Apropos
Film. 23.45 Jazz. 00.50
Nieuws.

15.00 Teleac. — 15.30 Tussen bergen en moeras (dokumentaire). —
16.15 Ren je rot. 16.50 De
Mickey Mouse Club. 18.30
Sesamstraat. — 18.55 Nieuws. —
18.59 Van gewest tot gewest. —
19.45 Politieke partijen. — 20.00
D e ondervraging van Machiavelli
(tv-film). — 20.58 Het programma
met de map. — 21.37 Nieuws. —
21.55 Den Haag vandaag. —
22.10 Panoramiek. — 22.40 Studio
Sport. - 23.10 Nieuws.

11.00 TV Club. 11.25 Music
time. — 11.45 You and me. —
12.00 Exploring science. — 1223
W o r d s and pictures. — 12.40 Appuntamento in Italia. — 13.05 Kont a k t e - 13.45 Nieuws. - 14.00
Pebble Mill. - 14.45 Bagpuss. 15.01 Watch. - 15.18 Scan. 15.40 Encounter Italy. 16.55
Playschool. — 17.20 Bailey's Comets. — 17.40 The canal children.
— 18.05 John Craven's newsround. — 18.10 Think of a number.
— 18.35 Magic roundabout —
18.40 Nieuws. — 18.55 Nationwide. — 19.50 The Wednesday (film).
— 21.30 The liver birds. - 22.00
Nieuws. — 22.25 The Hongkong
beat

ZPF

BRT 2

FR. 2

BRT 1

LUX.

NEP. 2

13.50 L'éloignement (O. 14.03
Aujourd'hui madame. — 15.00 Le

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De
bereboot. — 1805 Sesamstraat.

12.15 La bonne franquette. —
17.15 Tekenfilms. - 17.35 Le cof-

18.59 Iemand zoals jij (f.). — 19.24
Kenmerk. 20.00 Nieuws.
-
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20.27 Socutera - 20.33 Televizier Supplement — 21.00 Zonsverduistering CTV-spel). — 23.35
Nieuws.
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VIRUe TIJD
Out

Onze Ronde
Eerste vaststelling men kan veel kritiek uitbrengen op de BRT, maar van
reportages van velokoersen heeft
men nergens op aarde zoveel verstand als ten onzent En men kijkt ook
op geen kamerake.

De trainer van Lokeren, Johan Gnjzenhout, werd door het klubbestuur
bedankt De man voldeed ineens met
meer Er waren «vodden» geweest,
en wat nog allemaal Naar wij vernemen was de zaak zo dnngend dat Grij2enhout zelfs voor de enkele weken
dat het seizoen nog duurt met mocht
blijven Nu kunnen wij best begnjpen
dat een trainer op een bepaald ogenblik geen voldoening meer schenkt —
als IS het met altijd gemakkelijk uit te
maken waarom met — en dus vervangen wordt Maar niettemin schijnen
de Belgische klubs er nogal dikwijls
eens een blieken van te maken Daarenboven denken wij dat de meeste
trainers wel over een kontrakt met de
klub beschikken, dat hun enige schadeloosstelling waarborgt in geval van
voortijdig ontslag Anders gezegd dat
de klubs telkens geld verliezen wanneer ze weer eens van trainer menen
te moeten veranderen In feite nog je
reinste amateurisme, k o m '

^ , i^
ïvï-.

\

Wat een mooi land is Vlaanderen i En
hoe heeft men zijn best gedaan om
die prachtige landschappen te verknoeien door degenen die kapitaalkrachtig genoeg waren toe te laten
op de meest onmogelijke plaatsen
hun dure villa's te bouwen De ronde
van Vlaanderen leert dat er voor
onze politici nog werk aan de winkel
IS

-

•

-

En hoe komt het dat in deze tijd van
efficiëntie en rationalizatie nog zoveel
mensen te hoop lopen om een stel
knapen op een antiek meubel als een
velo te zien rijden ' Wij zijn nog altijd
het volk van koereurs

-

•

Het verschil

-

Een goed punt voor de organizatoren het opzoeken van de oude kasseien, wat aan de ronde van Vlaanderen nog iets meegeeft van •< dwangarbeid op de weg » en •< heroïek van de
wielersport» Alleszins mooier om
zien dan de gestroomlijnde koersen
die men elders ziet

-

•

-

Ouderwetse manier van doen ook
van Dirk Baert, die bijna 200 km op
kop reed Omwille van de publiciteit,
hoorden wij Maar dan had men de
brave man wel eens meer in beeld
mogen laten komen Wij menen ons
te hennneren dat de ontsnappingen
van Mercx destijds uitgebreider werden gevolgd

-

•

-

Dikke boekee bloemen ook voor
LOUIS de Pelsmaecker die volgens
ons andermaal voor een prima reportage zorgde Ondanks technische
moeilijkheden met moto's en zo, die
destijds Fred zo in paniek konden
brengen

Voelen wij veel voor de ouwe kasseien, de Koppenberg vinden wij wat
overdreven Niet de helling, met de
straatstenen, maar de smalheid van
de weg Het spectaculaire gaat uiteindelijk de onregelmatigheid in de hand
werken, en dat mag met

-

•

-

Tien jaar geleden w o n Walter Godefroot de ronde, en men noemde hem
toen «de graaf van Vlaanderen» En
dit jaar won hij weer

Van Walter hebben wij de wijze
bewonderd waarop hij, voor een renner op eerdere rijpere leeftijd, deze
grote koers gewonnen heeft

-

•

-

En mogelijk meer nog de bescheidenheid waarmee hij zijn overwinning toelichtte Toelichting die eerder een grote lofrede was op zijn kopman Thurau Die overigens nog altijd moet
bewijzen beter te zijn dan zijn meestergast

r^Atm^nmi^^^^^^x^^'

''S^

Kieskeurig
M A A N D A G : G e z o c h t : de
p e r s f o t o g r a a f die de reglem e n t e n kan t o e p a s s e n die
d e B W B o p s t e l d e in verb a n d met het n e m e n van
foto's
tijdens
wielerwedstrijden •
D I N S D A G : De
langste b a s k e t t e r schijnt in
C h i n a te zitten. Iets minder
d a n 2,40 m. M a o heeft v o o r
alles g e z o r g d •
WOENSD A G : O l g a Korbut, de Russische turnster w a a r o p v e e l
v e n t e n verliefd w a r e n , gaat
e r m e e s t o p p e n . Z e is 23.
V e e l te oud, zegt ze
•
D O N D E R D A G : In Brazilië
heeft een v o e t b a l l e r het gew a a g d a m n e s t i e te vragen
v o o r de politieke g e v a n g e nen. Hij w e r d uit de nationale ploeg gezet. In a f w a c h ting dat hij in de g e v a n g e nis w o r d t g e z e t ? •
VRIJD A G : In A m e r i k a w e r d een
velokoers betwist waaraan
alleen
petroleumkoningen
m o c h t e n d e e l n e m e n . Echte
liefhebberij, w a n t de e e r s t e
prijs w a s maar een M e r c e des • Z A T E R D A G : W e l k e
sport u b e o e f e n d hebt, w e ten wij niet, maar wij hebben v r o e g e patatten geplant. O f is dat g e e n s p o r t ?
•
Z O N D A G : De groeten
aan W . Tans. W i j h e b b e n
zijn publiciteit gezien tijd e n s de ronde van V l a a n d e ren. En als wij v a n z e l e v e n
nog e e n s een nieuw auto
kunnen k o p e n . . .

O p Martinique schijnt een voetbalklub te bestaan, en die klub wordt,
zoals tegenwoordig gebruikelijk, gesponsord Tot voor enkele dagen
namelijk door een bank Nu is er in de
omgeving van de klub de idee gerezen dat de klub op die manier het kapitalisme helpt bestendigen — voor
zover dat nog nodig is natuurlijk — en
dat zulks helemaal met haar taak is In
een woord er kwam verzet tegen de
publiciteit voor een al te kapitalistisch
gerichte onderneming Men is dus
gaan uitkijken naar een andere sponsor Nu wordt reklame gemaakt voor
een vereniging die strijdt tegen het
alkolisme Klinkt in onze oren allemaal
nogal oubollig, maar bij enig nadenken
kan toch niet ontkend worden dat de
sport inderdaad nogal opvallend in
dienst staat van het kapitaal In hoeverre dat moet beschouwd worden
als positief, kan hier in het midden worden gelaten

Naar het schijnt heeft men in Argentinië een heel vernuftig systeem ontworpen Een systeem namelijk om te
kontroleren of de sjotters die deelnemen aan de eindronde van de voetbal-wereldbeker met te veel van verboden fleskens of pillekens snoepen
O m doping op te sporen dus Men
zou honderden stalen kunnen onderzoeken in een paar uur tijd Dat ziet er
zo op het eerste gezicht vervaarlijk
lastig uit, want een sjotter die snoepte
zou nog dezelfde dag en met maanden later, kunnen horen dat hij uitgesloten wordt Boosaardig als wij zijn
zouden wij in de plaats van de Argentijnse artsen die dat allemaal hebben
uitgeknobbeld toch met te veel uitleg
geven Het zou dan namelijk wel eens
kunnen zijn dat sommigen met fleskens afkomen waartegen hun machine machteloos is

In Holland schijnt men het degelijke
Engelse voorbeeld te willen volgen
Na de voetbalmatch Den Haag — A m sterdam was er «hambras» Suppor-

Koel
In Nederland kijkt men maar koeltjes
aan tegen het feit dat de nationale
voetbalploeg naar Aigentinie mag om
mee te dingen — en volgens ons met
zonder kans op sukses — naar de
wereldbeker En wij lezen hier en daar
dat er wel heel wat veranderd is
sedert de tijd dat het Nederlandse
volk als eèn man achter de Oranje-lieverdjes stond Kan allemaal wel zijn
Maar men mag toch ook met uit het
oog verliezen dat het Nederlandse
volk zich hoe langer hoe minder vereenzelvigd voelt met een stelletje
voetbalmiljonairs Een aantal werken
in het buitenland en zijn aldus maar
halve Hollanders «Argentinië » is voor
de sjotters zelf mets meer dan een
geldkwestie En voor de bond is een
wereldbeker mets meer dan een percent op de inkomsten Als men daar
dan nog bijvoegt dat in het demokratische Nederland de idee mee te werken aan de instandhouding van een
omstreden en te omstrijden regime
door deel te nemen sterker spreekt
dan in België het geval zou zijn, dan
begrijpt men allicht dat de doorsneeNederlander zich weinig geëngageerd voelt

Gemakkelijk gezegd
Herr Breitner, eens een der sieraden
van het Duitse voetbal, heeft een
oproep gericht tot zijn opvolgers, die
deze zomer naar Argentinië gaan om
er te trachten nog maar eens de voetbal-wereldbeker te veroveren
Hij
heeft hen namelijk verzocht vooral te

Lastig

Goed
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ters uit de hoofdstad vonden het
nodig een onschuldige tram zowat af
te breken, en hun vijanden konden
het met laten de trein waarmee terug
naar Amsterdam w e r d gereisd te stenigen In Engeland zou men gewagen
van enige opwinding of zo, maar in
Holland verstaat men de zaken blijkbaar anders M e n heeft een aantal
van de herrieschoppers gewoon de
nor ingedraaid En de mannen van
boven de Moerdijk zo een beetje kennende, vrezen wij dat de rekening nogal gepeperd zal uitvallen Trams en
tremen zijn nu eenmaal dure dingen
Wi) geloven met dat straffen veel zullen verhelpen aan de groeiende agressiviteit van zogenaamde supporters
Maar wij geloven nog minder dat men
die kereltjes zo maar moet laten
begaan Daarom een goed punt voor
Oranje

Walter Godefroot beantwoordde na
de Ronde van Vlaanderen de vragen
van de Waalse tv-reporter Mathy in
een affreus Frans Geen bezwaar
tegen dat slechte Frans Walter is koereur en geen tolk Begrip ook voor het
feit dat Walter Frans wil praten Staf,
zijn baas, moet zijn marsjandies ook
aan de betere Belgen kwijt kunnen
raken Al is het een plezier om madame une telle de naam IJsboerke te
horen rochelen Maar dat allemaal terzij gelaten, het is toch kras dat een
Vlaamse koereur voor de mikro van
de RTB maar moet zien dat hij een
paar woorden Frans verstaat en
spreekt, en dat ene Nols, burgemeester van een stuk van een tweetalige
hoofdstad, het onnozelste vraagje
van een BRT-reporter eerst moet
laten vertalen in het Frans En uiteraard liever dood zou vallen dan in zijn
antwoorden een Vlaams w o o r d te
gebruiken

Belgisch
O m het maar vooraf te zeggen wij
kennen met het fijne van de zaak
Maar wij lezen dat er een turnontmoeting gepland was tussen de nationale
ploegen van België en Luxemburg En
dat er een datum was vastgesteld De
Belgische ploeg kon echter op de
overeengekomen datum met aantreden Dus w e r d aan de Luxemburgers
voorgesteld een andere datum te kiezen Dat deed men daar, en men stuurde een voorstel naar België Nu
schijnt het dat de Belgen met eens
antwoordden Hopelijk is dat ondertussen gebeurd Zoniet zou dat maar
een weinig elegante manier van doen
zijn Wat er ook van zij, ondertussen
waren de Luxemburgers lelijk op hun
teentjes getrapt En wij zouden zeggen terecht

Pech met de Amerikaanse Voyagers.
Het betreft twee rulmtetuigen die,
beladen met boodschappen voor
hel geval ze ergens in handen zouden vallen van intelligente wezens,
op weg zijn naar Jupiter en Saturnus. Pech omdat de radioverbindingen zijn uitgevallen. Dat betekent
namelijk dat men de tuigen geen
bevelen meer kan geven, en dat zij
geen gegevens meer kunnen doorzenden naar de aarde En dat men
uiteraard het defekt vanop aarde
ook niet herstellen kan. Als de situatie zo blijft, zijn de tuigen verloren.
En de vele miljarden die ze gekost
hebben eveneens.
Terloops, wie belang stelt in ruimtevaart kan op 15 april om 15 uur in
het planetarium (nabij het atomium)
te Brussel gratis een informafienamiddag bijwonen, gewi|d aan verleden en toekomst van de ruimtevaart.
Van harte welkom.

^^t^i^^
weigeren de hand te drukken van ene
Videla, die in Argentinië diktatortje
speelt, en de wereldbekerhambras ongetwijfeld zal aanwenden als propaganda voor zijn beleid W a t het tweede betreft dachten wij dat Breitner
gelijk had Wij kunnen hem zelfs volgen waar hij zegt dat de voetballers
door een simpele handdruk een politieke daad stellen, want hun sympatie
betuigen met de verantwoordelijke
voor een regime Maar is een handdruk weigeren dan geen politieke
d a a d ' Het komt ons voor dat Herr
Breitner aan de sjottende knapen
vraagt een standpunt in te nemen dat
met ZIJ, maar de bondsleiding en zelfs
de politici hadden moeten innemen
desgevallend, en dat hij hun bovendien vraagt iets te doen wat hij zelf
nooit heeft gedaan

Klub
Teoretisch is in de voetbalkompetitie
nog alles mogelijk Met nog drie wedstrijden voor de boeg kan Brugge n o g
voorbij gestoken worden In de praktijk zien WIJ het echter met gebeuren.
Brugge geeft namelijk blijk van een
grote maturiteit, en dat is nog eens duidelijk gebleken verleden zondag op
R W D M De Brusselaars (nou ja )
lagen met onder bij de Bruggelingen,
en toch werden ze op onaanvechtbare wijze met 0 — 2 geklopt G e w o o n
omdat Brugge er op efficiënter wijze
« uithaalde » wat erin « zat» Dat zal in
de nog resterende matchen nog wel
een paar keren het geval zijn, en dit
zal ruimschoots volstaan om het nochtans zeer sterk eindigend Anderlecht
achter zich te houden Er is meer
Brugge kan ook nog de beker van België winnen En bovendien was het, op
het ogenblik dat wij dit neerpenden,
en misschien nu nog, met onmogelijk
dat het de Europabeker voor lands- ^
kampioenen wint Dat zou nogal een
klop geven, zeg, in Brugge ' Drie tnom-f
fantelijke overwinningen

TRIPTIP
In B u g g e n h o u t — m e t v e r van D e n d e r m o n d e — ligt n o g e e n
prachtig stuk b o s Een overbijfsel n o g v a n het K o l e n w o u d dat
e e n s z o w a t g a n s M i d d e n - B e l g i e o v e r d e k t e 150 ha v a n d a t
b o s zijn o p g e k o c h t d o o r d e s t a a t e n t o e g a n k e l i j k g e m a a k t
v o o r h e t p u b l i e k En in h e t b o s v i n d t m e n o o k n o g — n a a s t d e
gebruikelijke toeristische attrakties — een middeleeuwse
k a p e l E e n w a n d e l i n g o v e r w a a r d D a a r e n b o v e n is B u g g e n hout-Bos een s c h o o l v o o r b e e l d v a n de wijze w a a r o p de m e n s
d e laatste d e c e n n i a d e n a t u u r h e e f t v e r k n o e i d G r o t e b a n e n ,
campings, speeltuinen, verkavelingen, inplantingen van stoefvilla's, v u i l n i s h o p e n , i n d u s t n e , o n a a n g e p a s t e d i e r s o o r t e n , alles
IS er te b e w o n d e r e n B e h a l v e , g e l u k k i g , in d e 150 ha d i e
s t a a t s b e z i t zijn, e n w a a r h e t heerlijk w a n d e l e n is
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Drukke bijeenkomst op ledenvergadering
VU-Handzame

WEST-VLAANDEREN
Izegems kortnieuws
Ziekenfonds Westflandria
U wist het misschien met maar u kan
zonder moeite of kosten overschakelen naar een zelfstandig Vlaams-nationaal ziekenfonds Westflandria
U verliest daarbij geen enkel voordeel, integendeel
En de service is uitstekend Het feit
dat alle VU-gemeenteraadsleden en
-bestuursleden bij Westflandria aangesloten zijn, zegt toch ook iets Waarom zou u het ook niet doen ' Neem
kontakt op met Raymond Wulaert,
Prinsessestraat 110, tel 3 0 5 3 8 0 en
hij verschaft alle nodige uitleg
Bekijkt u ook eens de gemakkelijke
uren voor uitbetaling Voor Izegem en
Emelgem elke v\/erkdag van 14 tot 18
u in Gentsestraat 18 Voor Kachtem
elke donderdag van 18 tot 20 u, ten
huize van Jacques Buyse, Vuurdoornstraat 13 Kachtem
Dienstbetoon mandatarissen
U kunt gratis een beroep doen voor
dienstbetoon op onze plaatselijke
mandatarissen Ga naar hen toe of
maak een afspraak per telefoon
— Geert Bourgeois, gemeenteraadslid, Vanden Bogaerdelaan 47, tel
3052 87
— Jacques Deroose, gemeenteraadslid, P Boncquetstraat 44, Kachtem, tel
303633
— Jef Pattyn, gemeenteraadslid, Roeselaarsestraat 640, tel 3 0 0 6 8 8
— Enk Vandewalle, gemeenteraadslid, H Dunantstraat 11, tel 3 0 2 6 7 0
— Miei Bourgeois, OCMW-lid, Meensesteenweg 47, tel 3 0 3 6 9 2
— Pieter Derieuw, provincieraadslid,
Werkhuizenstraat 23, tel 3 0 0 0 0 1

te informeren over de houding van de
V U t o v het Izegemse gemeentebeleid
Onder het voorzitterschap van Palmer Dermaut kwamen de 4 Izegemse
VU-raadsleden en het OCMW-lid om
beurten aan het w o o r d om een of
ander aspekt te belichten en om vragen uit het publiek te beantwoorden
Een goed initiatief dat in de toekomst
herhalingen verdient
Z a n g f e e s t te A n t w e r p e n
Kaarten bij Wilfned Lagae, Neerhofstraat 11 (tel 3 0 4 8 7 8 ) of in het
Vlaams Huis, Grote Markt
(tel
303663)

Kortnieuws uit
Brugge-Torhout
O n t m o e t i n g met V U - A n t w e r p e n
LO.
VU-Antwerpen-linkeroever
belegt
een forumvergadering in verband met
de havenwerken en -problemen Van
Antwerpse zijde w e r d Hugo Schiltz
aangesproken De Brugse wensen en
zienswijze wordt verdedigd door Guide Van In Datum van vrijdag 5 mei
a s w e r d voorlopig weerhouden
Nieuw Brugs v e r k e e r s p l a n :

Geslaagde avond over
g e m e e n t e l i j k beleid

O p uitnodiging van VU-CD-fraktie en
-schepenen zal hoofdkommissans J
De Bree op vrijdag 21 apnl a s om 20
u in de bovenzaal van « Breydelhof »
Suveestraat 2, Brugge, een uiteenzetting houden over het nieuw Brugs verkeersplan Deze samenkomst richt
zich tot alle belangstellenden

In de tw/eede helft van maart hadden
de VU-leden de gelegenheid om zich

Volksunie-Torhout:

Middelkerke naar
ANZ
I s m de afdeling Leffinge nchten wij
een busreis in voor het Zangfeest te
Antvi/erpen op 23 april 1978 om
14 u 30 Vertrek te Middelkerke aan
de kerk om 12 u 15, dan naar Leffinge en vervolgens rechtstreeks naar
Antwerpen Terug tegen 22 u D e kosten voor de kaart I e rang, bus en
drinkgeld chauffeur bedraagt 380 fr
per persoon
Inschrijven bij Irene Blontrock, Dorpsstraat 73, Leffinge, tel 0 5 9 - 3 0 0 3 0 5 ,
Michel Seynaeve, H Verhaeghelaan
12, Middelkerke, tel 059-3025.25

O p het biezonder welgelukte ledenfeest van VU-Torhout heeft voorzitter
Johan Cappelle een overzicht gegeven van de biezonderste aktiepunten
voor de lokale VU-werking . hieronder
mag worden weerhouden speciale
aandacht voor de lokale moeilijkheden in de schoot van het gemeentebestuur en voor de uitbouw van het ziekenfonds «Het Brugse Vrije» (onder
de verantwoordelijkheid van Norbert
Chnstiaens te Torhout-Wijnendale)
Gastspreker, senator G Van In, deed
een oproep tot een intense voorbereiding van het as VU-kongres dat het
tema «Arbeid» meekreeg doch tevens onverminderd de klemtoon zal
leggen op de volksnationale opdracht
van de Volksunie
Sociaal dienstbetoon:
Senator G Van In ontvangt voor
dienstbetoon op zijn nieuw adres,
Moerkerkestraat 6 2 / A , Brugge, elke
maandagavond tussen 17 en 18 u
Het dienstbetoon in lokaal «Breydelhof » - Brugge (2e en 4e zaterdag tussen 11 en 12 u ) en te Torhout (ten huize van ap Vlieghe, elke I e zaterdag
tussen 9 u 30 en 10 u 30) blijft ongewijzigd

lustrerie
marcdevriese
baron ruzettelaan
a s s e b r o e k - brugge

tel. 050/35404

BEKENDMAKING

tijdelijke
tijdelijke
tijdelijke
tijdelijke

Voorwaarden en inlichtingen zijn te
bekomen op het gemeentehuis, personeelsdienst
Aanvragen in te dienen ten laatste
tegen 15 mei 1978.
Voor het schepenkollege
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De Burgemeester
A INGHELRAM

Spoedig herstel
Luk!
Het
arrondissement
Kortnjk
wenst zijn kamerlid Luk Vansteenkiste een spoedig herstel
toei

(Adv. 106)

De VU-verantwoordelijke voor Propaganda deed dan een oproep opdat
allen zich zouden inzetten voor de V U
«zoals WIJ allen het Urbaan Den Blij-

Zwevegem naar
ANZ
Kaarten bij Kris Barrezeele, Demeesterstraat 29, 8550 Zwevegem (056/
7562 33) Plaatsen 125,150,200,250
en 300 fr

Moet Westhoek
dode hoek blijven ?
D e bevolking in de Westhoek vermindert Jongeren verhuizen bij gebrek
aan werkgelegenheid en snelle, voldoende spoorverbindingen met het
binnenland
D e elektrificenng van de lijn Gent-Diksmuide-Koksi|de-De Panne zou van
grote betekenis en van uitzonderlijk
belang zijn voor de zeer noodzakelijke verdere uitbouw en vooral het toerisme van ons gewest VU-volksvertegenwoordiger Emiel Vansteenkiste
heeft hierover een vraag gesteld
Doch de CVP-minister van Verkeerswezen oordeelt hier anders over, en
zegt dat de elektrificenng slechts kan
gerechtvaardigd worden voor lijnen
met voldoende bezetting
Stel je even voor een zaakvoerder
die zijn zaak slechts zou willen verbeteren indien hij voldoende klanten
heeft
Westhoek, dode

Het afdelingsbestuur betuigt zijn diep
medevoelen aan de familie Boncquet
bij het afsterven van Gerard Hij
beminde zijn Vlaamse Volk en bracht
er menig offer voor
- Tennisklub Koksijde »
Terwijl in Brussel en talrijke grensgemeenten de Vlamingen strijden voor
de eentaligheid van hun streek, worden ze aan de kust in de rug geschoten door de «Tennisklub Koksijde»,
die ook op tweetaligheid is geschoeid
Tweetalige omzendbrieven worden
aan de leden overgemaakt In eigen
streek, zelfs m de Ardennen, weigeren de Franstaligen de tweetaligheid,
doch voor hen hier alle faciliteiten en
verdraagzaamheid Ook mogen ze
hier beschikken over de gemeentelijke tennispleinen

den hebben beloofd » Gevraagd worden vrijwilligers voor plakken en bussen van pamfletten, plaatsen van borden enz Het ledenblad «De Krekegalm» zal verschijnen waarvoor ieders hulp welkom is Ook moeten de
leden zich inspannen voor de abonnementenwerving voor « WIJ »
Leden die naar het Vlaams-nationaal
zangfeest gaan mogen zich nu reeds
melden. prijs bus 200 fr , toegangskaarten tegen 200 of 50 fr
Het hoogtepunt van deze geslaagde
ledenvergadering was de toespraak
van VU-kamerlid Emiel Van Steenkiste over« het Egmontpakt, het Stuyvenberg-akkoord en de houding van de
Volksunie» Er ontspon zich nadien
een boeiend debat De vergadering
eindigde met een gezellig samenzijn

Aanbevolen huizen
RESTAURANT TUL
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel 091/69 28 74
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

leper naar ANZ
Inschrijven voor A N Z van 23 april
(bus en ingangskaart)
Poperinge 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 2 0 3 3 7 8 , in de Rembrandt en 't
Z w e e r d , zo vlug mogelijk inschrijven
a u b , de plaatsen zijn beperkt

Overlijden

baders-redders
zomerklerken
monitoren vakantieschool
schoonmaaksters-werkvrouwen

De Sekretaris
J DESSEYN

Morgen vrijdag 14 april heeft om 20 u
in het Vlaams Huis een informatievergadering plaats over het Egmontpakt
Spreker is iemand van bij ons, Luc Billiouw, licentiaat geschiedenis en leraar aan het Sint-Jozefskollege alhier
De heer Billiouw is al jaren een aandachtig waarnemer van de Vlaamse
Beweging en van het hele politieke
gebeuren Hij beschikt over een indrukwekkende dokumentatie ter zake De tekst van het Egmontpakt
heeft hij grondig bestudeerd Hij weet
zorgvuldig het voor en tegen af te
wegen, zonder enige vooringenomenheid Wie naar hem komt luisteren
krijgt zeker een zakelijke en objektieve uiteenzetting te horen Het Izegemse VU-bestuur dat dit initiatief nam,
rekent dan ook op een talrijke opkomst

Bijgevolg het blijft
hoeki

Het kollege van burgemeester en schepenen van de gemeente Middelkerke
brengt ter kennis dat volgende betrekkingen te begeven zijn.
—
—
—
—

Informatievergadering over Egmont te
Izegem

Vrijdag 7 april jl kwamen de VU-afdelingen Kortemark-Handzame en Zarren-Werken, in algemene ledenvergadenng bijeen in Cafe «Casino» te
Handzame De voorzitter verheugde
zich over de zeer talrijke opkomst van
leden en sympatizanten van de V U
Hij heette VU-kamerlid tmiel Van
Steenkiste in het biezonder hartelijk
welkom evenals mevr Den Blijden
Na een In Memonam Urbaan Den Blijden door Enk Van Thuyne waarin
deze kort en krachtig de figuur van de
overledene opriep, w e r d een minuut
stilte in acht genomen

GASTHOF MALPERTUS
Beeldstraat 10,
ST-NIKLAAS
Tel 031/76 73 44
Restaurant met verschillende specialiteiten Taverne
met Vlaamse specialiteiten,
zoals konijn, Vlaams stoofvlees, hutsepot Keizer Karel
Feestzaal ter beschikking,
tot 120 personen
lEON STEVENS
Brandstraat 7
MOL
Tel 014/312376
Fabnkatie kleine lederwaren
bneventassen - geldbeugels sleutel
houders

EIGENAARS
Wi) wensen moderne appartementen te huren of te kopen in Koksijde.
Agence Unico, Zeelaan 222,
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 02/2681402

PVBAJ BORREMANS COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054/4125 89
WIJ bouwen voor u sleutel op de
deur
(Adv 24)
Automatische poortopeners
vanuit de wagen bediend
pnjs buiten konkurrentie,
tel 0 5 2 / 3 5 7 3 6 3 - 3 5 6 8 8 9
Plaatsing gratis
Nanovestraat 110 1890 Opwijk
MATRASSEN PLATTEAU
Alle maten, alle soorten, ook
medikale en anti-allergische matrassen
Platteau-Llevens,
Portugeesstraat 9, 1780 Teralfene, tel.
053/6674.56
FEESTZALEN-SALONS

DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgeriet
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen
Tel 031/37 45 72
KOETSWERKEN
VAN
DER
MIJNSBRUGGE
& ZONEN.
Perfekte afwerking - juiste tinten Affligemstraat 18,1742 TERNAT
(St-Kat-LombeeW
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 welkom in
KREKELHOF
Drankhuis met sfeer
BrusselbaanlI.GOCIK
Tel 054/334857
Uw tweede thuis >

DROOGKUIS-WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER
Kollegestraat 33, 2400 MOL
014/31 1376

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

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734 0643
Na18u 4254642

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL
J TRUYEN
Stationsstraat 58
2440 Geel
Tel 014/58.85 81
Alle dag- en weekbladen

KEUKENS SANITAIRVERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65, TERNAT
Tel 5821441
Toonzaal alle dagen open van 919 u Zondag gesloten

DE CRAEN ROM pvba
Molenstraat 78
NIEUV\/ENRODE
Tel 015/7112 40
Verwarming stoom - sanitair Alle
herstellingen

FBITUUB-EETHUIS INGRID
Olenseweg 41, Westerlo
(Voortkapel), tel 014/213696
V r a a g prijzen voor uw feestmenu's Specialiteiten
Alle dagen verse mosselen

ETN BERT
Assesteenweg 117 TERNAT
Tel 02/5821312
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

-UILENSPIEGEL.
Herberg en Feestzaal
Kerkstraat 24,1742 Ternat
Tel 5821345
Volksunielokaal

WIJ IS
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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 Tumhoutsebaan 28 te Deurne-Centrum Tel 2 4 0 8 4 0

13

BORGERHOUT V U J O avond over - A r b e i d is ons recht» om
20 u 30 in zaal De Passer Turnhoutsebaan 34 Met als sprekers volksvertegenwoordiger Nelly Maes en Karel Van Reeth

15

BORGERHOUT Inhuldiging van de nieuwe Beiaard in de toren
van het gemeentehuis Toespraken door burgemeester Dnk
Stappaerts en schepen Bert Vert>eelen Eerste koncert wordt
gegeven door stadsbeiaardier Jo Haazen O m 15 uur op het
Moorkensplein

15

DEURNE De Vlaamse Exptorators «De beklimming van de
Huascran » en »Quo Vadis Peru ' » door Reginald Hoyaux om
20 uur in feestzaal Trefpunt Tumhoutsebaan 28 Inkom 60 fr

15
15

DUFFEL V U bal om 21 uur in zaal Gildenhuis Stationsstraat 1
NIJLEN Lente-koncert om 19 u 30 in feestzaal "Nilania» door
V U fanfare-drumband Kempenland 20 % der opbrengsten
voor de Nijlense gehandicapten vereniging Boerke Naas
B O E C H O U T Jaarlijks V U bal om 21 uur in het Gildenhuis
Omliggende afdelingen zijn hartelijk welkom

André De Beul:

Antwerpen, Gent en Zeebrugge
samen aan tafel!

15
17
18

18

20

21

HOOGSTRATEN

22

BORSBEEK V U J O kleinkunstavond met Jan De Wilde en
Roemelpot Om 20 uur in zaal Riviera J Reusenslei 17

22

BORGERHOUT Gala bal ingericht door V U burgemeester Dirk
Stappaerts ten voordele van de kulturele en sociale werken van
de gemeente om 21 uur in het gemeentehuis Avondkledij is
gewenst Inkom 400 fr
MERKSEM Euchanstievienng om 10 u 30 in de S t Bartholomeuskerk ter intentie van Dr August Borms met homilie door
Herman Sommen waarna bloemenhulde aan het graf op de
gemeentelijke begraafplaats
MECHELEN
Arrondissementele informatieavond onder het
motto " Nu naar de Vlaamse Staat - om 20 uur in zaal Kultureel
Centrum Sprekers Frans Baert voorzitter Kamerfraktie en
Hugo Schiltz Algemeen Voorzitter

25
V o o r een a a n d a c h t i g l u i s t e r e n d e « Kring der W e s t v l a m i n gen • gaf V U - v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r , A n d r e D e B e u l v o r i ge d o n d e r d a g e e n p a a r r a k e b e d e n k i n g e n w e g i v m de
( n o g o n b e s t a a n d e ') n a t i o n a l e h a v e n p o l i t i e k
D e B e u l d i e e e n g e b o r e n O o s t v l a m i n g is b e l o o f d e z i j n
(Westvlaams) publiek de • b r o e d e r s t r i j d » tussen Antwerp e n en Z e e b r u g g e z o o b j e k t i e f m o g e l i j k te b e h a n d e l e n
S l o t i n d r u k w a s w e l dat h i j d a a r i n g e s l a a g d is v e r m i t s z i j n
uitgangspunt e r o p n e e r k w a m dat A n t w e r p e n G e n t e n Z e e b r u g g e z o v l u g m o g e l i j k s a m e n aan t a f e l m o e t e n gaan zitten, w a n t dat h e t er a n d e r s w e l e e n s kon op u i t d r a a i e n dat,
o n d e r i n v l o e d van d e b u i t e n l a n d s e k o n k u r r e n t i e n i e m a n d
i e t s o v e r h o u d t wat in e e n f e d e r a a l V l a a n d e r e n w e l e r g
r a m p z a l i g zou zijn

D e B e u l g i n g e r v a n uit d a t e l k e
h a v e n o p e x p a n s i e g e r i c h t is e n
d a t i e d e r e e n zijn s p e c i f i e k e m o g e lijkheden m o e t kunnen benutten
V o o r A n t w e r p e n is d e t o e s t a n d
momenteel zo dat niettegenstaan
de op de Linkeroever een gebied
v a n 4 6 0 0 ha — o p p e r v l a k t e die
wel voor diskussie vatbaar i s ' —
v o o r i n d u s t r i e v e s t i g i n g is v n j g e
maakt een verdere havenuitbrei
d i n g o n m o g e l i j k is d o o r d a t d e
«Waterverdragen» met
Neder
land s i n d s g e r u i m e tijd in h e t s l o p
zitten D e afsnijding van de B o c h t
v a n B a t h en d e aanleg v a n h e t
B a a l h o e k k a n a a l k u n n e n er p a s
k o m e n na e e n a k k o o r d m e t N e d e r l a n d m a a r dit a k k o o r d w o r d t
v e r h i n d e r d d o o r d e W a l e n die
inzake de Vlaamse (en o o k Nederlandse)
dnnkwaterbehoeften
a a n e e n k a n t d o o f blijken t e zijn
D e B e u l v i n d t het v a n d e W a l e n
k o r t z i c h t i g m e t s t e willen d o e n
voor de expansie van de haven
w a a r o p de Luikse industrie voor
e e n g r o o t d e e l is a a n g e w e z e n

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN'
Verzorgde keuken
demokratische prijzen
uitgelezen dienstbetoon
Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel 0 3 1 / 8 1 8 8 4 1

WIJ 16

Zeebrugge een haven van recent e r e d a t u m d a n A n t w e r p e n is lang e tijd m e t b e l o f t e n g e p a a i d e r
w o r d t al z o l a n g g e p r a a t o v e r d e
u i t b o u w v a n d e a c h t e r h a v e n En
d e uiteindelijke b o u w v a n d e s u persluis
heeft
zoals
iedereen
w e e t h e e l w a t v o e t e n in d e a a r d e
gehad Toen dan de energiekrisis
o n t s t o n d z a g m e n h e t n u t in v a n
een aardgasterminal te Z e e b r u g ge
S p r e k e r ziet e v e n w e l g e e n
logisch v e r b a n d tussen d e aanleg
van de LNG-terminal en de recent e Z e e b r u g s e eis t o t u i t b o u w v a n
e e n v o o r h a v e n binnen de oorspronkelijk voorziene strekdamm e n (die v e r z a n d i n g v a n d e sluis
moeten
voorkomen)
Afgezien
v a n h e t feit d a t d e v e s t i g i n g v a n
een polyvalente voorhaven op
slechts
± 1 5 0 0 ha b e s c h i k b a r e
terreinen
een
ekonomische
m o o r d is z o u d e inwilliging v a n
d e z e Z e e b r u g s e eis n e e r k o m e n
o p oneerlijke konkurrentie t o v
A n t w e r p e n D a a r o m is h e t v o o r
het behoud van de konkurrentiele
positie v a n o n z e h a v e n s — e n
d a a r b i j m a g G e n t als m d u s t r i e h a v e n z e k e r niet w o r d e n v e r g e t e n
— n o o d z a k e l i j k dat d e 3 g e g a d i g d e n s a m e n aan tafel g a a n z i t t e n
o m in o n d e r l i n g o v e r l e g uit te
maken hoe ieders specifieke mogelijkheden o p langere termijn
h e t b e s t aan b o d k u n n e n k o m e n
T e n s l o t t e is er o o k n o g e e n finan

DEURNE Zitdag van raadslid Staf Hereygers van 20 tot
22 uur in lokaal Trefpunt Tumhoutsebaan 28 te Deurne-Cen
trum
MERKSEM
V r o u w e n van Vandaag
gezellig etentje om
20 u 30 in zaal Tijl Bredabaan 298 In samenwerking met
Vlaamse Knng Groemnghe

21

23

cieel a s p e k t aan d e z a a k
in
N e d e r l a n d h e e f t m e n r e e d s langer ingezien dat een polyvalente
uitbouw van meer dan een natio
nale h a v e n f i n a n c i e e l met m e e r
kan o m over de inopportumteit
van een dergelijke interne konkur
rentie nog maar te z w i j g e n

DEURNE Zitdag van raadslid Staf Hereygers van 20 tot
22 uur in cafe Gallaxie De Francqueslei 134 Deurne-Noord
DEURNE Zitdag van raadslid Staf Hereygers van 20 tot
22 uur in cafe De Duivenvrienden Herentalsebaan 227 te Deur
ne Zuid
DEURNE Tegensprekelijk debat over het Egmontpakt om
20 uur in lokaal Trefpunt Sprekers Paul Doevenspeck (VU) en
Denijs (Anti Egmont Komitee)

26

Jaarlijks ledenfeest om 20 uur m De Meulen

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

(wd)

CHATEAU CARAVAN
Verkoop - Verhuur

Minder-validen
te Deurne
Vanaf 1 januan wordt een toelage ver
leend aan de moeder of de persoon
die haar vervangt wonende in Deur
ne die thuis de verzorging op zich
neemt van een ongehuwd zwaar gehandicapt kind dat geen school kan
bezoeken noch uit werken kan gaan
Deze toelage wordt uitbetaald voor al
de kinderen beneden de 25 jaar en
die minstens 6 6 % gehandicapt zijn
op voorwaarde dat het belastbaar
gezinsinkomen
het
bedrag
van
750 000 fr niet overschrijdt De toela
ge IS vastgesteld op max 4 000 fr per
gehandicapt kind en per jaar
Wie meer inlichtingen wenst of gehan
dicapten kent die mogelijk aan deze
voorwaarden
voldoen
kan
zich
steeds wenden tot raadslid Monique
DEDRIE Ergo de Waellaan 28 2100
Deurne (tel 21 31 29)

Algemene
ledenvergadering te
Merksem
O p vnjdag 31 maart 11 had een algemene ledenvergadering van V U Merk
sem plaats m zaal Tij! Na het wel
komstwoord door afd voorzitter An
dre Rammeloo en inleiding door gemeenteraadslid Luk Droogmans luis
terden de talrijke aanwezigen ge
boeid naar gastspreker
volksver
tegenwoordiger Paul Van Grember
gen die het tema - Kontakt tussen
partijleiding en basis» behandelde
waama hij welwillend de talrijke vra
gen beantwoordde Tot slot van deze
vergadering werd een motie aangeno
men waarbij de aanwezigen hun ver
trouwen in de partijleiding bevestig
den

onderdelen - toebehoren - trekhaken
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek
Tel 031 /21 98 15 Ook 's zondags open

&

CARAVANCENTRA

PVBA

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
MERKSEM
Openverklanng \ a n de betrekking van gezins of
bejaardenhelpster full-time of part-time,
\saar\'oor tevens een \\ er\'mgsreserve wordt aangelegd
De kandidaturen per aangetekende zending gericht
a a n de heer voorzitter van het O C M W Van Aertselaerstraat 29 2060 Merksem dienen uiterlijk toe te
komen op 28-4 1978
Nadere inlichtingen kunnen bekomen vsoiden bij
het personeelsbureau Jaak De Boeckstraat 3 2060

GEMEENTE EKEREN
TWEEDE OPROEP
Bi) het gemeentebestuur van Ekeren wordt een werfreserve aangelegd van tijdelijk part-time TOEZICHTER voor de gemeentelijke sporthal
Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op de
gemeentesecretarie Veltwvcklaan 27, Ekeren
Aanvragen met de nodige bewijsstukken te richten
a a n de heer Burgemeester der gemeente Ekeren
uiterlijk op 13 mei 1978
(Adv i07)

13 APRIL 1978

SUCCES KLEDING MEYERS

O K N ALLE OACEN VANtOTOT MUUR.
• ZATERDAG VAN 9 TOT 1i UUR
• ZON- EN FEES10ACÉN GESLOTEN
• RUIME EIGEN PARKING

DE GROTE MODESPECIALIST IN BELGIË
A. DE LANGLESTRAAT 2-14

„*

^-.
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VU-Laakdal 10 jaar!

Ekeren naar ANZ

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen
hebben wij ons ledenaantal verdubbeld I Onze streefnorm is monnenteel
2 % van de bevolking Deze streefnorm moet zeker bereikt zijn op 29
s e p t 7 8 . vi/anneer wij ons 10-jarig
bestaan vieren i Volgend jaar zullen
w e een speciale inspanning doen om
ons abonnementenaantal op te dnjven Ons plaatselijk blad verschijnt
nog steeds regelmatig op 4 000 ex
(ondanks de 50 000 fr schuld die w e
hadden na de verkiezingen) In de
strijd voor het milieu blijft de V U ook
nog steeds koploper na de aktie
voor de Laak is er nu een campagne
bezig tegen de uitdroging van de
grond als gevolg van de waterwinning Vooral de V U J O is zeer aktief
op dit vlak

Heeft plaats op zondag 23 apnl e k
om 14 u 30, in het Sportpaleis te Antwerpen Plaatsbespreking
ANZ-sekretanaat, Vrijheidsstraat 30-32, Antwerpen (tel 37 93 92)

10-jarig b e s t a a n
W I J hopen van de vienng van ons 10jarig bestaan iets groots te maken
Mogen wij nu reeds vragen aan de
andere afdelingen van het arrondissement, om de data 29 en 30 september
1978 vrij te houden "^
Vlaamse groeten
Rob Geeraerts

Laakdal: bal
uitgesteld
Ons VU-bal in de deelgemeente Eindhout, dat eerst aangekondigd was
voor zaterdag 1 april, is door onvoorziene omstandigheden uitgesteld tot
zaterdag 13 mei

Borgerhout
naar ANZ
Kaarten op het sekretanaat, Stationlei
8, op dinsdag, donderdag en zaterdag
van 10 u tot 15 u 30

Opnieuw toneelprijs
Corry Lievens
V o o r de vierde keer wordt dit jaar de
pnjs Corry Lievens voor jeugdtoneel
uitgeschreven De deelnemers moeten hun werk, onder schuilnaam of
kenspreuk voor 1 januari 1979 zenden aan het Archief en Museum voor
het Vlaams Kultuurleven, Minderbroedersstraat 22 Antwerpen Bij de tekst
moet een gesloten omslag gevoegd
worden met naam en voornaam,
schuilnaam of kenspreuk en adres
van de auteur, evenals een eigenhandig geschreven bnef waarin bevestigd wordt dat het toneelstuk nog met
w e r d opgevoerd of gepubliceerd, onder welke vorm ook Inzendingen die
de naam van de afzender vermelden
zullen worden teruggezonden Voor
bijkomende inlichtingen kan men terecht bij het sekretanaat van de prijs,
Gerda Van Cleemput, Paul Van Ostaijenlaan 37, 2050 Antwerpen

OPTIEK
WALTER

ANTWERPEN

ROLAND

58

KERKSTRAAT
TeL (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

KENNISMAKING MET
HET VAKANTIEPARK
„LES ETOILES" IN BIAIMONT
Onze leden krijgen •
— een gratis maaltijd per persoon (waarde 150 fr)
— 50 o/o korting op de forfaitaire kosten voor stroom
en verblijf taks
— vrijstelling van de 7,5 % zegeltaks
Huurprijzen per week (geldig van 1 april tot 27 mei)
voor een 4-persoonsbungalow
6-persoonsbungaIow

6.920 f r.
7.600 fr.

Inschrijvingen en inlichtingen m alle VTB-kantoren.
Lidmaatschap verplicht.
Verg kat A 1185

VTB sekretariaat
St.-Jakobsmarkt 45-47
2000 ANTWERPEN
tel. 031-31.76.80.

Het ^aling^utó
1910-1975
WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDAG
16 UUR

SCHOONAARDE
10 BRUGSTRAAT

052/42.32.46

JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

J A N PAUWELS-DE BRAUWER
De zaak met familietraditie

WIJ 18

BRABANT
Vruchtbare aktie
te Scherpenheuvel-Zichem
De betoging en aktie ten gunste van een spoedige afwerking van hef overdekt zwembad te Scherpenheuvel heeft een vruchtbaar gevolg gekregen In
die zin dat nu op de jongste gemeenteraad, dringend een lening van 14 miljoen voorgesteld en goedgekeurd werd voor de verdere afwerking van het
zwembad En te ZIchem besliste men een turnzaal en enkele bijkomende klaslokalen te bouwen ( a d . Bredestraat).
De betoging en interpellatie van de « oppositie » — waarvan eerder een verslag en foto verscheen in « W i j » — werd gesteund door een pamfletaktie in
de gemeente De vereniging •• Een Leefmilieu voor U » heeft geopteerd dat het
openstellen van het zwembad voor het grote publiek, één der voornaamste
punten voor het «Jaar van het D o r p » is, te Scherpenheuvel. De vereniging
heeft de zaak dan ook ter harte genomen en organizeerde een voorlichtingsaktie. Met een stencilbedeling werd de zaak klaar en duidelijk uit de doeken
gedaan. Z o werd ruchtbaarheid gegeven aan de betoging en de gerechtigde
vraag verduidelijkL De voorkeursbehandeling van Averbode werd aan de
kaak gesteld met klinkende cijfers. En het openbaar nut voor de ganse fusiegemeente werd o n d e r s t r e e p t
Resultaat
De achterstelling werd nu voor Scherpenheuvel en Zichem wat gemilderd,
door de recente goedkeuring van een
lening, om het zwembad verder af te
werken En de beslissing een turnzaal
te bouwen te Zichem Bij dit laatste
merkte Jo Vermeylen op - Maak er
ineens iets goeds van he » Dit kunnen
w e zeker onderschnjven daar Zichem een flinke turnklub rijk is Averbode w e r d echter niet vergeten de
bestekken voor de centrale verwarming en elektrische installatie van de
sporthal werden na wijziging, goedgekeurd Het sportcentrum Averbode
faze 1 voetbalveld en wegen kosten
tot nu toe bijna 3,5 miljoen, de hal zelf
± 23 miljoen
Kuituurraden
O p de dagorde van de gemeenteraad
stond eveneens de goedkeuring der
statuten en toelageverdeling van de
vijf adviesraden van ScherpenheuvelZichem De kultuurraad w e r d onderverdeeld in vijf afdelingen
kuituur,
jeugd, sport, ontspanning en sociaal
Schepen van kuituur Jef Claes had
hier dan ook zijn beleid te verdedigen
HIJ kreeg hierbij verschillende interpellaties te verwerken, ook van de eigen
koalitie CE L -I- CVP) En in het bijzonder veel van Jo Vermeylen die aanhaalde dat de statuten niet volledig

10%vr.V.U.Ieden
KOSTUUMS

VESTONS B R O E K E N OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDING V E R M E E S C H ]
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel 0 3 31 3 5 &

Nieuws uit
Aarschot
O p 16 maart werd er te Aarschot een
ledenavond georganizeerd Gastspreker Dirk Van De Weyer, gemeenteraadslid uit Diest, had het over « welzijnszorg in de gemeente», daarna
was er een open vraaggesprek met
beide VU-schepenen van Aarschot,
er werden een paar vragen afgevuurd over de gewestelijke omleiding
te Aarschot, de avond w e r d besloten
met een glas gerstenat betaald door
de kas
Op 18 maart was dan ons jaarlijkse
bal in de •> Witte molen » 80 % van de
aanwezigen waren nieuwe gezichten,
er was ook een grote opkomst van de
wasserij «Euroblan» van Aarschot,
waar de V U het tot een goed einde
heeft gebracht Het grote ogenblik
van de avond was de overhandiging
van de nieuwe afdelingsvlag door Willy Kuijpers en Rob Vandezande aan
het bestuur
Langs deze weg dankt de voorzitter
iedereen die heeft medegewerkt aan
het welslagen van het bal Intussen
wordt er hard gewerkt met de voorzitter, schepenen en Willy Kuijpers aan
het gewestplan Er wordt ook een
wandeling gepland met het bestuur
door gans groot Aarschot om na te
gaan wat er in de toekomst moet veranderen of verbeteren aan onze stad
Inlichtingen van onze leden zijn zeker
ook welkom
CR D , Aarschot)

konform Cvan) de wet zijn Onder
meer w e r d gevraagd een politieke
waarnemer, van iedere strekking vertegenwoordigd op G R , toe te laten
op de algemene vergaderingen van
de raden O p die voorwaarden werden de statuten goedgekeurd Dat de
schepen het er nog al goed vanaf
bracht, is misschien wel grotendeels
te danken aan de sluitende toelage
voorstellen van de vijf raden Na een
moeilijke gemeenschappelijke start
hebben ze toch vruchtbaar werk geleverd, eens dat ze in groepen opgesplitst werden Heibel ontstond er bij
het voorstel om aan de gepensioneerdenbond RVB uit Schoonderbeuken
maar 2000 fr te geven t o v 4 0 0 0 f r
voor de andere Uit protest verlieten
hierop de raadsleden Marcel Gemoets CVU) en Similon de vergadering
B i b l i o t e e k k o m m i s s i e : neen
Een duidelijk mispunt in het kultuurbeleid werd wel onderstreept door Denis Fredenckx Hij interpelleerde over
de werking van de gestemde en wel
gestarte kommissie Hij vroeg o m
hoe het kwam dat deze genegeerd
wordt door schepen Claes en met
meer samengeroepen wordt of

werkt Hier stuitte men op een duidelijk NEEN voor de biblioteekspreiding
Schepen Geyskens hierbij betrokken
stelde thans duidelijk dat hij wel degelijk een afdeling wenste te zien opgericht te Testelt De andere kommissieleden — een per politieke strekking
— vroegen hetzelfde voor hun deelgemeente Schepen Claes stipte aan dat
reeds 25 % van Testelt door Averbode bedruipt wordt Men kwam hier
niet tot een vergelijk, de schepen had
een andere opvatting De gemeentelijke kommissie zou met rechtsgeldig
zijn wegens hem, daar er een overeenkomst bestond met de vrije biblioteek van Averbode, daterend van
1972
Erkenningskommissie
De afdeling kuituur is er met alleen in
geslaagd, een bestuur aan te stellen
De toelagen '77 te verdelen voor de
verenigingen, maar er w e r d ook reeds
een erkenningskommissie gekozen
Voor de bestuursmandaten van voorzitter, ondervoorzitter en sekretaris
kreeg geen der 4 kandidaten een volstrekte 2/3e meerderheid der stemmen Zodat na enkele stembeurten
enkele mensen blijk moesten geven
van goede wil en zich vnjwillig terugtrokken Uitslag
voorzitter
Cesar
Janssens Cafgevaardigde Harmonie
van Scherpenheuvel) ondervoorzitter R Schuer Cfanfare De St-Jansvrienden Averbode), sekretariaatswerk Robert Janssens CEen Leefmilieu voor U - Scherpenheuvel-Zichem) V o o r 1978 w e r d voor de afdeling kuituur 500 OOG f r vooropgesteld
Gezien het gros der verenigingen
onder kuituur valt, nu reeds 74 verenigingen, kunnen er nog bij komen En
daar de muziekmaatschappijen, folklore- en karnavalveremgingen ook meer
geld nodig hebben en de kosten
steeds stijgen t o v '77, waar men
reeds aan een totaal van 301 000 fr
^"^^"^

Robert Janssens

DJIbeeks Studie- en
Informatiecentrum start
in september
Nu reeds 240 taalkursisten Engels,
Duits, Nederlands, en 60 Ikebana-kursisten
Engels, Duits, Nederlands aanleren in
gespreksvorm, dat is de doelstelling
van de taallessen, die sinds oktober
1977 ingericht worden door het Dilbeeks
Centrum-met-de-lange-naam
De derde cyclus van acht lessen
loopt op dit ogenblik in het ontmoetingscentrum Westrand
Gaandeweg zijn de kursisten een
groepje vrienden geworden, die het
aangenaam vinden samen talen te
leren Vooral mensen van de middenleeftijd schijnen op dit ogenblik het
best vol te houden Z e voelen aan dat
de zware inspanningen, die zij zich
elke week getroosten, toch al een
beetje resultaat beginnen af te werpen
Het leerkrachten-team E Delvo, J De
Ridder en N Talpaert w e r d sinds januan uitgebreid met F Orbie, die het
Nederlands voor anderstaligen geeft
Dit laatste is voorwaar geen eenvoudige opdracht, omdat de kursisten echt
een internationaal gezelschap vormen bestaande uit een paar Fransen,
een paar Italianen, een Japanse, een
Zwitserse en een groep Franstalige
Belgen
Vooral voor de lessen Nederlands wil
het Studie- en Informatiecentrum een
extra-inspanmng leveren Vanaf 8
maart wordt op twee verschillende

niveaus gewerkt
een voor echte
beginnelingen en een voor meer gevorderden, zodat iedereen echt de
indruk krijgt vooruitgang te boeken,
vertrekkend van zijn eigen kleinere of
grotere kennis van het Nederlands
Voor Franssprekenden wil het Studiecentrum een volwaardige mogelijkheid bieden om het Nederlands in konversatie-vorm aan te leren Dit kan
alleen maar het kontakt met het
Vlaamse gemeenschapsleven in de
gemeente en de aanpassing bevorderen
Ook de lessencyclus Ikebana-bloemenschikken, die gegeven wordt
door mevr J Mattelé-De Kinder loopt
verder door Voor deze lessen w e r d
noodgedwongen een wachtlijst aangelegd omdat de eerste reeksen op
een paar dagen volzet waren Belangstellenden kunnen voor verdere inlichtingen terecht bij de bestuursleden
van het Studie- en Informatiecentrum
De beloofde « Trip to England" knjgt
stilaan vastere vorm Het laatste
weekeinde van mei w e r d definitief
vastgelegd Nu reeds ziet het ernaar
uit, dat de overtocht naar Londen zal
gebeuren met een kleine Dilbeekse
armada
Alle inlichtingen
worden bij de
Van Nuffel, Jan
Nauwelaerts (tel
ve 4 6 5 3 9 5 8 )

kunnen ingewonnen
bestuursleden
Staf
Sogers en mevr J
bureel 52213 92 - pnJozef De Ridder
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VU-Brussel danste eigen arrondissement in
Het arrondissementeel bestuur van
Brussel dankt zeer hartelijk alle mandatarissen kaderleden en sympatizanten van de partij die ons nieuw arrondissement vereerden met hun steun
of hun aanwezigheid op dit inhuldigingsbal
Nadat Staatssekretans Anciaux met
een vurige toespraak de fonkelnieuw e vlag van het arrondissement had
ingehuldigd werden enkele «oude getrouwen» door arrondissementsvoorzitter M o n Vandyck in de bloemetjes
gezet voor hun jarenlange onafgebroken strijd hier in Brussel Het betrof
hier het echtpaar Jozef Vande Plas
uit Oudegem dat verleden jaar zijn vijftigjarige huwelijksverjaardag vierde,

Firma
VAN DOOREN
Hout

aeroit
Bouwspecialiteiten
MARLIERl
1700 ASSE
Tel. 452.66.37
02/452.76.67

Thuisbestelling
Toonzalen

Grimbergen naar
ANZ
Vertrek om 13 u aan gemeentehuis
te Grimbergen-centrum Vervoer en
toegang (gereserveerde zitplaats)
200 fr
Inlichtingen en inschnjvingen Frans
Hauwaerts sekretans KBf Grimbergen, Berkenlaan 100 - 1850 Gnmbergen - 0 2 / 2 5 1 5 6 7 7

ZO€K€RC]€S
— Dynamische 26-jange lic in
de rechten, met 18 maand ervaring als algemeen direkteur van
n gezondheidsinstelling,
zoekt
'n nieuwe betrekking in dezelfde
richting
Jongeman uit Manekerke-Bornem zoekt betrekking als bediende in de boekhouding of als vertegenwoordiger in de omgeving
Mechelen-Antwerpen-Sint-Niklaas Belangstellenden kunnen
zich wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somens, Liersesteenweg 11 te 2580 St-Katelijne-Waver, of telefonisch op het
nummer 0 1 5 / 2 1 7 9 0 0 CN 41)
— Jonge man zoekt werk als
kelner tijdens het weekend
— Ongeschoolde
arbeider
zoekt om het even welk werk
Beide zaken voor Gent of onmiddellijke omgeving Erg dringend
Wie hen iets kan bieden kan
terecht bij Huguette De Bleecker, Tolhuislaan 15, 9000 Gent
Tel 091-256487
N40

Steven Van Haelst, gemeenteraadslid
te Anderlecht en agglomeratieraadslid. Luk Van de Zande sekretans
arrondissement Brussel Theo Pauwels, gemeenteraadslid te Evere en
provincieraadslid, Cilia Vander Spurt
gemeenteraadslid te Sint-Agatha-Berchem Andre Monteyne provincieraadslid, lid van de Nederlandse Kommissie voor de Kuituur te Brussel,
tevens ministerieel advizeur. Jan De
Berlangeer gemeenteraadslid te Jette en schepen van de agglomeratie
Brussel en natuurlijk Vic Anciaux,
gemeenteraadslid te
Brussel-Stad
volksvertegenwoordiger en Staatssekretans
Het kon met anders of Halle-Vilvoorde dat zo lang een geheel uitmaakte
met
het arrondissement
Brussel
moest eveneens aan bod komen
Rom De Craen, arrondissementvoorzitter van Halle-Vilvoorde heeft zich
jaar in jaar uit, dag na dag ingezet
voor zijn arrondissement, met biezondere aandacht voor de Brusselaars
die bij hem steeds gehoor en steun
konden vinden Hij ontving een boek
over het werk van Jackie Duyckx als
geschenk met enkele woorden van
lof van de hand van Vic Anciaux Aangezien Rom De Craen al die jaren in
alle bescheidenheid door zijn vrouw
w e r d bijgestaan kreeg ook zij een
roos voor haar toewoeding
O p het bal waren talrijke afvaardi-

gingen uit de rest van het Vlaamse
land Benevens Vic Anciaux mocht
M o n Vandyck verwelkomen volksvertegenwoordiger Paul Peeters, algemeen sekretans de senatoren Bob
Vandezande en Bob Maes en oud-senator Maurits Van Haegendoren Ook
Paul De Neve, provincieraadslid was
van de partij
Het bal zelf w e r d een waar sukses en
zal ongetwijfeld een goede startpremie opbrengen voor het nieuw arrondissement Verdienen een biezondere
vermelding voor het voorbereidend
werk Rudi Roosens, voorzitter van
de afdeling Brussel-Stad inrichtende
afdeling Jempi Dangreau, voorzitter
van de balkommissie Bert Anciaux
voorzitter van de V U J O arrondissement Brussel Geert Hoogstoel, sekretans van de afdeling Brussel-Stad Talrijke Vlamingen traden toe tot het erekomitee
MVD

De V U J O uit het arrondissement
Brussel
vinden
persmededelingen
met mis maar zij houden het toch
liefst bij akties

Europees volksdansen zangfestival
O p z a t e r d a g 13 nnei onn 15 u. in h e t S p o r t - e n R e k r e a t i e c e n trunn t e M e i s e g r o o t E u r o p e e s v o l k s d a n s - e n z a n g f e s t i v a l in
het kader van het Europa der Volken
M e t g r o e p e n e n z a n g e r s uit d e « n n i n d e r h e d e n v a n E u r o p a »
— Sido M a r t e n s (Friesland)
— M a i t e Idirin ( B a s k e n l a n d )
— D o g e b r o e d e r s I m a n o l en A n t o n i M i t x e l e n a ( B a s k e n land)
— G r o e p « Le lys » (Elzas)
— Eifeler T a n z g r ü p p e B u t g e n b a c h ( D u i t s O o s t - B e l g i e )
— C i l l a Fischer e n Artie T r e z i s e ( S c h o t l a n d )
— A l f r e d e n Kristien d e n O u d e n ( F r a n s - V l a a n d e r e n )
— D e Garve (Brussel-Vlaanderen)
P r e z e n t a t i e M a r i e n e Edeling.
Feestrede Maurits Coppieters, voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad
N a het feest gelegenheid tot v e r b r o e d e n n g met o n z e Europese gasten
I n g e r i c h t d o o r h e t E u r o p a k o m i t e e d a t s a m e n g e s t e l d is uit
F V V , VIC, Karel Bulsfonds, V U J O , VU-Meise.
Inlichtingen en kaarten bij H. C o r n e l i s , O . - L - V r o u w w e g 1,
1860 M e i s e ( 0 2 / 2 6 9 . 2 5 . 7 0 ) .

Meise zaterdag 13 mei - 15 u.
Leuven naar ANZ
Vertrek biblioteek om 12 u 45 Prijs
reis 100 fr voor volw, 70 fr jeugd tot
14 j Toegangskaarten 70 en 150 fr
Groepen (12 p e r s ) worden afgehaald

L€
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21

22

TERVUREN : VU-lente-dansfeest m zaal « De Engel», Kerkstraat
te Tervuren-Centrum vanaf 20 u 30 Inkom 80 fr Orkest The
Nils
A N D E R L E C H T : Derde lente-dansfeest van het Karel Bulsfonds
vanaf 21 uur in zaal « Credo », Ninoofsesteenweg 371 Muziek
Disco-bar Love
H O E G A A R D E N . Groot VU-lentebal in zaal Pax, Tiensestraat
81 Om 20 uur
KORTEN BERG VU-bal met het orkest Minten in de gemeentelijke Sporthal Oude Baan, Erps-Kwerps Inkom 60 fr
LIEDEKERKE: VU-Breugelmaal in zaal Gulden Hof, Fabnekstraat T v van «Aktie», plaatselijk VU-blad Vanaf 17 u, zondag
van 11 u 30 tot 20 u
G R I M B E R G E N . Info-avond over Sociaal Vlaams Nationalisme
met Edgard Delvo om 20 u in het Kultureel Centrum te Strombeek-Bever
KORTENBERG VUJO-fuif om 20 u 30 in de gemeentelijke jongensschool Inkom 40 fr
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D e V o l k s u n i e j o n g e r e n van het
a r r o n d i s s e m e n t Brussel n a m e n
kennis van d e B R T - u i t z e n d i n g
« K o n f r o n t a t i e » die d o o r g i n g op
z o n d a g 9 april 1978.
D e V U - j o n g e r e n van B r u s s e l vern a m e n tijdens e e n o n l a n g s geh o u d e n V V P - m e e t i n g te V i l v o o r d e met v e r b i j s t e r i n g , dat L o d e
C l a e s zelf t o e g a f g e d u r e n d e 3
jaar g e e n e n k e l e zitting te h e b b e n b i j g e w o o n d van het s c h e p e n k o l l e g e der B r u s s e l s e a g g l o meratieraad.
D e V U - j o n g e r e n van
Brussel
zijn v a n o o r d e e l dat L o d e C l a e s ,
b e t e r niet zou s p r e k e n in n a a m
v a n de B r u s s e l s e V l a m i n g e n ,
a a n g e z i e n hij het blijkbaar niet
nodig v o n d d e b e l a n g e n v a n d e
B r u s s e l s e V l a m i n g e n in het k o l lege te v e r d e d i g e n .

VUJO-Brussel
start Amnestie-afficheslag

TE KOOP
Vlaming verkoopt te Schaarbeek goed gelegen opbrengsthuis in onberispelijke staat, volledig bemeubeld, CV, enz Brutoontvangst 360 000 fr jaarl Prijs
2 500 000 f r
Zich wenden redaktie «WIJ»,
onder letters LVP 1

VUJO laakt
VVP-voorzitter

Organizatie Sekr van Vlaamse Organizaties ( S V O ) , Parijsstraat 36 Leuven (tel 23 2412)
Ook bij Paul Clijsters Naamse vest
134 tel 22 3 4 8 4 Paul Kuijpers, Justus Lipsiusstraat 21 tel 2 2 3 8 3 6 , Cafe «De Engel» Grote Markt 1 5 , tel
224699
Of te Kessel-Lo bij Paul Cockx, Leopold Hl-laan 1 tel 2 5 4 5 9 6 Mia Desmet Vermeylenlaan 24, tel 2 2 8 2 9 4 ,
Wim Cehs, Abdijlaan 24, tel 2 5 6 5 3 0 ,
Andre Vanhoof, Overwinningsstraat
24 tel 2 5 2 0 1 4
Of te Heverlee bij Emiel Wuyckens
Middelweg 21 tel 2241 8 7 , P i e t Ovaere Sint-Jansbergsteenweg 47 tel
22 2100 Vandevoorde Pakenstraat
10 tel 2 2 4 5 1 3
Daar een grote groep gevraagd heeft
om 's voormiddags naar de Bormshulde te gaan in Merksem, zal een autobus om 8 u 45 vertrekken aan de
biblioteek (Ladeuzeplein) Prijs 130 fr

BELANGRIJK BERICHT
Binnenkort beschikbaar te Wezembeek-Oppem, een paar appartementen en woningen aan
sociale huurprijzen
V o o r nadere inlichtingen zich
wenden tot senator Bob Maes,
02/72018.59.
(N 39)

^

FILMTHEATERS

studio
W e e k van 14 tot 2 0 - 4 - 7 8

LEUVEN 1
19 u

Vijfde week
KT
C l o s e Encounters
Richard Dreyfuss en Frangois
Truffaut in een film van Steven
Spielberg
13 u 30 en 21 u 15
Vierde week
Irene Papas in

Iphigenia
een film van Michael Cacoyannis
16uen23u30
KNT
S o l d a a t van O r a n j e
Film van Paul Verhoeven

LEUVEN 2
13u30

KNT
Tweede week
Por a f e w dollars m o r e
Film van Sergio Leone met Clint
Eastwood

Z o manifesteerden zij onlangs in het
parlementaire halfrond voor amnestie
Hier en daar merkt men in het Brusselse VUJO-affiches over amnestie Nog
te weinig want er liggen er 20000
klaar i
Daarom een voorstel aan alle V U - en
VUJO-afdelingen om de affiche massaal te verspreiden
De aanplakking heeft als tekst Algehele en onvoorwaardelijke A M N E S TIE N U - Volksuniejongeren
Grootte 40 x 68 cm

Tweede week
Jack Nicholson in
O n e flew o v e r the
Cuckoo's Nest
Film van Milos Forman

Kostprijs

22 u

Vanaf 1 affiche tot en met 499
3 fr
Vanaf 500 tot
2,50 f r

KT

17u45

KNT

Bilitis
Film van David Hamilton
19 u 30

KNT

Tweede week
KNT
Sydney Lumet's
Equus
met Richard Burton

Deze affiches zijn bestelbaar bij
Geert Hoogstoel (sekretans VUJO-arrondissement Brussel), Barrikadenplein 11
te 1000 Brussel (tel
02/2194930)
Bankrekeningnummer 425-312376169 van VUJO-an- Brussel

16 u e n 0 3 0 u
KNT
Een film van Frangois Reichenbach
Sex O'Ciock

Veertiendaagse
nieuw Diest
afgesloten maar...
aktie gaat door

Vrijdag, zaterdag 20 u , zondag
13 u 30 - 16 u - 20 u , maandag 20 u 30
KT
Harry Guardino - Susan Strasberg - Henry Fonda in
Rollercoaster

Met veel spanning werd door de organizatoren uitgekeken naar het Lentedansfeest in Molenstede op 25 maart
Dit feest moest de officiële afsluiting
worden van de aktieveertiendaagse
«Nu het doel bereiken» Zouden de
talnjke huisbezoeken een aantal nieuw e gezichten opleveren Z o u het hernieuwde en vergrote Berkenhof nu
met te groot zijn ' Zouden de perscampagnes teqen de Volksunie hun
gevolgen laten voelen enz
Allemaal
vragen waarop zaterdagavond een
antwoord zou komen Bovendien organizeerde de P V V tegelijkertijd een
bal ter ere van burgemeester Van
Audenhove

Vrijdag, zaterdag 22 u , zondag
18 u
KT
Een film van Claude Vital

O m halftien was de spanning bij iedereen verdwenen Het Berkenhof zat
met alleen proppensvol, maar bovendien zagen wij meerdere nieuwe gezichten Toevallig of met, het waren er
allemaal die bezocht werden Het
resultaat van de veertiendaagse w e r d
nog duidelijker toen spontaan enkele
mensen zelf kwamen vragen om lid te
worden van de Volksunie
Zowel gemeenteraadslid Dirk Van de
Weyer als kamerlid Willy Kuijpers werden luidruchtig toegejuicht Ook M o n
Van Dijck arr voorzitter van Brussel
en kabinetssekretans van Vic Anciaux was aanwezig en kreeg vanwege het publiek een hartelijk en gemeend applaus
De voorzitter van de politieke raad in
nieuw Diest, Willy Somers, maakte
van de gelegenheid gebruik om de
direktie van Berkenhof te bedanken
voor het jaarlijks ter beschikking stellen van de zaal Hij wenste de heer
Moens geluk met het nieuwe uitzicht
dat het Berkenhof heeft gekregen
Dit Lentedansfeest heeft bewezen
dat de veertiendaagse zijn doel met
heeft gemist Officieel werd deze veertiendaagse nu afgesloten Maar het is
duidelijk dat de ploeg in nieuw Diest
onverminderd voortgaat in de goede
richting
Willy SOMERS

TIENEN

D e maestro
met Jean Levebvre - Sophie
Desmarets - Daniel Ceccaldi
Zondag
22 u , dinsdag
en
woensdag 20 u 30
KNT
Prijs van de internationale kritiek
Padre Padrone

TERVUREN
Zondag 14 u - Volledig Nederlandse versie i
D e fluit met
zes smurfen
Vrijdag 20 u 30 en zondag 16 u
KT
Naar de beroemde televisiesene
Spider-Man
Zaterdag,
zondag,
dinsdag,
woensdag,
donderdag
te
20u30
KT
Mare Bober, Johan Leysen, Peggy D e Landtsheer in
In alle stilte

KURSAAL TURNHOUT
Vrijdag, zaterdag 19 u 3 0 , zondag 15 u en 20 u 30 , maandag,
dinsdag 20 u 30
KT
Robert Powell - Olivia Hussey in
J e z u s van N a z a r e t h
Na
Romeo en Juliette, een
nieuw groots meesterwerk van
Franco Zeffirelli
Vrijdag, zaterdag 22 u , zondag
18 u
KT
Film van Michael Schultz
Car Wash

WIJ 19
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Tongeren-Riemst: rond de feesttafel
Het gezellig samenzijn van de afdelingen Tongeren-Riemst kende heel
wat bijval. Talrijke aanwezigen, hoge
eregasten en een uiterst fijn feestmaal. De stemming zat er onmiddellijk

LIMBURG

Wordt Wiemesmeer het Watergate van Zutendaal ?
* Op de dagorde van de gemeenteraadszitting van 28 maart stonden 17
punten waaraan nog 5 punten toegevoegd werden door de ZVP-oppositle.
Diskussie kwam er pas bij de bespreking ov Ir het aandeel van Zutendaal
(747.000 fr.) in de kosten van de
gewestelijke brandweer. Pier Hermans (ZVP) vroeg de gemeenteraad
dit zo maar met te nemen.
Een aanvullend politiereglement op
het wegverkeer betreffende het aanbrengen van drie oversteekplaatsen
voor voetgangers op het kruispunt te
Wiennesmeer werd gunstig geadvieeerd. Even vlot w e r d de aanpassing
van het politiereglement op de riolering behandeld. Eenparig was de raad
ook akkoord met een aantal elektriciteitswerken voor een totaal bedrag
van 3.079.000 fr.: hieronder vallen de
verwarming van de tekenakademie,
de verlichting langs de Blookbergstraat, uitbreiding van de verlichting in
Stelebos, verzwaring laagspanningsnet van de O.-L.-Vrouwstraat en aansluiting naar het Mariapark, de openbare verlichting rond de O.-L.-Vrouwkerk, het verplaatsen van palen op
het kruispunt te Wiemesmeer, het vervangen van hoofdschakelaars in verschillende kabines en de uitbreiding
en verbetering van de openbare verlichting op verschillende plaatsen.
Bij de toelichting verklaarde de burgemeester dat de verlichting van het
Mariapark nodig was voor het opvoeren van het Mariaspel en voor andere
kerkelijke en niet-kerkelijke aktiviteiten. Voor wanneer een 11 juli-viering
in het Mariapark ?
Pier Hermans (ZVP) wilde ook weten
of op het kruispunt te Wiemesmeer
de kabels in de grond zouden gelegd
worden vóór of na het aanleggen van
de riolering en de stoepen. De burgemeester hoopte er voor Wij ook ! Pierre Vangronsveld (ZVP) vroeg om
Papendaal niet te vergeten daar bij de
recente kolportatie bleek dat de verlichting in Papendaal veel te wensen
overliet. De burgemeester geloofde
van niet.

gemeenteraad al te gemakkelijk voor
voldongen feiten kan geplaatst worden maar ook hier toonde de C V P
zich onvermurwbaar.
Bij de toelichting over de omvorming
van de achterbouw van het huidige
gemeentehuis wilden Simon Janssen
en Jef Schreurs weten of er een prijsstudie gemaakt was. Volgens burgemeester Remans zou dit werk praktisch mets kosten daar het zal uitgevoerd worden met voor handen zijnde materiaal en mensen van de RVA.
Toen de oppositie tegenstemde veroorloofde de burgemeester zich de
opmerking ; Ik kan dat moeilijk begrijpen van de voorzitter van de kerkfabriek (Jef Schreurs). Waarschijnlijk
denkt de burgemeester dat de kerkgangers nu in hun godsvrucht gestoord worden door over het muurtje
te kijken achter het gemeentehuis.
Bij de bespreking over de voorgestelde grenskorrekties was er een grote
eensgezindheid. Alleen deed het
schijnheilig aan de heer Bobbaers
Hubert (CVP) te horen klagen dat
sommige mensen van de Besmer
voor Lanaken getekend hadden omdat de oppositie zou gesuggereerd
hebben dat CVP-Zutendaal de fusie
met Genk voorbereidde. Als de mensen van de Lanaker Besmer de C V P
van Zutendaal niet meer vertrouwen
dan zullen zij wel zeer goed weten
waarom. De Z V P is altijd tegen de
fusie geweest en heeft trouwens het
verdedigen van de zelfstandigheid
van Zutendaal in haar statuten opgenomen.
Adviezen
De gemeenteraad gaf unaniem de volgende adviezen.

1. Grenskorrektie Heiwijk Opgrimbie
naar Zutendaal daar dan het vliegplein volledig op Zutendaals grondgebied komt en de enkele mensen die er
wonen volledig op Zutendaal aangewezen zijn.
2. Grenskorrektie Besmer Lanaken
naar Zutendaal daar de betroffen 35
woningen volledig aangewezen zijn
op Zutendaal en ook tot parochie
Zutendaal behoren.
3. Het gebied van Bilzen ten noorden
van het Albertkanaal (Ue Gebroekerheide van Eigenbilzen) naar Zutendaal daar dit gebied een eenheid
vormt met het gebied van Zutendaal
en de enkele huizen ook volledig aangewezen zijn op Zutendaal.
4. Het voorstel van de posterijen om 3
woningen van de Besmer naar Lanaken over te hevelen werd afgewezen
alsook de vraag van de gemeente Bilzen naar het industrie-uitbreidingsgebied gelegen over het Albertkanaal
daar de afstand naar Bilzen tweemaal
zo groot is als naar Zutendaal.
Ook voor een voorgestelde gebiedsafstand van Genk naar Zutendaal in
Wiesmesmeer w e r d een negatief advies gegeven. Anders zou men nog
gaan denken dat Zutendaal enkel aan
Anschluss denkt...
ZVP-agenda
BIev In nog de toegevoegde punten
van de Z V P Jef Schreurs interpelleerde over de beperking in het gebruik
van de turnzaal: bals zouden voortaan verboden worden. De burgemeester bevestigde dat maar liet wel doorschemeren dat «kulturele vergaderingen» waarbij gedanst wordt wel
nog toegelaten zouden worden. Ik
denk dat er veel aan kuituur zal

Hartelijk dank, dr. Jan Plas!

— voorzitter: Ivo Coninx, Koerweg
12;
— sekretaris: Andrè Beyens, Hoefstadstraat 4 6 ;
— penningmeester: Gie Boelen, Heidriesstraat 7 0 ;
— sociaal: Tonny Krijntjes, F. Despastraat 7 ;
— kuituur: Dirk Keunen, Blookbergstraat 1 ,
— arr. afg. V U J O : Peter Housen,
Wevelstraat 9, 3601 Zutendaal;
— nat. afg. V U J O : Tonny Krijntjes, F.
Despastraat 7, Marleen Lemmens, Teiserikweg 2 ;
— gemeenteraad : Jos Geusens, Kuilenweg 34.

De oppositie bij monde van Simon
Janssen viel het vooropgestelde ontwerp scherp aan. Het gaat hier over
het gebied ten oosten van de Kempense weg waar volgens het gewestplan een woonuitbreidingsgebied is
voorzien. Nu, dit plan moet men zien
om het te geloven i

Nu als de meerderheid niet durft dan
zal de Z V P een hoorzitting organizeren...
— Bijkomende aandelen, ten bedrage van 20.000 fr. in de Interkommunale voor Gehandicapten in Limburg
werden weer eenparig goedgekeurd.
— Uij de bespreking van het verhogen van de bevoegdheidsdelegatie
aan het schepenkollege van 25.000 fr.
naar 300.000 fr. vroeg Simon Janssen
deze financiële bevoegdheid te beperken tot 100.000 fr. daar anders de
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VUJO-Genk zette dit jaar in met
bestuursverkiezingen. Haar eerste aktiviteit w e r d meteen een treffer. Meer
dan 100 verklede pretmakers zorgden voor een gezellige stemming op
ons halfvastenbal.
De taakverdeling in het nieuwe bestuur ziet er uit als volgt:

En dan kwam eindelijk het struktuurplan Wiemesmeer ter sprake waarvoor opvallend veel mensen uit Wiemesmeer naar het gemeentehuis gekomen waren.

Willie Desaeyere (ZVP) vroeg het
schepenkollege deze delikatie materie aan een meer onafhankelijk studiebureel voor te leggen dat dan een
ideaal en neutraal plan zou voorleggen. Wij begrijpen ook met dat de
betroffen bevolking zijn mening over
het struktuurplan niet in een hoorzitting mag geven of zijn in Wiemesmeer maar enkele mensen belangrijk
voor de C V P ?

H. Van Nerf

VUJO-Genk:preten
ernst

« Watergate ? »

Indien de opgave was om bepaalde
mensen (en alleen die) zoveel mogelijk bouwplaatsen te bezorgen zonder
zich te bekommeren om de meest elementaire V Irbindings- en verkeersprincipes dan heeft het studiebureau
Swartenbroeckx zich weer eens overtroffen. Volgens de burgemeester zijn
de geplande straten geen verkeersmaar woonstraten. Hij aarzelde zelf
niet over « w o o n e r v e n » t e spreken. Je
moet maar d u r v e n !

gedaan worden in de nabije toekomst ! Jef was ook bezorgd voor de
onvoldoende verlichting op het podium. Schepen Heymans antwoordde
dat er in het schepenkollege een principiële beslissing genomen was om dit
te verhelpen. Jef Schreurs vroeg ook
naar de huidige stand van het BPA
van Centrum I en de voorziene uitbreiding achter de O.-L.-Vrouwstraat.
Volgens burgemeester Eemans « had
men het laten steken >• daar het ministerie van Nederlandse Kuituur met
alle geweld in dit centrum een rijksschool wil oprichten.
Pier Hermans vroe de opruiming en
verharding van de oude tramzaten
langs de Trichtenweg zodanig dat de
schoolgaande kinderen een voet- en
fietspad zouden hebben langs deze
gevaarlijke verkeersweg. De burgemeester beloofde een aanvraag te
richten tot Bruggen en Wegen maar
was niet bereid er gemeentegeld voor
uit te geven. Nochtans zou dit zeer
goed kunnen verwezenlijkt worden in
het kader van het plan-Spitaels.
Pierre Vangronsveld vroeg om de
stortgelegenheid op Gebroek ook zaterdagvoormiddag open te stellen
maar dit verzoek w e r d afgewezen.
Ten slotte interpleleerde Harie Beerts
over de toestand van de gemeentewegen (in Stalken werd voorgesteld
de Speelheuvelstraat om te dopen in
de Nieuwe Kuilenweg). Schepen Vallée vroeg acht dagen droog weer en
alle gaten zouden opgevuld zijn. Bij
deze bijbelse wens sluiten wij ons
graag aan.

De volgende maandelijkse werkvergadering gaat door op zaterdag 15 april
om 15 uur in de Slagmolen te Genk.
Alle belangstellenden zijn natuurlijk
van harte welkom.

Bij de verkiezingen van het nieuw arrondissementsbestuur in Tongeren-Maaseik heeft onze vriend dr. Jan Plas van Peer zich niet meer
kandidaat gesteld. Dit betekent dat er aldus een einde is gekomen
aan zijn tienjarig voorzitterschap.
Jan Plas is inderdaad in 1968 — als opvolger van mijzelf —- voorzitter
van de Volksunie Tongeren-Maaseik geworden en is dit onafgebroken tot aan de jongste bestuursverkiezingen gebleven. Dit is een biezonder lange periode. Een periode waarin hij veel heeft gepresteerd,
hetgeen al degenen, die met hem hebben samengewerkt, zeer goed
weten.
Het voorzitterschap van een Volksunie-arrondissement is geen sinekure. Daarvan kan iedereen getuigen, die ooit een verantwoordelijke
taak op arrondissementeel vlak heeft opgenomen. Dit geldt des te
meer in een streek, waar er geen enkel centrum van enige omvang is
en die een grote uitgestrektheid heeft (van de grens van de provincie
Antwerpen in het noorden tot aan de Platdietse streek in het zuiden).
Wij danken Jan Plas voor zijn jarenlange inspanningen als voorzitter.
Tevens danken wij hem voor het feit dat hij, ook voordat hij voorzitter
was, in de Volksunie aktief is geweest, o.m. als kandidaat bij de wetgevende verkiezingen van... 1954.
Ten slotte verheugt het ons biezonder dat Jan Plas ons niet helemaal
verlaat en dat hij als lid van de arrondissementsraad en als gemeenteraadslid van Peer zal blijven meewerken aan de verdere uitbouw en
groei van de Volksunie in Limburg.
E. Raskin, senator

in, ook mede dank zij het sobere maar
stijlvolle kultuurcentrum van Millen.
Voorzitter Vanbuul was gelukkig de
eregasten voor te stellen : minister Rik
Vandekerckhove, senator Evrard Raskin, de volksvertegenwoordigers Jaak
Gabnëls en Willy Desayere, provincieraadsleden dr Duchateau, J. Albrechts en Johan Sauwens, speciale
gast Hugo Geehnck, sekretaris V V M .
Minister Vandekerckhove dankte oprecht de afdelingen om hun inzet en
volharding, niettegenstaande de moeilijke omstandigheden.
Jaak Gabnëls speelde hierop in en
betoogde dat alleen een dynamische
aanpak vroeg of laat vruchten zal
afwerpen.
Willy Desayere had het over macht
en kompromis in de V U ; haar uiterlijk
optreden is nu wel enigszins anders
nu zij regeringspartij werd.
Het late uur en het feestelijk karakter
deden Hugo Geerinck het w o o r d kort
m a k e n : enkel een schets van de
VVM-werking kon er nog af.
Een speciale vermelding en grote
dank verdient de familie Vos-De
Block, die met grote bekwaamheid en
toewijding de meest verfijnde lekkerbekken kon tevreden stellen. Ook het
bloemenhuis «Floreal» De Wreede,
Hospitaalstraat 14, Bilzen, haalt alle
eer en dank voor de kunstvolle bloemendekoratie. De talrijke tombolaschenkers mogen op onze dankbaarheid rekenen.
De Vlaams-nationale levensstijl indachtig hebben heel wat mensen de
vele aanwezigen blij en gelukkig gemaakt en alzo de broederband
versterkt. Meer dan ooit hebben w e die
nu nodig.

FVV start te Hasselt
Een eerste samenkomst van de Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen
had plaats op 7 april in café Uilenspiegel te Hasselt. Wij mochten een groep
deelneemsters uit het Hasseltse alsook een groep afkomstig uit Brabant,
nl. Geetbets, begroeten.
Viviane Garrels, afgevaardigde van
het FVV-nationaal, maakte ons duidelijk dat het F V V inhoudt: een vrouwenbeweging op Vlaams nationalistische grondslag.
Er werd ook gezocht naar mogelijke
aktiviteiten.
Een eerste aktiviteit gaat door op
20 apnl a.s.
Wij zouden deelnemen aan een BRTvormingsavond o v e r : <> Klusjes in
huis».
Wij danken de VU-Hasselt voor de
lekkere taart met koffie
(JVI.D.)

VU-Groot-Lanaken
na bal aan de slag
Langs deze weg willen wij alle V U mensen en sympatizanten bedanken
voor hun opkomst op ons jaarlijks bal
Een speciale dank voor de talrijk aanwezige VU-mandatarissen, en de mensen uit omliggende VU-afdelingen. Als
mandatarissen waren aanwezig: minister Rik Van de Kerckhove, senator
Evrard Raskin, kamerlid Jaak Gabriels, provincieraadslid
Jef
Aelbreghts en Vujo-voorzitter Johan Sauwens.
Wat met alleen onze penningmeester
veel genoegen-deed maar vooral het
hele bestuur: zo kan onze afdeling er
met plaatselijke akties weer tegen
aan g a a n !

Taalfoutenstrijd in de Voer
Een Nederlands-sprekend assistent aan de Luikse universiteit, Jules Goffard,
had de franstaligen aangespoord alle deuren en ramen te blinderen en mee te
doen aan de geweldige happening die zou plaatshebben in alle franstalige zalen
en drankgelegenheden van de Voerstreek. In de speciale editie van «Le Fouron » zei de zogenaamde president van «l'Action Fouronnaise A S B L » dat in elke
gemeente 'n oogje in het zeil zou gehouden worden, opdat bij de minste tumult
direkt hulp zou kunnen gevraagd worden.
Veel hulp was niet nodig. Gewapend met een uit volle borst gezongen Vlaamse
Leeuw en beschermd door de rijkswacht.stapten de jongeren door de straten,
die beklad waren met de slogans als •< TAK, go home » en <• Flamingans dehors »,
of «FlamanTs dehorD»...
O e verfransingsdrang van Frans-onkundigen wordt hiermee eens te meer bewezen.
Paul Cajot

keuken- en badkamerinrichtingen
deel uitmakend van de AL-AL n.v. groep ETERNIT
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG:
I\.LJ~A.\-I

J A N C L A E S
Tel. 011/22.23.22.

Zwanenstraat l.
Hasselt (centrum)

13 APRIL 1978

WIJ IM D€ l^OLK^Uhl€

IflLinDCg

OOST-VLAANDEREN
Nog VU-protest
tegen nieuwe KOG-direkteur
Na het protest van de Gentse VU-gemeenteraadsleden heeft de V U - p r o
vincieraadsfraktie van Oost-Vlaande
ren zich in een protestmofie gekant
tegen de benoeming van de Nederlandsonkundige direkteur van de Koninkhjke Opera van Gent O o k de
arrondissementsraad van de V U Gent-Eeklo neemt deze benoeming
met

•
De
provincieraadsfraktie
van
de
Volksunie in vergadenng bijeen te
kent protest aan tegen de benoeming
van de heer Martelli als direkteur van
de Koninklijke Opera van Gent De
provincieraadsfraktie
wijst erop dat
het met opgaat een
Nederlandsonkun
dige in een funktie te brengen die in
het kulturele leven van
Vlaanderen
dan toch niet onbelangrijk is en dit
vooral op een ogenblik dat Vlaande

VUJO
(Vlaamse Ardennen)
aktief
* 21 april 20 u Wortegem Petegem
(zaal Tijl Krouwelstraat 12a) Schotse
folk Alex Campbell
Inkom 60 fr kaarten bij de V U J O Ie
den
* 23 april 41ste Vlaams-nationaal
Zangfeest
Autobus via Brakel (12 u Marktplein)
Ronse (12 u 15 Vredegerecht) O u
denaarde (12 u 30 Markt) Zingem
(12 u 45 Vogelzang)
Prijs (bus +
toegangskaart + pro
gramma) 200 fr
Inschrijven voor 16 apnl tel 0 5 5 /
422546
* 30 apnl
VUJOs
1-mei-feest
(Aalst)
Autobus via Oudenaarde (12 u
Markt) Ronse (12 u 15 Vredege
recht) Brakel (12 u 30 Marktplein)
Inschnjven voor 23 april tel 0 5 5 /
42 2546

ren een zelfstandige
weg
opgaat
Bovendien zal de direkteur van de
KOG de volgende jaren moeten be
trokken worden in de
reorganizatie
van het Vlaamse operabeleid In het
licht van dit alles wordt de benoeming
van iemand die er met in slaagde
gedurende een verblijf van vijfentwin
tig jaar in Vlaanderen Nederlands te
leren volstrekt onaanvaardbaar
De
Volksumeprovincieraadsfraktie
wijst
erop dat ook de provincie Oost Vlaan
deren in ruime mate bijdraagt tot de
subsidiering van de KOG en zal in de
ek
provinaeraadszitting
over
de
zaak
interpelleren

— De arrondissementsraad
van de
Volksunie Gent Eekio in vergadering
bijeen stelt vast dat een Nederlands
onkundige
de heer
Martelli
benoemd werd tot direkteur
van de
Koninklijke Opera van Gent
— dat die benoeming in strijd is met
het taaidekreet en met de art 1 en 15
van de taalwet
— eist de onmiddellijke
vernietiging
van deze benoeming

APRIL
14 AALST Uiteenzetting door staatssekretans Vik Anciaux over
« De Volksunie een jaar in de regering • O m 20 u 30 in zaal
«De Korenbloem' ó r o t e Markt

Bericht
a a n alle
VU-besturen

14

Ertvelde 10de V U bal te Ertvelde i s m V U Ertvelde Ever
gem Sleidinge In zaal Eddy Wally - B a l van de Vlaamse
staat»

14

GENTBRUGGE Dia montage om 20 u in het Dienstencentrum
te Gentbruqqe door dhr A Van Nevel over <• Salzburgerland»
(dr J Goossenaertskring)

14

GENT-CENTRUM Spreekbeurt «Terug naar de bron» om
20 uur in de Roeland Spreker senator Wim Jorissen
LOVENDEGEM V U val om 20 u 30 in parochiale feestzaal
Kasteeldreef Orkest «De Bartels»

Wens je te zien

15

* hoe een VU-streekblad kan uitgegeven worden

15

* hoe een streekblad
leefbaar is

15

m a a k dan uw n a a m en
adres over a a n Informa
tiva VZW Jozef Suveestraat 2, 8000 Brugge
en u ontvangt m a a n d e
hjks een
eksemplaar
van «WIJ-in BRUGGE »
dat nu op 96000 eks ver
spreid wordt in het a r r
Brugge Torhout-Kust
Geheve echter 150 fr m
te sluiten voor administratiekosten of dit bedrag over te maken op
onze rekening n u m m e r
470-0115192-77

17

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

21

GERAARDSBERGEN FVV geeft toneelavond om 20 u 30 in
stadsschouwburg Steenstraat « Souvenir uit Liedekerke » door
Vlaamse toneelvereniging De Eendracht

22

GENT-MUIDE V U ledenfeest vanaf 17 uur in de vroegere
Jongensschool Sint Teresiastraat 1 te Gent

30

MEERBEKE-NEIGEM V U meiavond en Breugeliaanse wijze
vanaf 18 uur in zaal Berlindisknng te Meerbeke

DIRK MARTENS
AALST

NINOVE

GENT Om 20 u in de Roeland premiere voor Groot Gent van
de kleurenfilm «IJzerbedevaart 1977» Innchting Sneyssens
V O S Broederband
LOVENDEGEM-VINDERHOUTE
2de Vlaams lentebal om
20 u 30 in Parochiale feestzaal Kasteeldreef Orkest De Bar
tels

Bormsherdenkingen
Morgen vnjdag 14 apnl om 20 u
w o r d t dr Borms herdacht in de zaal
EIckerlik te Antwerpen met als gele
genheidsredenaar VTB V A B voorzit
ter Jozef Van Overstraeten naar aan
leiding van Borms eeuwgetij

PVBA
Lange Zoutstr 30 29 33 36 38
Tel 053/21406Q

Beverstraat 24 26
Tel 054/33105

*
KINDERARTIKELEN plooi en wandelwagens bedjes en wiegen
stoelen en looprekken schommels kanierversiermgen wastafels
en waskussens kinderkleding
SPORTAFiTIKELEN allerlei
turnkledi)
ruiteruitriistingen
ping
pongtafels badkleding en alle toebehoorteii rol en ijsschaatsen
kampingartikelen turngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus in merkartikelen
autobanen
elektr tremen der beste merken a u t o z go carts traktoren pop
pen poppenwagens en wiegjes burelen lesbenaars
borden
fietsies alle gezelschapsspelen alle soorten niekanieken school
tassen borden tuinmeubelen tuinschommels
-

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

-

Groot-Gentse VVVG in feest

Jaarmis Bormskomitee in Antwerpen
zondag 16 apnl om 11 u 45 samen
met
< Amnestie Romevoetgangers
1975> in de O L Vrouwkatedraal dn
gang Groenplaats) ter nagedachtenis
van Cyriel Rousseeu Rik Baekel
mans abdis Juliana Borms pater De
Laere Robert Schamp & Leo Elaut
die op 2 apnl II overleed

Zondag 23 apnl a s heeft in de voor
middag van het Vlaams Nationaal
Zangfeest de jaarlijkse hulde aan dr
Borms plaats te Merksem met een
gedachtenismis in de St Bartolomeus
kerk 10 u 30 aevolad door een bk>e
menhulde op het graf van «deze
vermetele en hartstochtelijke getuige
voor Vlaanderen »
Bormsdag in St Niklaas zijn geboorte
stad zondag 30 april met om 10 uur h
mis in de Kollegekerk waarna om 11
uur in de stadsschouwburg getuigenis
sen uit het Waasland door Maunts
Ckjppieters voorzitter Nederlandse
Kuituurraad Elza De Clercq dochter
van dichter Rene De Clercq Amedee
Verbruggen
IJzerfrontgeneratie
1914-18 om 14 uur Jeugdontmoeting
o m met Piet Schepens K V H V Leu
ven
,

Vormingscentrum
Ld. Dosfel en het
Bormsjaar
>De aktivisten hebben in Vlaanderen
neergelegd het ferment van de zelf
standigheidsgedachte Die krijgen de
vijanden nooit meer kapot »
Z o formuleerde het Jozef Simons in
zijn onvergetelijk boek « Eer Vlaanderen vergaat» De voornaamste drager
van het aktivisme Dr Borms hebben
onze vijanden wel vermoord in 1946
Over de blijvende betekenis van de
figuur van Dr Borms zijn inzet en

Het V e r b o n d V o o r V l a a m s e G e p e n s i o n e e r d e n ( V V V G ) Federatie G r o o t G e n t o r g a n i z e e r d e v o o r haar leden
e e n g e z e l l i g e n a m i d d a g in g e z e l s c h a p v a n d e a l o m g e k e n d e M a n a Teil e n haar m e d e w e r k e r s D e o n g e v e e r
2 0 0 aanw e z i g e n w e r d e n na d e inleiding v a n d e h V e r m e r s c h v o o r z i t t e r v a n d e a f d e l i n g G e n t v e r w e l k o m d
door mevr H Jacobs voorzitster van de federatie
N a h e t s h o w g e d e e l t e d a t t o t o n g e v e e r 18 u 3 0 d u u r d e w e r d h u l d e g e b r a c h t a a n d e a r t i e s t e n e n a a n h e t
f e d e r a t i e b e s t u u r w a a r o n d e r A D e m y e r h e t d u i v e l t j e - d o e t al
N a de voorstelling hielden d e artiesten zich nog e v e n o n d e r het publiek o p V o o r w a a r e e n mooie namiddag
o m n o o i t t e v e r g e t e n E e n o p r e c h t e d a n k a a n M a r i a Teil e n h a a r m e d e w e r k e r s
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uitstap
aan de
Om 14
Lange

wasautomaten koelkasten diep
vriezers en verwarming
Zanker center Gilbert Dezutter,
Wingenestraat 7, 9880 Maria
Aalter Tel 091 74 19 50
Duitse topkwaliteit met goede
service Zeer lage prijzen
(Adv^7)

gedachtengoed organizeert het Vormingscentrum Ld Dosfel een studiedag te St Niklaas op zaterdag 21
oktober 1978
Meer konkreet rond de t e m a s — Dr
Borms en zijn inzet in de Vlaamse
beweging
— De Bormsverkiezing
sfeer en weerslag — De blijvende
betekenis van dr Borms
Omkaderd
door
literatuurstukken
over dr Borms

Kursus
Vlaamse figuren
Het Vormingscentrum Ld
Dosfel
biedt ook een cyclus aan «Vlaamse
figuren hun tijd en ideeën »
Hierin wordt in een van de onderdelen dr Borms behandeld
— De revolutionaire nationalist De
stnjd voor zelfbestuur De Bormsver
kiezing Twee repressies
Verdere figuren in deze reeks Pnester Daens Lodewijk Dosfel Hendnk
De Man Karel Buis Frans Van Cauwelaert Lodewijk de Raet
V o o r nadere inlichtingen en data
Vormingscentrum Ld Dosfel Tnbunestraat
14
1000
Brussel
Tel
02/2191202

Gedenkblad
A. Borms
Honderd jaar geleden 14 apnl
1878 w e r d dr August Borms
geboren Naar aanleiding hier
van hebben Dnes Calewaerts
en fotograaf Carl Uytterhaegen
een gedenkblad ontworpen
De dienst Publikaties van het
Vormingscentrum
L
Dosfel
v z w was onmiddellijk bereid
het uit te geven Er werden 300
eksemplaren gedrukt
genum
merd van 1 tot 300 tien met-genummerde eksemplaren zijn bestemd voor de pers
Op het blad w e r d een fragment
van het Bormsgedicht van W
Elsschot afgedrukt De erven
van de dichter verleende belangloos hun medewerking
Een eksemplaar kost 300 fr en
is verknjgbaar op de volgende
adressen
— dienst publikaties Vormings
centrum L Dosfel Bennesteeg
4 9000 Gent
— sekretanaat Brussel
Vormingscentrum L Dosfel Tnbunestraat 14-16 1000 Brussel Tel
02/2191202
— Wase Boekhandel Parklaan
2 2700 Sint Niklaas
Om beschadiging te voorkomen
worden geen bestellingen per
post uitgevoerd Betaling bij afhalen
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Een dorp groeit
Een dorp zoals het er tc^t de
jaren zestig uitzag was het resultaat van een eeuwenlange evolutie en groei.
Rond de kern, die voor onze
diepgelovige dorpelingen vanzelfsprekend de kerk was, groeide en leefde het dorp. De kerk,
het kerkhof en daaromheen het
dorpsplein waren sinds onheuglijke tijden het middelpunt van
het sociale leven. De dorpsplaats met zijn pomp, zijn dorpsgebonden standbeeld en zijn
overvloed aan oude bomen was
's zondags na de kerkgang de
verzamelplaats om na een week
hard zwoegen alle nieuwtjes uit
te wisselen. Regelmatig werd er
ook markt of kermis gehouden.
Aan het dorpsplein lag dikwijls
ook het schoolgebouw, de pastorie en het gemeentehuis die in
het dorpsleven een belangrijke
sociale rol vervulden.
Rond deze kern lagen de straten
waarvan
de
hoofdstraat
of
dorpsstraat
de
belangrijkste
was. Daar kon je de kleine ambachtslieden zoals de smid en
de schoenmaker aan het werk
zien bij het uitoefenen van hun
beroepen. Ook de bakker, de
kapper en de melkboer dreven
daar hun handel. De mooiste en
statigste huizen in het dorp waren die der notabelen, de notaris, de dokter en de burgemeester. Rond het dorp lagen dan de
landerijen, de velden, weilanden
en bossen. De natuur drong toen
nog door tot in het dorp.

niet

Het kerkhof en het dorpsplein
moesten plaats ruimen voor parkeerplaatsen. Ook de oude beuke- en lindebomen die gewoontegetrouw het kerkplein sierden verdwenen geleidelijk. Nochtans betekenden deze een onuitputtelijke
bron van fantasie en symboliek
voor de volksmens en getuigden
zij van de natuurgebondenheid
van onze voorouders.

maken

Ook buiten het dorp heeft de aan
zwaar verkeer aangepaste wegeninfrastruktuur veel vernield.

Een dorp
kan je

tjes ontdaan. De dorpsstraat samen met het dorpsplein, de vroegere kern, splitst nu de meeste
dorpen letterlijk in twee. In vele
gevallen zoals b.v. langs de baan
Brussel-Ninove, die toch vele
dorpswijken kruist, werd zelfs
geen voetpad meer overgelaten.
Ondanks
de
snelheidsbeperkingen, gebods- en verbodstekens in dorpskommen, blijft voor
vele autovoerders de hoofdstraat
een racebaan.

Landwegen worden rechtgetrokken en verbreed, van de zogenaamd gevaarlijke bomen ontdaan en in de plaats worden de
hoge verlichtingspalen (ter beveiliging van onze wegen) in het landelijk landschap ingeplant.
Inplanting van
hinderlijke bedrijven
Onder hinderlijke bedrijven verstaat men die bedrijven, waarvan
de storende invloed betekenisvol
is. Z o heeft men bedrijven die hinderlijk zijn omdat ze voor de
mens schadelijke stoffen produ-

ceren en vervuilend werken. Men
heeft ook bedrijven met geluidshinder en reukhinder. Een vierde
vorm van hinderlijke bedrijven
zijn deze die niet onder de kategorie van voornoemde bedrijven vallen, maar die op zijn minst even
hinderlijk, zo met gevaarlijk zijn
voor de evolutie op het platteland, met name de supermarkten.
Door inplanting op het platteland
van een supermarkt met zijn veelzijdige aktiviteiten, is het voor de
kleinschalig
werkende
handelaars en ambachtslieden in onze
dorpen onmogelijk te konkurreren.
Zij verdwijnen en met hen ook
weer een der schakels eigen aan
de dorpsgemeenschap.
V e r k r o t t i n g en de g e v o l g e n
Door het gebrek aan arbeidsgelegenheid zoekt de autochtone bevolking elders werk. De huizen in
de dorpskom staan leeg en verkrotten. Men breekt ze af en
plant er weer een totaal dorpsvreemde bebouwing in. Ook rondom het dorp ziet men allerlei
bouwstijlen terug, behalve de

Dit geheel vormde een echte
samenleving met nauwe sociale
banden aan elkaar verbonden. Er
was een konstante beweging en
vernieuwing. Het dorp was een
struktuur waarin allerlei sociale
funkties verweven zaten. Sociale funkties die eeuwenlang, uit
de kleinschalige behoeften van
de dorpsmens groeiden, tot een
harmonisch geheel.
Zeer geleidelijk,
onopvallend
veranderde het dorp gedurende
de laatste dertig jaar.

Aanstaande 2 september zal het
tien jaar geleden zijn dat Ernest
Claes te Brussel overleed. Hij
was 83. Samen met Timmermans,
Streuvels, Walschap en Marnix
Gijsen behoorde hij tot de bekendste Vlaamse auteurs en
werd hij in vele talen vertaald
Zijn beste werk verscheen tussen beide wereldoorlogen. Daarna verviel hij soms in herhaling.
Ongetwijfeld is «De Witte» zijn
bekendste en geliefdste werk, generaties jonge (en ook oudere)
Vlamingen hebben een stuk van
zich zelf herkend in deze figuur
en zijn er flamingant bij geworden.
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Een tweede woning op het platteland IS nog altijd erg in trek bij de
stedeling, ook hier wordt zelden
rekening gehouden met soberheid en streekgebonden bouwstijl. Zo is het mogelijk dat je op
het huidige platteland een Zwitsers chalet kan zien staan, naast
een Provengaals boerderijtje, omdat de mensen de schoonheid
van hun eigen streek niet meer
zien en het elders gaan zoeken.
Verder kan je op ons platteland
nog diverse campings met alle
komfort en lunaparken in Amerikaanse stijl aantreffen, met de
daarbij horende faciliteiten, die
niets meer met natuurrekreatie te
maken hebben.
Zolang in Belgiè die egoïstische
en smakeloze mentaliteit blijft
overheersen, die nu al ruim dertig
jaar de toon aangeeft, zal er niets
veranderen.
Zolang de mensen zich goed kunnen voelen bij de mentaliteit waarbij de ene zich een villa midden
het groen kan veroorloven, terwijl
een ander gezin in een betonnen
konijnenhok moet leven, zonder
dat iemand dat onrechtvaardig
vindt, moeten w e met hopen op
een leefbaar milieu met leefbare
dorpen. Want als het jaar van het
dorp als enig doel heeft de processie terug in te voeren, een fanfare te subsidiëren, een dorpskom te restaureren en voor de
rest de boel naar de bliksem te
helpen, dan is dit eens temeer
een spel geweest van geld en politieke machthebbers omwille van
het toerisme, en het zoethouden
van minderheidsgroepen.
Het ligt niet in de bedoeling van
onze dorpen kleine Bokrijkjes te
maken. Maar het is een redelijke
eis en een recht van elke dorpeling zijn dorp te zien groeien zoals
het eeuwen is gegaan en niet te
zien doodbloeden en tenondergaan aan de hebzucht en de geldwoede van enkelingen.

Mieke Van de Velde

De aktie- en ideeënbeurzen:
Hoe een dorp leefbaar kan worden gemaakt. De aktie- en ideeënbeurzen betekenen de definitieve
start van de konkrete aktie voor
valorizatie van het platteland
en het dorp als menselijke leefgemeenschap.

Het beeld van een echt dorp. Hoelang nog ?

Toen de Witte werd verfilmd
door Ernest Ciaes

Rekreatie

(slot)

Wegeninfrastruktuur
De auto, het «gouden kalf» van
de 20ste eeuw, deed zijn intrede.
Na de stad viel ook het platteland
ten prooi aan deze vooruitgang
van de techniek. De typische
dorpsstraat naar mensenmaat
moest worden verbreed, geasfalteerd en van bomen en voortuin-

streekgebonden, diskrete bouwstijl die zich niet wil opdringen
aan de omgeving maar er deel
van uitmaakt.

Pas begin 1975 kwam Albert van
Haegelandt in het bezit van twee
pakjes handschriften, die Ernest
Claes vóór zijn heengaan had toegewezen. Het betrof een reeks bijdragen door de auteur geschreven voor «Het Nieuws van de
dag voor Nederlands Indié»,
krant
uitgegeven
in
Batavia
(thans Djakarta).
In deze schetsen vertelt Claes
o.m. over de filmopnamen van De
Witte in de UFA-studios te Berlijn.
De schrijver typeert tevens de
sfeer in het toenmalige Uerde
Rijk (waarbij hij ondanks zijn bewondenng voor de Duitse kuituur
niet te spreken is over de rassendiscriminatie, wat hem niet belette

een zekere waardering op te
brengen voor de sociale prestaties van dit nieuwe Duitsland).
Van Jan Vanderheyden (promotor van de Witte-film) stappen we
over naar reisverhalen, de wereld
der ambtenaren, Mgr.
Crets
e.d.m. De hoofdbrok bestaat o.i in
de zeer rake schetsen uit de parlementaire wereld te Brussel. De
scherpe waarnemer Claes had
zich daarvoor geen betere uitkijkpost kunnen dromen dan het
Beknopt Verslag waaraan hij
eerst als gewoon ambtenaar verbonden was en later direkteur
werd. Levensechte portretten,
spotziek of emotioneel, veelal oneerbiedig want menselijk. Dat er
mets nieuws onder de zon is blijkt

o.m. op biz. 239 waar Claes over
de verdeeldheid onder de Vlamingen schrijft en waar w e o.a. aan
het adres van de nieuwbakken
liberale flaminganten 1977 de zin
kunnen aanhalen die Claes voor
hun voorgangers over had : « De
schuld ligt ook bij de Brusselse
liberalen die halsstarrig weigeren
aan Vlaanderen zijn volle recht te
schenken.» Over de toenmalige
« kommunautaire
spanningen »
van de dertiger jaren schildert
Claes treffende en pittige taferelen Hij verliest in deze « petite histoire» echter niet de hoofdlijnen
van de politiek uit het oog.
Uitgeverij D A P Reinaert 1977 - 22 x
14 cm.. 347 bIz. gebonden 395 fr. (incl.
BTW). Met vele foto's.

Mensen die iets willen doen voor
de samenleving in het algemeen
en de dorpssamenleving in het
biezonder worden bij elkaar gebracht om elkaar in gesprek en
door ideeën beter te leren kenProvincie B r a b a n t : 30.04 tot en
met 4.05.78 - Hoeilaart; Gemeentelijk Sportcentrum.
Provincie A n t w e r p e n : 01.06 tot
05.06 - B o r n e m : Kultureel Centrum.
Provincie
Oost-Vlaanderen:
23.6-28.6.78 - Eekio: Stedelijk
Sportcentrum.
Provincie West-Vlaanderen : 8.716.7.78 - Mariakerke : Media-Center Oostende.
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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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Jan Lambrechts

„Ik overleefde, dank zij
mijn goede kondltle"
D U F F E L — J a n L a m b r e c h t s haalde nog niet z o l a n g g e l e d e n g r o t e k r a n t e k o p pen op de sportpagina's van d a g - en w e e k b l a d e n . Hij heeft z e e r s p o r t i e v e herinneringen aan w i e l e r k o e r s e n in Parijs, M o s k o u , Tula, Berlijn, P r a a g , A n t w e r p e n ,
S c h a a r b e e k . . . Hij spurtte i m m e r s in talrijke f i n a l e s ; d e e d m e e aan o l y m p i s c h e
selekties. S p o r t j o u r n a l i s t e n die zijn p r e s t a t i e s niet v a n a c h t e r d e t o o g , m a a r
vlakbij de piste v o l g d e n s c h r e v e n g e r e g e l d o v e r d e « verrassend
opdagende
spurter».
S p u r t e r Jan uit D u f f e l w e r d e v e n w e l j a m m e r g e n o e g één keer in zijn leven zelf
o o k op een nogal brute manier v e r r a s t ; nog niet zo heel lang g e l e d e n op een
s e p t e m b e r a v o n d . . . Hij g e r a a k t e toen b e t r o k k e n in een w r e e d a u t o - o n g e v a l ; hij
v o c h t toen m a a n d e n l a n g v o o r zijn leven, en hij w o n e e n s te meer, d a n k zij zijn
g o e d e konditie en zijn s t e r k e wil. H e t w a s v o o r Jan L a m b r e c h t s wellicht d e enige, en o o k b e s l i s s e n d e keer, dat hij een l a n g e - a f s t a n d s w e d s t r i j d w o n . S i n d s d i e n
volhardt de spurter e v e n w e l in de b o o s h e i d : hij snort elke d a g o p en neer v o o r
kilometerlange ritten, als chauffeur v e r b o n d e n aan het kabinet van b u i t e n l a n d s e
handel.

Als Jan Lambrechts sportief toesloeg, dan
was het steeds kort en krachtig, maar vooral met een onnavolgbare energieke pedaalslag
Jan Lambrechts
«Het verheugt mij nog
steeds te mogen terugblikken op een

— Het was in feite paster Van Nueten. een
sportief man, die Jan Lambrechts voor het
leven «geklopt» heeft In een
«sur-place
duel» (een trappel-ter-plaatse)
won hij van
Lambrechts Bij de KAJ hielp een onderpastoor hem op de fiets, de jonge
Lambrechts

berucht, weinig beroemd

— Daar kwam dan beroepsrennerij
van.
maar tevreden was je er toch met altijd
mee
'
Jan Lambrechts
« Bij de beroepsrenners is
er soms een weinig sportieve mentaliteit, ik
denk aan de «combines», de kommerciele
afspraken, en zo Al te veel duikt het geld
als de grote drijfveer van wedstrijden op
Een opmerking terzijde, maar die ik de sportieve WIJ-lezers toch met wil onthouden ik
vraag me vandaag nog steeds af waarom
precies ik nooit in de fameuze Antwerpse
zesdaagsen geraakt ben
Een duidelijke kommerciele hinder was
voor mij dat ik nooit met sponsors gewerkt
heb »
— Jan Lambrechts houdt aan zijn (inter)nationale koersen met alleen sportieve herinneringen over — zijn goede
lichamelijke
konditie — maar het heeft hem ook op het
gebied van menselijke kontakten een wijdere wereld geopend
Jan Lambrechts
« Een reisje naar het buitenland was uiteraard graag meegenomen
Maar, ik heb er vooral mensen leren kennen, en mensen leren waarderen Zo'n
sportkompetitie is een bijzondere gelegenheid om sportieve, kulturele en politieke
ervaring op te doen »
—- In '68 werd het sprinten voor goed op
een abrupte wijze beëindigd Een auto-ongeval, een levensstrijd, één jaar intense ziekenhuiszorg
Jan Lambrechts
«Uit dat kortstondig moment in mijn leven kan ik slechts onthouden
en dag-op-dag ervaren dat ik nu voor bijna
100 ten honderd invalide ben Het was een
zware beproeving, zeker ook voor mijn
vrouw en heel het gezin Maar, w e hebben
het uiteindelijk toch goed overleefd
De grootste handicap die ik nu heb, en dat
moet mij toch van het hart, is dat men mij
soms ten onrechte afwiist Hoewel ik onmisIkenbaar gehandicapt ben kan ik bij voorbeeld evengoed als de beste taxi-chauffeur
op de baan komen Ik voel mij, onder meer
met dagelijkse handbal-oefeningen, in prima konditie Toch w e r d ik bij selektieproeven in de laatste ronde geweerd, gewoon
omdat men niet w o u geloven dat ik de
nasleep van derde-graads-brandwonden inmiddels overwonnen had »
— Na enkele jaren miskenning heb je dan
toch, met veel volharding, opnieuw een goede positie op-de-baan
verworven'

--^

broek hoog-op

LAMBRECHTS
« De schoonheid in het
optreden van het sportduo Jan LambrechtsJos De Backer, zat hem
zaterdagavond in het
Antwerps
sportpaleis
niet louter in het feit dat
beiden voor een daverend sportgenot zorgden ; hun voorbereiding
in de herkansing van
het
wereldkampioenschap was een prachtig
sportstuk.
Ongeveer
12.000 kijkers kregen
dank zij de plaatselijke
tandem een sporttornooi te volgen dat een
ambiance en belangstelling wist te wekken, zoals men hier in jaren
niet meer kende ».
(Zo schreef "Het Volk» in september

Jan Lambrechts geraakte vooral
berucht
— te weinig beroemd — wegens zijn aanvallen in — laten we maar zeggen en schrijven — de laatste centimeters
Niet zelden
verschalkte hij een ontsnapt rivaal vlak
voor de eindmeet waardoor een foto-finish
zijn meesterschap
moest bevestigen
Dat
was onder meer 't droeve lot van wereldkampioen Maspes in het sportpaleis te Antwerpen

— Je hebt wel deelgenomen aan wereldkompetities
Jan Lambrechts
« Er was mijn opgemerkte
spurt voor de grote prijs in Óost-Berlijn, de
ploegenomnium in Vincennes (Panjs), de
«memorial» in Tsjechoslovakije waar ik
twee koersen van de 4 won
Een levendige hennnenng heb ik nog aan een nijdige
spurt met Jos De Bakker Het ging om een
herkansing voor de wereldkampioenschappen Van bij de aanvang zag mijn rivaal er
uit als een « geklopt man » Toen het begon
te regenen w o u De Bakker de krachtmeting uitstellen Tot 's avonds laat w e r d het
startsein alsmaar verdaagd De daq nadien, een donderdag, was ik zeer zenuwachtig omwille van die onzekerheid over
het moment waarop de spnnt zou kunnen
aanvangen De zenuwen hebben mij toen
enorm veel parten gespeeld, en het gevolg
was dat ik niet kon doorbreken als kampioen van België Waarom ik, achteraf bekeken, met zo heel kwaad ben ».

zo goed aan, en vandaar dat sommige
tegenstrevers mij met te vlug, maar wel te
slim afwaren W a t geenszins betekent dat
ik mij die sportjaren zou beklagen integendeel, het blijft een aangename hennnenng »

Trouwens, hoewel een nare botsing hem
danig havende, heeft Jan Lambrechts de
tweewieler geenszins definitief aan de kant
gezet Kompetities zijn er met meer bij.
maar Jan blijft zwaar op zijn fiets thuis oefenen, op een zogenaamde
«home-trainer"
En. het doet hem duidelijk deugd, hij loopt
er kiplekker bij
Jan Lambrechts
«Het is enigszins met
weemoed dat ik herinneringen uit mijn spurtersjaren ophaal Een sportster ben ik op
het randje af nooit geworden De krantenartikels over mijn lauwerkransen liegen er
toch met om In wedstrijden met bij voorbeeld Leo Sterckx, Jos De Bakker, Maspes, Rousseau, Tomaselli, Deloof heeft men
mij fel opgemerkt Als wielrenner op de
w e g kwam ik niet zoveel aan bod, maar de
korte hevige koersen, de spnntwedstrijden
waren mijn grote troef Onmiddellijk voeg ik
hier evenwel aan toe dat ik zeer jong
beroepsrenner geworden ben, en dat ik mij
die stap nu enigszins beklaag Ik kon die
«sport-kommercie"
met mijn karakter met

prachtprestatie, zoals de kilometertijdrit te
Antwerpen in 1960 een rekord gevestigd
op 1 minuut 11 sekonden 2/5, met stilstaande start
In de vroegere sporthall van Schaarbeek
koerste ik evenzeer naar hartelust Bij de
liefhebbers was ik een gevreesde gast met
de kampioenschappen van België
Nog immer vind ik het jammer dat Sterckx
zich in een krachtmeeting als het ware op
mij het neervallen, waardoor mijn vaart
gebroken w e r d en ik de laatste kans miste»

klopte de eerwaarde geregeld in de sprint
Jan Lambrechts
«Spoedig ben ik toen
begonnen als nieuweling op de weg Maar,
ik ervaarde al zeer snel dat ik echt geen
groot uithoudingsvermogen had Wel bleek
dat ik korte krachtige prestaties kon leveren Met de tweewieler was ik van bij de
start immer geweldig snel Het sprinten
hield mij dag en nacht bezig Grote koersen
deed ik pas vanaf mijn 18 jaar toen kreeg
ik immers mijn eerste fiets»

Jan Lambrechts
«Ik werkte een tijdje voor
mijn broer die een sanitair-bednjf heeft,
maar eindelijk kreeg ik een volwaardige
betrekking-van-buitenaf Bij de samenstelling van zijn kabinet miskende Hector De
Bruyne mij geenszins als VU-militant van
het eerste uur Hij wist dat ik het moeilijk
had, maar hij waardeerde ook mijn mogelijkheden En, het doet mij deugd dat men mij
als chauffeur voor het kabinet in dienst
w o u nemen
MIJ moeten ze nooit tussen vier muren
opsluiten, dan verkommer ik meteen
Ik heb graag beweging, veel beweging »
Jan Lambrechts.
een bescheiden
man,
heeft veel vrije tijd besteed aan Vlaamsnationale strijd. hij behoorde tot het voetvolk
Terecht zegt hij ook vandaag nog «met
duizenden hebben de militanten over heel
Vlaanderen de Volksunie groot-gemaakt»
Nu de VU met vies is van
regeringsdeelname zegt hij onverminderd
•• ik ben en blijf
een fanatiek federalist»
Toen hij destijds zegeronden mocht rijden,
onder meer in Vincennes, trok hij zijn broek
hoog op zodat het rode franje van de brabangonnevlag verdoken bleef
Jan Lambrechts verdient vandaag een ereronde met de zwart-gele sjerp Wij zullen
hem «sponsoren»
wie zal het
startsein
geven ' (HDS)
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