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Schrijven
met
dubbel krijt
Een der moeilijke en gevaarlijke
dossiers waaraan de regering
thans werkt Is het plan dat de
naam draagt van de Waalse
minister van Openbare Werken,
het zogenaamde «plan M a t h o t » .
De officiële naam van dit werkstuk is « voorrangsplan voor de
ontwikkeling van de grote nationale
infrastrukturen».
Deze
breedvoerige benaming is misleidend. In werkelijkheid werd dit
nationaal infrastruktuurplan uitgewerkt in ruil voor de investeringen te Zeebrugge. De langademige naam kan niet verbergen dat het eigenlijk een kompensatieplan is.
Wat de uiteindelijke inhoud </an
het plan Mathot zal zijn, staat
nog niet vast. De regering heeft
een speciaal komitee ad hoc aan
het werk gezet om de definitieve
versie voor te bereiden. Wanneer we ons echter steunen op
de versie zoals ze door minister
Mathot voorgelegd werd aan de
regering, dan liggen een aantal
fundamentele bezwaren zo voor
de hand.
Een eerste bezwaar is van algemene aard. Politieke akkoorden
en evenwichten worden in België op snee verguld. De « regeling» van een moeilijk probleem
bestaat er vaak in, dat men het
gewoonweg bedelft onder enkele miljarden. Zelfs in deze krisisperiode en op het ogenblik dat
de regering haar voortbestaan
bindt aan het tot stand komen
van een ingrijpend saneringsplan, dreigt deze slechte gewoonte voortgezet te worden. In
de oorspronkelijke versie van
het plan-Mathot wordt met miljarden gegoocheld, alsof het
wortelschijven waren. Er worden
infrastruktuurwerken
voorgesteld waarvan het nut, op z'n
zachtst gezegd, uiterst betwistbaar i s : de experimentele tram
te Charleroi, de bespoedigde
aanleg van de autosnelweg der
Ardennen, enzoverder...
Een tweede bezwaar is specifiek. Ondanks de wijdlopende
nieuwe naam is het plan-Mathot
in wezen een kompensatieplan
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voor Zeebrugge, dat op een nauwelijks verholen wijze de politiek van de verfoeilijke kompensatietechnieken voortzet. Het is
niet toevallig dat de prioriteiten
voor
bespoedigde
afwerking
van infrastrukturen hoofdzakelijk in Wallonië liggen. Het is
evenmin toevallig dat in een
plan voor de nationale infrastruktuur heel wat investeringen werden opgenomen, die een uitgesproken regionaal of zelfs lokaal Waals karakter hebben.
In de vorm waarin het werd voorgelegd aan de regering, is het
plan onbruikbaar. We hebben er
voorlopig het gissen naar, wat
het
uiteindelijk
zal worden.
Reeds nu echter dient duidelijk
gesteld te worden dat men het
plan moet zien in een ruimere
kontekst.
Er is namelijk nog een ander
moeilijk en gevaarlijk dossier
aan het rijpen, dat van de gezondmaking der staalnijverheid.
Men moet heus geen waarzegger zijn om te voorspellen dat
de rekening voor dit sektorieel
en dus «nationaal», maar in
overwegende mate Waals dossier mede aan Vlaanderen zal
geprezenteerd worden. Plan Mathot en staaldossier: het ziet er
naar uit dat de Walen met dubbel krijt willen schrijven.
Daarenboven moet er zo snel
mogelijk een eind gesteld worden aan de hybriede toestand
zoals hij thans is, waarin een aantal federale en unitaire technieken dooreengehaspeld worden
met als uiteindelijk resultaat dat
de Vlamingen de rekening tweemaal betalen.
Het afronden en aanvullen van
de voorgenomen staatshervorming met een federalizering van
de ekonomische bevoegdheden
en van het openbaar en privaat
kredietwezen is een strijdobjekt,
waaraan in Vlaanderen tot nog
toe te weinig aandacht is besteed. De energie die de Vlamingen thans verspillen aan een
onderlinge strijd rond de staatshervorming, zou best samengebundeld worden, en gericht op
het verwerven van ekonomisch
federalisme, (tvo)
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Gejuich en gejouw
op het Zangfeest
Zo'n 18000 Vlamingen woonden
zondagnamiddag
het
41ste
Vlaams-nationaal Zangfeest bij
Van bij de middag was de «temperatuur» rond de sportkoepel
van Deurne voelbaar
Hoe kon het anders ? De politieke
bedrijvigheid van de laatste maanden zou ongetwijfeld ook merkbaar zijn in en rond dit Vlaams-nationale treffen Geroep, gejuich,
en gejouw waren met uit de lucht
en zouden hun hoogtepunt bereiken tijdens de rede van voorzitter
Portier
De week vóór het Zangfeest was
reeds gekenmerkt door scherpe
stellingnamen o a rond het zingen
van het Zuidafrikaans volkslied,
deze van de katolieke jeugdraad

en het afvoeren van de kabaretgroep Salu Tijdens het Zangfeest zelf zou zich een ander incident voordoen, n l
tegenover
Toots Thielemans Een ietwat onbegrijpelijke reaktie van een verhitte toeschouwer, enigzins goedgemaakt door een andere aanwezige die Toots met een kus bedacht
Wat het feest zelf betreft is het
duidelijk geworden dat de formule, die reeds jaren dienst doet en
verdienstelijk is geweest, enige
vernieuwing vraagt en dat terug
moet gedacht worden aan meer
samenzang, de aanwezigen vroegen erom
Een uitschieter was ongetwijfeld
Armand Preud'homme die zijn

«Kempenland» dirigeerde Weinig overtuigend waren de bindteksten die zeker niet geïnspireerd
waren door het tema van het
Zangfeest
« Vlaanderen éen i»
Ze waren berekend op goedkoop
sukses wat met zich meebracht
dat dit Zangfeest geen groot
zangfeest was
Wat de rede van Valeer Portier
betreft dient vermeld dat de voorzitter zijn woorden gekozen had
overeenkomstig het motto van dit
Zangfeest Wij kennen reeds geruime tijd de stelling van het A N Z
tégen het Egmontpakt en de Stuyvenbergakkoorden,
desalniettemin heeft Valeer Portier met het
nodige begrip de huidige politieke
toestand onderzocht
Borms
Ook volgens voorzitter Portier
maakt de Vlaamse Beweging een
ernstige krisis door, hoewel dient
vastgesteld te worden dat het
opzet om van België een totaal
verfranste staat te maken is mislukt In dit verband bracht de redenaar terecht hulde aan dr Borms
«door België vermoord enkel en
alleen omdat hij Vlaming was»
Verder zei hij sprekend over amnestie, dat men met hoeft verwonderd te zijn over de misdaden tijdens de oorlog als de haat zo
hardnekkig verzoening afwijst

Eenheid
HIJ betreurde «het» gemis aan
« eenheid » in «de» strategie en in
de gevechtsmodaliteit De h Portier stelde met bitterheid vast dat
de
Vlaamse
ekonomie
nog
steeds achteruit gesteld wordt
ten opzichte van Brussel en Wallonië HIJ hekelde de kompensatieziekte en het misbruik door de
frankofonen en de Walen van de
Vlaamse spaargelden Ons uiteindelijk doel IS en blijft de erkenning
van het Vlaamse volk als natie,
waarin Walen, noch Brusselaars
ook maar iets in te brengen hebben Voorzitter Portier deed een
oproep tot alle Vlamingen om van
de huidige toestand het beste te
maken en tot het vormen van éen
Vlaams front, iets wat hem blijkbaar door een aantal aanwezigen
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werd kwalijk genomen Nogal eigenaardig met het tema van dit
Zangfeest voor ogen
Mr Portier verwoordde zijn oproep als
volgt
«opdat
Vlaanderen
niet
zou ondergaan in haat, broedertwist en schande»/

de federalizering
van
België.
Van dit goede, dat er in te vinden is, moeten wij het beste
maken. Dat door het
Egmontpakt gestreefd wordt naar federalisme heeft zelfs een Tindemans zich laten
ontvallen.»

Deze rede werd op entoesiast
applaus onthaald dat duidelijk het
afkeurend gejouw overstemde

en

Aan
de redaktie
van
«Het
Laatste Nieuws» gaf voorzitter
Portier bijkomende uitleg over
zijn rede Hij zei ondermeer (HLN
25 april 7 8 ) .
Iedereen is het erover eens, dat
er In het Egmont-pakt ook goede
dingen te vinden zijn. Het betekent nu eenmaal een stap naar

«In principe resoluut tégen het
Egmont-pakt,
maar we mogen
toch niet vergeten, dat Egmont
een politiek
feit betekent,
dat
men niet zomaar van de tafel
kan vegen. Ik herhaal nogmaals :
van het goede, dat in het pakt
zit, moeten wij Vlaamse federalisten trachten het beste te bewaren met het doel de
uiteindelijke
eendracht onder de
Vlamingen
te bereiken... -

Onbegrijpelijk voor Basicen
Tussen de talrijke bezoeken die
de
dappere
amnestiestrijder
Van Humbeeck kreeg was voor
hem een van de meest betekenisvolle en ontroerende dit van
de Baskische zangeres Maite Indirin. Na haar repetitie in het
sportpaleis en voor het begin
van het Zangfeest spoedde zij
zich naar het lokaal van de hongerstaking en zong er haar solidariteit uit in een prachtige melodie « Ongi etorri » (welkom thuis)
amnestielied dat zij komponeerde vorig jaar toen de Spaanse
staat door de eensgezinde wil
van het Baskische volk verplicht was amnestie toe te staan
aan de Baskische gevangenen
en bannelingen. Maite Idirin zelf
was gedurende zeven jaar banneling in Frans-Baskenland. Bij
de Basken die haar vergezelden
en die de amnestiepetitie ondertekenden was er een Baskisch

hoogleraar, vooraanstaande van
de Baskische socialistische partij en zelf een van de stichters
van de verzetsbeweging ETA.
Het zou de staatssocialisten van
het soort Hurez en Mathot de
oren doen tuiten als zij hoorden
wat deze Baskische socialist
dacht over de hardnekkige haat
van dit soort anti-amnestielui
die tot in de kleinkinderen blijven vervolgen voor politieke
veroordelingen. « Met deze daad
van solidariteit voor amnestie
aan de Vlamingen danken wij
het Vlaanderen dat enkele jaren
geleden in Bayonne en Gernika
zijn steun verleende aan het strijdend Baskenland en klagen wij
de staatsrepressie aan tegen
volkeren, die gelijk gij Vlamingen ook over deze problemen
geen
zelfbeschikkingsrecht
hebt». Z o formuleerden het Maite Idirin en de andere Basken.

brief van de
redaktie
Uluarns natianaal Uleekblod
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Waarde lezer(es).
In dit nummer vindt U een belangrijke katern met informatie over
de "Vlaamse Ardennen".
We hebben reeds herhaaldelijk
benadrukt dat we veel belang
hechten aan regionale informatie;
deze regionale editie kadert in
die redaktiepolitiek.
We beogen er twee dingen mee :
- het is voor de WIJ-lezers een
unieke gelegenheid om met een
Vlaamse regio van nabij kennis
te maken, en vooral ook om
geïnformeerd te worden over de
wijze waarop de vlaamsnationalisten er leven en werken ;
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- in de betrokken streek zelf
wordt dit extranummer in alle
brievenbussen gestopt ; zo
bereiken we een goede promotie
voor ons weekblad.
Het redaktiekomitee vraagt niet
beter dan dat dit initiatief in
andere Vlaamse streken zou
nagevolgd worden. Voor konkrete
informatie kunnen plaatselijke
vu-besturen terecht bij onze
redaktie-sekretaresse Hicole
Van Es.
Alvast veel leesgenot,
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Naar een
zinnige dialoog
De Vlaamse verdeeldheid Is tijdens hel voorbije weekend pijnlijk tot uiting gekomen. Het
Vlaams
Nationaal
Zangfeest
werd door een georganizeerde
aktie van een minderheid vernederd tot een «awoert»-koncert,
en op het Kongres van het
Davidsfonds voelde men duidelijk de elektriciteit in de lucht
hangen.
De aanleiding hiertoe ontstond
voornamelijk tijdens de dagen die
aan het Kongres vooraf gingen.
Vooreerst nam de heer Julien
Degraeve ontslag uit het hoofdbestuur van het Davidsfonds met
de verklaring « dat het niet langer
door de beugel kan dat het DF
dergelijke harde standpunten inneemt zonder raadpleging van de
basis». Even later raakte een
open brief bekend van de heer
Josee Verfaille, voorzitter van het
DF-Ooigem, waarin de nationale
houding in verband met de staatshervorming gelaakt w o r d t :
« Door het optreden nationaal ondervinden wij op lokaal vlak de
moeilijkheden
en tweespalt tussen DF-leden. Wij aan de basis
worden gekonfronteerd
met ontgoochelde DF-leden die niet willen ingezet worden als politiek
geschut».
En verleden week circuleerde tussen de verschillende afdelingen
een schrijven, ondertekend door
negen bestuursleden, waarin deze hun bekommernis uiten voor
de heersende verdeeldheid in en
buiten het Davidsfonds:
'Daarom trachten wij in de DF-afdelingen waarin wij
verantwoordelijkheid dragen, al het mogelijke
te doen om de Vlaamse eendracht te herstellen of te bevorderen. Wij gaan daarbij uit van de
vaststelling, dat er oneindig veel
meer is dat de
Vlaamsgezinden
moet binden dan wat hen kan
scheiden.
Over het Egmontpakt kan iedereen rustig zijn mening
hebben,
zonder dat zulks moet leiden naar
verdeeldheid. Persoonlijk
vinden
WIJ, zonder dit pakt als een ideaal

of een eindpunt te willen beschouwen, dat de voorstanders
ervan
de gelegenheid moet gelaten worden om het haalbare te verwezenlijken en de stap vooruit, die kan
gezet worden, ook te zetten. Nadien zullen we mekaar allemaal
nodig hebben om verder te gaan
op de weg van de Vlaamse ontvoogding. .»
Lakoniek heeft voorzitter Clem
De Ridder steeds deze boodschappen naast zich neergelegd
met de boutade: we hebben immers nooit de illuzie gehad dat
alle leden het over Egmont eens
w a r e n ! En ook de twijfel die in
DF-kringen heerst rond het nut
van de groene kaarten-aktie kon
hem met bewegen tot een meer
genuanceerde taal.
Tijdens het Kongres, en voornamelijk in de sektievergaderingen,
hoorde men meer dan eens die
heersende wrevel aan de oppervlakte komen. Vooral de groene
kaarten moesten het ontgelden.
In de wandelgangen vielen de kritische geluiden helemaal met uit
de lucht. Neen, al de leden van
het Davidsfonds zijn niet onverdeeld gelukkig met de harde antikoers van hun voorzitter Clem
De Ridder.
Het stemt ons dan ook ten zeerste verheugd dat deze uiteindelijk
schijnt in te gaan op het aanbod
van voorzitter Schiltz om tot een
zinnige dialoog te komen met al
degenen die in Vlaanderen verantwoordelijkheid
dragen. Tot
nog toe immers werden al de
pogingen onzerzijds daartoe hetzij openlijk, hetzij versluierd afgewezen, onder meer door het stellen van zoveel voorafgaandelijke
voorwaarden dat deze onmogelijk konden vervuld worden.
Maandag reageerde onze voorzitter reeds op dit aanbod, zijn wil
herhalend om op een ruime basis
konstruktieve
gesprekken
op
gang te brengen, zonder voorafgaandelijke voorwaarden, met als
doel een minimum aan eenheid
en verstandhouding binnen de
Vlaamse Beweging te vrijwaren.

Egmont in de steigers
Gisterennamiddag, woensdag, is
een speciaal
ministerkomitee
voor de eerste keer in vergadering geweest om de Egmont- en
Stuyvenbergteksten in wetsontwerpen om te zetten. Voor de
Volksunie zetelt in dat ministerieel komitee Rik Vandekerckhove ; Vic Ancieux is plaatsvervanger.
We herinneren eraan dat premier Tindemans, op aandringen
van VU-voorzitter Schiltz, aankondigde een duidelijke Egmontprocedure in de regering voor te
leggen. Dat is vorige vrijdag
gebeurd. Er werd overeengekc-

VU op BRT
Vanavond om 21 u. op uw
scherm (BRT ID een uitzending van het VPRTI met
o.m. •
—
VU-voorzitter
Hugo
Schiltz over « Wat met ons
geld ^ » ; het Volksumestandpunt t.o.v. de gezondmaking
van de staatsfinanciën.
— Interview met A. Van
Humbeeck,
hongerstaker
voor amnestie.
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men dat het Egmontwerk samen
met de krisiswet een dringende
behandeling zal krijgen.
Geenszins wil de regering zich
vastprikken op 'n konkrete tijdslimiet, want dan zou zij de
gevangene van een kalender
worden. Wél wil men de eerste
wetsontwerpen nog vóór het zomerrreces behandeld zien in de
parlementaire kominissies. In
het najaar zou dan de overgangsfaze van de staatshervorming
kunnen gestemd worden.
Er komt geen « eenheidswet» :
wél wetten voor de oprichting
van de drie gewestraden, voor
de uitbreiding van de bevoegdheid van de kultuurraden (onder
andere inzake het universitair onderwijs), een wet voor het inschrijvingsrecht en de splitsing
van
het
kiesarrondissement
Brussel-Halle Vilvoorde, en wettelijke beschikking voor de oprichting van de gemeenschapskommissies in het Brusselse, en
een nieuwe samenstelling van
de beide Kommissies voor de
Kuituur (w.o. de N C O .
Belangrijk is dat bij elk wetsontwerp voorzien wordt dat er
slechts sprake kan zijn van definitieve toepassing, nadat het geheel van de overgangsfaze in
het parlement goedgekeurd is.

' 'fl

Maurits Coppieters, voorzitter van de Nederlandse kultuurraad, bracht vorige vrijdag een bezoek aan nongerstaker Gust Vanhumbeeck, die toen aan zijn tiende stakingsdag bezig was.
Hij had een lang gesprek met Vanhumbeeck,

waarna hij een belangwekkende

Coppieters noemde de anti-amnestie-uitspraken
reeksgewijze opheffing van de sociale gevolgen

verklaring

van vice-premier Hurez verbijsterend,
van repressie en epuratie.

Coppieters kondigde aan alle ministers naar hun inzichten hieromtrent
politieke besluiten zal nemen.

aflegde.
en bepleitte

een

te zullen vragen, waarna hij de nodige

Repressiedossier
bespoedigen
In zijn
dagelijks
«Standaard »-kursiefje
schreef
Gaston
Durnez
verleden
dinsdag: «Er is toch al iets
veranderd in dit land. Vroeger spraken ze over amnestie alleen rond Kerstmis, nu
ook al na Pasen». Alhoewel
deze zin duidelijk als boutade was bedoeld, heeft hij
toch een ruimere
betekenis.
Er is nooit zoveel en op
zoveel verschillende
politieke vlakken over amnestie gesproken dan de jongste dagen. De ministers Hurez en
Mathot, die terzake in Wallonië onder zware druk staan,
legden verklaringen af die
op het eerste gezicht verwarrend, maar bij nader onderzoek toch vrij behoedzaam
waren. De toporganen
van
de drie Vlaamse regeringspartijen
bespraken
deze
week het vraagstuk.
Eersteminister
Tindemans
werd tijdens een TV-konfrontatie over het probleem ondervraagd door drie journalisten De hongerstaking van
de heer
Van
Humbeeck
kreeg ruime sympatie uit diverse filozofische en politieke kringen, terwijl ze effektief gesteund werd door een
aantal initiatieven van Volksunie-parlementsleden.
Maar hoe is het inmiddels
met de politieke behandeling
van het probleem
gesteld?
Amnestie staat met in het
regeerakkoord.
Dat
spijt
ons. We hebben steeds betreurd dat er in dit land geen
politieke meerderheid
denkbaar IS die zich achter de
amnestie-eis zou stellen. Dat
is geen eer voor dit land!

Eersteminister
Tindemans
heeft er vorige zondag nog
eens aan herinnerd, dat de
besprekingen
van Steenokkerzeel
goeddeels
afgesprongen zijn op het amnestie-probleem. Indien een regering uitsluitend uit Vlamingen
zou gevormd worden, dan
ware het wellicht
mogelijk
om amnestie in het regeerakkoord op te nemen. Het is
echter duidelijk dat de gevoeligheden in Wallonië gans anders liggen, en dat amnestie
voor de meerderheid van de
franstalige
parlementsleden
een niet te nemen aangelegenheid is.
Ten aanzien van die toestand hebben onze onderhandelaars bij de regeringsvorming gevraagd en bekomen, dat zou nagegaan worden wat konkreet kan gedaan worden aan het wegwerken van de sociale en
humane gevolgen
van repressie en epuratie.
Aldus
heeft de Volksunie, die in de
regering slechts een minderheid is, blijk gegeven
van
beginselvastheid.
Na meer
dan een kwart eeuw immobilisme is het dossier nu eindelijk opengetrokken. Onze ministers en de partijleiding waken er voortdurend over, dat
het met terug wordt gesloten
of opzij gelegd. Een groot
aantal konkrete gevallen is in
behandeling; een deel daarvan kon reeds met positief
resultaat afgesloten worden.
Er is in de regering een verschil van mening over de te
volgen metode. Sommige ministers en partijen
houden
het er bij, dat de oplossingen

individueel
moeten
uitgewerkt worden. De Volksunie
daarentegen heeft
duidelijk
gesteld, dat de
problemen
reeksgewijs moeten worden
aangepakt
Zij zal blijven
doorvechten, ook al heeft ze
momenteel geen bondgenoten ter zake, om deze opvatting te doen
aanvaarden.
Wat het resultaat uiteindelijk
zal zijn, valt niet te voorspellen. Er is echter wel een gunstige evolutie en een langzame
mentaliteitsverandering
vast te stellen.
Op het vlak van haar programma handhaaft de Volksunie onverminderd
de amnestie-eis. Op het vlak van
haar
regeringsverantwoordelijkheid beschouwt zij het als
een van haar
belangrijkste
opdrachten, de reële noden
en sociale gevolgen van de
repressie te doen oplossen.
Inmiddels stimuleert zij het
onderzoek
dat thans
op
gang komt naar de mogelijkheid om het
amnestieprobleem
te
regionalizeren.
waarbij voor Vlaanderen en
Wallonië aparte
maatregelen zouden kunnen
uitgewerkt worden. Ook hier is
het resultaat nog niet te voorspellen.
Met de Volksunie zit er
thans voor het eerst in de
regering een partij die er
een gewetenskwestie
en
een erezaak van maakt dat
de hand gehouden
wordt
aan de konkrete
uitvoering
van de afspraken die gemaakt werden over de opruiming van de sociale en humane gevolgen van repressie
en epuratie.
TVO
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Hobokens loodalarm
eindelijk gehoord in de Wetstraat
Vijftien jaar geleden stierven in de buurt van - De Zilver», de NV-SA
Metallurgie Hoboken-Overpelt, een aantal koeien, duidelijk door toedoen van loodvergiftiging. Twee jaar later hadden vooral bijen last
van loodbesmetting. In april '73 stierven in Hoboken acht paarden en
twee koeien aan akute loodvergiftiging. Vandaag wordt de gezondheid van kinderen ernstig bedreigd. Het loodalarm teistert Hoboken
nu reeds lange jaren. Resultaat? Een milieutop op het provinciaal
bestuur van Antwerpen, vorige week woensdag, verliep zonder meer
ontgoochelend : leden van de bestendige deputatie hadden de mond
vol met kritiek op de persartikelen omtrent de loodvergiftiging, en
vanwege het ministerie van volksgezondheid kwam zowaar het voorstel om de fel-bezoedelde wijk Moretusburg van de kaart te vegen
met bulldozers...
In de kritieke faze van het Hobokens milieuproces worden ook
nog de 35000 inwoners van de
wijk rond «De Zilver» uitgespeeld tegen de 2000 arbeiders
die er in de omstreden fabriek
werk vinden .
In het parlement is de loodvergiftiging van de Métallurgie-Hoboken
reeds verschillende keren ter
sprake gekomen De opeenvolgende ministers van volksgezondheid (vooral Jos De Saeger en
Luk D'Hoore) hielden zich opvallend op de vlakte Zeer onduidelijk bleef de voorwaarde die gesteld werd aan het bedrijf om een
exploitatievergunning
te
behouden
Alarmerende
doktersrapporten
werden zonder gevolg geklasseerd of als weinig ernstig weggewuifd. Totdat de ouders, gesteund door een aktiekomitee, in
wanhoop zélf een juridische aanval inzetten, en een onwennige
straatbetoging met hun kinderen
organizeerden. Nu is men in
ministeriële kringen plots gevoelig geworden voor het loodalarm
in Hoboken, precies omdat niemand verantwoordelijk wil gesteld worden voor de dreigende
gevolgen van een jarenlange nalatigheid.
Er IS immers vandaag het blote
feit dat sommige kinderen in Hoboken drie keer de tolerantiegraad van lood in het bloed overschnjden > En, men hennnert zich
nu plots de waarschuwing van de
expert-toxikoloog,
professor
Heyndrickx, van het Gentse laboratorium voor toxikologie, die
reeds vorig jaar het Hobokense
gemeentebestuur officieel berichtte «Voor mij is er slechts één
goede oplossing: alle scholen
onmiddellijk sluiten. Zelf zou ik
mijn kinderen in zo'n omstandigheden reeds lang verplaatst hebben ».

trieste grapjes
De VU-afdeling van Hoboken betreurde dan ook vorige week in
een persmededeling dat de
meerderheid van de Hobokense
bevolking op de provinciale milieutop geen inspraak kreeg ; zij
kondigde een doorgedreven aktie aan.
Merkwaardig is nu dat zowel de
•politieke overheid als de Bond
Beter Leefmilieu tot bijna eenzelfde konklusie komen op korte termijn IS er omtrent de loodvergiftiging in Hoboken slechts één keuzemogelijkheid nog slechts het
overwegen waard ofwel moet
de « Metallurgie » haar deuren sluiten, ofwel moeten de bewoners
van de Moretusburg wijken, alvast de wijkschool zou moeten
gesloten worden
Op het ministerie van Luk
D'Hoore (CVP) wordt nu ronduit
gedacht aan het afbreken van de
woonwijk. Kostprijs van deze
operatie: veel sociaal leed, en
2,5 miljard frank.
Cynisch in verband met dit sociaal afbraakwerk is overigens
dat de Hobokense wijk Moretusburg een halve eeuw geleden precies uit de grond werd gestampt
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door een maatschappij waarin de
Metallurgie aandelen h a d '
Nu zeer bedenkelijke resultaten
van een nieuw bloedonderzoek
bij kinderen bekend geraakte,
wijst de Bond Beter Leefmilieu

in een speciale mededeling op
de dramatische evolutie van de
toestand in Hoboken.
Inmiddels kunnen we slechts
argwanend afwachten wat de
nieuwe exploitatievoorwaarden,
uitgevaardigd door de Antwerpse bestendige deputatie, opleveren...
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Met trieste grapjes zoals «de
Hobokense
bevolking
moet
meer keren per dag de handen
wassen» kan de overheid bezwaarlijk nog langer ernstig argumenteren...
Volgepde week brengen we een
overzicht van het Hobokense milieudrama. (HDS)

Echte intellektuele moed is vaak eenzame moed Er zijn weinig mensen die steeds weer de moed en de kracht opbrengen om, als hun geweten het voorschrijft, in te gaan tegen
eigen geestesgenoten,
tegen eigen vrienden en omgeving
Een man die deze intellektuele moed steeds weer weet op te
brengen is Alois Gerio
Geboren te Middelburg in volle Eerste Wereldoorlog, 29 januari 1915 Zoon uit een arbeidersgezin
Tot vandaag bewust,
zonder complexen, trouw aan de klasse waaruit hij gesproten
IS Een typische onderwijsloopbaan
Klassieke filologie aan de
RUG Nadien, tot in 1941, Slavische talen aan de ULB Studiemeester, leraar, prefekt, prof en uiteindelijk eerste rektor van
de Vlaamse VUB.
Tijdens de oorlog in het verzet, na de oorlog
uiterst-links.

GerIo:
eenzame moed
Maar altijd bewust Vlaamsgezind de Vlaamse Beweging, in
zijn visie, IS gewoonweg
de logische voortzetting van het
sociale engagement Socialist Sinds 1966 algemeen voorzitter van het Vermeylenfonds
Sinds 1971 voorzitter van het
Overlegcentrum der Vlaamse verenigingen. de nummer één
in de wereld van de Vlaamse kuituur- en
stnjdverenigingen.
Humanist, zowel van opvatting als van wetenschappelijke vorming De wereld van Erasmus, van Ma-nix van St-Aldegonde,
van Justus Lipsius is voor hem niet alleen studieobjekt, maar
geestelijk vaderland Internationale beroemdheid omwille van
zijn publikaties over renaissance en humanisme
Polemist en pamflettist In een heldere, gespierde taal zonder
een zweempje van intellektualisme, met heel veel geestelijke
bagage op de achtergrond en zonder vrees voor een hard
woord of een bijtend sarkasme zegt hij steeds weer, ook
moedig als het moet in de eenzaamheid, wat hem op 's harten
grond ligt
Een schoolvoorbeeld zal zijn toepsraak op 1 juli 1977 blijven,
waarbij hij dankte voor de overhandiging van de prijs van de
Vlaamse Leeuw die hem te beurt was gevallen Het gemeenschapspakt was vijf weken voordien ondertekend
geworden
Het wereldje van de Vlaamse strijd- en
kultuurverenigingen,
waarin hij als voorzitter van het Overlegcentrum nummer één
was, stond overeind Er waren reeds haastige en onbekookte
standpunten ingenomen vooraleer de tekst van het pakt
goed en wel bekend was De hetze nam van dag tot dag overhands toe En toen sprak GerIo de eenzame moed om in te
gaan tegen vrienden en eigen omgeving In een glashelder
betoog nam hij de verdediging op van het Egmontpakt
« We
hebben iets méér nodig dan radikale,
verontwaardigde
moties WIJ hebben vooral te Brussel realizaties nodig, konkrete dingen die van ons zijn en die een waarborg zijn voor onze
blijvende aanwezigheid» En «Mijn vertrouwen in de Vlaamse zaak bleef ongeschonden. Ik heb een hekel aan Vlaams
masochisme en zelfbeklag»
Zopas heeft GerIo opnieuw blijk gegeven van zijn intellektuele moed, die ook de eenzaamheid met schuwt Iedereen kent
zijn humanistische overtuiging en zijn bekommernis om hei
wel en het wee van de vrijzinnigheid in Vlaanderen In striemende woorden heeft hij een aantal excessen gehekeld die
hij telkens weer vaststelde in de radio- en tv-tribunes van het
Humanistisch Verbond Het zal hem wel met in dank afgenomen worden door de verantwoordelijken
van deze uitzendingen Maar hopelijk wordt het hem wél in dank afgenomen
door de vele eerlijke vrijzinnigen die, net als GerIo, van de vrijzinnigheid verwachten en eisen dat zij een echt humanistisch
gelaat zou tonen in Vlaanderen.

Willy Claes wil niet
besparen
op zitpenningen
Besparen, dringend besparen;
vooral snoeien in de overheidsuitgaven. Zo luidt het herhaalde
regeringsvoornemen.
Wat lezen we nu in een nota van
minister Willy Claes, gericht aan
de ministerraad...
Hij stelt voor, mits aanpassing
van het koninklijk besluit van 9
oktober '76, de vergoeding —
lees zitpenningen — van de
leden van de • raad van de kontroledienst voor de verzekeringen » merkelijk te verhogen.
Willy Claes motiveert aldus:
«Het bedrag van de aan de
leden van de C D V uitbetaalde
zitpenningen werd in '76 tot een
maximumbedrag
van
25.000 frank per jaar beperkt.
Deze beperking gaf aanleiding
tot protest vanwege de betrokke-

nen, protest dat tot uiting komt
in een niet onbelangrijk absenteïsme.
Om deze toestand te verhelpen
en ten einde de goede werking
van deze overheidsdienst te verzekeren zou het maximum bedrag tot 37.500 fr. per jaar kunnen opgevoerd worden, met
dien verstande dat deze beslissing het voorwerp zou moeten
uitmaken van een budgettaire
aanpassing voor '78».
Wat
de
met
elke

wordt er op die manier van
afgekondigde
besnoeiing
minstens 2 ten honderd op
begroting ?

Willy Claes geeft het slechte
voorbeeld : hij bepleit méér zitpenningen om absenteïsme te
bestrijden...

Willen Breznjev,
Dassault en VDB
ontwapenen ?
Eén van de rijkste families van
Europa, en wellicht de rijkste
man in Frankrijk is Dassault;
Marcel Dassault (86 jaar) leidt
momenteel nog steeds de veruit
meest omstreden Europese wapenonderneming Dassault-Breguet.
Evenmin als zijn konkurrenten
heeft Dassault, een bevriend
man van talrijke defensieministers, last van de ekonomische krisis.

OVKRlEGCENTRUM
VOOR Df- VREDF

Integendeel,
in
West-Europa
groeit de produktie van wapens
ontmoedigend snel. Hoewel de
Verenigde Staten van Amerika
nog het meest wapens naar buitenlandse legers uitvoeren, veroverde Frankrijk in de voorbije
jaren zienderogen de wapenmarkt. (Véél meer dan 100 miljard Belgische frank, vorig jaar..)
Dassault heeft vooral zijn voordeel gehaald uit de VS-beperking van wapenuitvoer, gedekreteerd door Jimmy Carter. De
man — de familie, de clan Dassault — waartegen op zondag 7
mei in Brussel zal betoogd worden, ligt geenszins wakker van
dergelijke manifestaties.
Het «Overlegcentrum voor de
Vrede» waarbij tientallen verenigingen aangesloten zijn (onder
meer de Volksuniejongeren, het
aktiekomitee « Neen aan de Wapenhandel », het Vlaams Internationaal Centrum...), kondigde
woensdag inderdaad een nationale betoging aan met het ontwapenend tema : « ontwapenen om
te overleven.»
De betoging van 7 mei tegen de
wapenindustrie zou als eerste resultaat kunnen hebben : een debat in het parlement over defensie en ontwapening in voorbereiding van de VN-konferentie.
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Ramaekers zit op verkeerde bank
met zijn brief

Dat de taalwetten van 62-63 niet
perfekt waren, heeft de VU herhaaldelijk aangeklaagd. Ze bevatten niet alleen een aantal
schromelijke onrechtvaardigheden tegenover de Vlamingen
(verlies van Komen en Moeskroen o.a.) maar heel veel onduidelijkheden.
Op dit ogenblik wordt er het
zoveelste staaltje van geleverd.
Voor alle onderwijzers van de
tweede (3de en 4de studiejaar)
en derde graad (5de en 6de studiejaar) is de grondige kennis
van de tweede landstaal vereist
in Brussel 19, in de 6 randgemeenten en de 25 taalgrensgemeenten.
De Vlamingen moeten dus grondig Frans kennen, de Franstaligen grondig Nederlands. Dit
examen is geen lachertje. Het
komt overeen met de kennis van
de taal op het einde van de
humaniora: een schriftelijk gedeelte (opstel of synthese), een
mondeling gedeelte (een gesprek), een didaktisch gedeelte
(een les) en taalbeheersing in
het algemeen. De onderwijzers,
die niet slagen in dit examen —
ook al staan ze reeds jaren in
die betrekking en zijn ze benoemd — kunnen worden geschorst of overgeplaatst. De aankondiging van deze examens
langs de omzendbrief van 28
maart 78 heeft heel wat beroering verwekt bij de Vlaamse
onderwijzers van Brussel, de
randgemeenten en de Vlaamse
taalgrensgemeenten. En terecht!
De wet van 30.7.1963 bepaalde
dat het onderwijs van de tweede
taal verplicht is in de 2de en 3de
graad:

— Te Brussel: 3 u. In de 2de
graad, 5 u. In de 3de graad.
— In de zes randgemeenten (Drogenbos, Kraainenn, Linkebeek,
Sint-Geneslus-Rode,
Wennmel,
Wezenbeek-Oppem): 4 u. In de
2de graad, 8 u. in de 3de graad.

— In de taalgrensgemeenten: 3
u. In de tweede graad, 5 u. in de
derde graad. Het onderwijs In
deze tweede taal moet door de
onderwijzer worden gegeven. Er
kunnen geen speciale leermeesters worden aangesteld.
Een
ministerieel
besluit
van
21.9.1971 gaf de omschrijving van
de grondige kennis, de organlzatie van de taaiexamens en de vrijstellingen. Z o werd bepaald dat
het examen Frans afgenomen
wordt door het Franstalig ministerie, het examen Nederlands zou
dus ook moeten afgenomen worden door het Nederlandstalig ministerie. Het ministerieel besluit
van 10.4.1974 gaf de organizatle
trouwens voor de taaiexamens In
het Frans taalstelsel (grondig Nederlands voor Franstaligen).
De Franstalige taalexamenkommissies publiceerden oproepen in
het Staatsblad. In deze omzendbrief staat o.a. te lezen dat de
minister van nationale
opvoeding
beslist heeft geen derde afwijking
toe te staan voor het schooljaar
78-79 aan diegenen die niet deelnemen aan het taaiexamen 1978,
met andere w o o r d e n : als de
Vlaamse onderwijzers van Brussel 19, van de 6 randgemeenten,
en van de Vlaamse faciliteitengemeenten volgend schooljaar niet
het bewijs kunnen leveren van
hun grondige kennis Frans, dan
kunnen ze worden
geschorst,

Het kan wellicht geen kwaad er nog eens aan te herinneren
dat gedurende vele jaren de Volksunie geen kans kreeg om
langs de officiële media haar standpunten bekend te
maken.
Dat de partij niettemin toch is doorgebroken, is in een niet
geringe mate te danken aan de onverdroten inzet van haar
militanten die_ daarbij echter haast verplicht waren naar niet
alledaagse en soms strikt genomen onwettelijke middelen
te grijpen.
Naast de kolportages waren de plaktochten gedurende
jaren een der meest gebruikte middelen. Bij deze jarenlang
volgehouden tochten gebeurden er — vooral dan in verkiezingsperiode en in de ene streek meer dan in de andere —
al wel eens incidenten die altijd, zonder noemenswaardige
nefaste gevolgen afliepen. Behalve dan die éne keer, toen
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 te Brussel
een ploeg Vlaamse plakkers met een FDF-ploeg in botsing
kwam. Dit incident had één in de rij van de vele kunnen zijn,
ware het niet dat een van de FDF'ers, de heer Georgin, aan
een hartziekte leed waaraan hij een tijdje na het incident
overleed.

„De negen
van Laken"
Er kwam vanzelfsprekend een proces van. Enkele dagen
gelegen volgde de definitieve uitspraak, waarbij aan de
tegenpartij in totaal een schadevergoeding van meer dan 2
miljoen frank werd toegewezen, te verhogen met de gerechtelijke intresten voor nog een bedrag van haast 800.000 fr.
Op dit totaal werd, door een opgericht solidariteitsfonds en
vooral dank zij de stortingen op een voorgaande inschrijvingslijst in dit blad, zowat 1 miljoen frank afbetaald.
Het besluit is vrij eenvoudig: er moeten nog zowat
1.800.000 fr. bijeengebracht worden.
Daarvoor rekent men in de eerste plaats op de opbrengst
van de nieuwe inschrijvingslijst die vandaag in «Wij»
geopend wordt. Het hoeft wel geen betoog dat wij op alle
medestaanders rekenen om hun steentje — liefst een dikke
steen — bij te dragen. Het is een uitstekende manier om
nog eens te bewijzen dat solidariteit voor ons geen hol
woord is en dat wij anders zijn dan de anderen.
Stortingen op « Solidariteitsfonds Negen van Laken > rekening Kredietbank
434-8094439-84.
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zelfs al zijn ze al jaren benoemd.
Als het zo Is, dat niet alle Vlaamse onderwijzers het bewijs hebben van «grondig kennis Frans»
dan hebben de meesten toch een
melding, halfgrondig, keuzevak
Frans, en doen ze hun best om
Frans te onderwijzen. Bij ons
weten Is er geen enkele school
waar het verplicht Frans 2de taal
NIET zou onderwezen worden.
Aan Franstalige zijde Is ons de
toestand niet volledig bekend,
maar wat geweten is, bewijst dat
de wet er slechts gedeeltelijk of
niet wordt toegepast
1. Veel onderwijzers bezitten
GEEN ENKELE MELDING Nederlands, zelfs niet al de onderwijzers, die in Franstalige faclliteltsklassen staan In het Vlaamse
land o.a. te Ronse. (Het is zo, dat
in de 25 gemeenten langs de
taalgrens anderstalige klassen
mogen worden opgericht, zo 16
ouders het vragen. Z o zijn bv. in
de Vlaamse stad Ronse nog een
aantal klassen met Frans als moedertaal. Ook daar moet onderwijs
in het Nederlands worden gegeven zoals hoger beschreven).
2. In een aantal rijksscholen
(Moeskroen, Komen, Vloesberg)
heeft men vóór enkele jaren regenten aangesteld om dit onderwijs in het Nederlands te geven.
De Franstalige onderwijzers werden er dus beloond voor hun
onkunde met drie of vijf uur per
week vrijaf terwijl regenten als bijzondere leermeesters
werden
aangesteld, daar waar dit door de
taalwet niet is voorzien I
3. In de vrije scholen konden deze
bijzondere leermeesters aangezien ze niet bij wet voorzien
waren, niet worden aangesteld.
Daar gaf men heel dikwijls geen

Nederlands bij gebrek aan bevoegd personeel.
4. De taalinspektle kontroleert in
het anderstalige landsgebied enkel de aanvankelijke taal van het
ingeschreven kind, de pedagogische kontrole geschiedt door de
inspekteurs van het betrokken gebied. D.W.Z. dat we geen enkele
kontrole hebben over het onderwijs van het Nederlands in Wallonië of In de Franstalige klassen te
Brussel. Daar waar de Vlamingen
de nationale taalwet bijna overdreven skrupuleus trachten toe
te passen, wordt deze taalwet
door de Walen NIET UITGEVOERD.
De omzendbrief van 28 maart
1978 en de aankondiging van
minister Raeymaekers GEEN ENKELE AFWIJKING
MEER TOE

TE STAAN is misschien wettelijk volledig in orde MAAR EEN
EENZIJDIGE BESLISSING
MEI
GEEN GELIJKTIJDIGE
WEDERKERIGHEID VOOR DE FRANSTALIGEN. DAAROP
MOETEN
WE MET DE GROOTSTE KLEM
NEEN ZEGGEN.
W e eisen:
1. GELIJKE toepassing van de
nationale taalwetten en WEDERKERIGE KONTROLE.
2. GELIJKTIJDIGE TOEPASSING
V A N DE TAALWETTEN.
Germain De Rouck

KONINKRIJK BELGIË - MINISTERIE VAN FINANCIEN

8,50 % LENING 1978-1985
RENTE. — 8,50 % 's jaars vanaf 19 mei 1978.
EFFEKTEN. — Toonderobligaties van 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 en
500.000 frank.
De coupures van 5.000 frank worden als bijpassing afgeleverd.
AFLOSSING. — Uitsluitend door terugkoop.
TERUGBETALINGSPRIJS. - Tegen het pari op de eindvervaldag van 19
mei 1985.
UITGIFTEPRIJS. - 100 %
OFFICIËLE NOTERING. - De obligaties zullen officieel ter beurze worden
genoteerd.

INSCHRIJVING
van dinsdag 2 tot donderdag 18 mei 1978
Aan de inschrijving k a n vóór laatstvermelde d a t u m een einde worden
gesteld.
De inschrijvingen worden zonder kosten a a n g e n o m e n bij de Nationale
Bank van België en bij de in België gevestigde banken, wisselagenten en de
ertoe gemachtigde financiële instellingen van de openbare sektor en spaarkassen.
De uitgifteprijs is volledig in speciën te betalen bij de inschrijving.
Brussel, 25 april 1978.

De Minister van Financiën,
G. GEENS
Adv. 111
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De onzekerheid ten gevolge
van de 'knsis van het regime» werkt blijkbaar verlammend op vele parlementsleden ZIJ zien het met meer zitten Problemen worden over
en weer geschoven van regering naar parlement en niemand durft de verantwoordelijkheid op te nemen om tegen de drukkingsgroepen
in
te gaan Iedereen is voor
bezuiniging gewonnen, maar
niet bij zichzelf
Jarenlang
heeft men sinterklaas
gespeeld door elke eis in te willigen, door de administratie
en de bureaukratie te laten
aanzwellen

Uit de
Wetstraat
Nu staat men voor staatjes
in de staat, die men zelf
heeft helpen oprichten, en
die hopen dat de andere zal
ontvet worden Meteen zitten we ook in de kern van
het probleem van een verregaande
staatshervorming
Zoals ten tijde van Caesar is
men nog steeds liever de
eerste man in Gallie dan de
tweede man in Rome Men
moet zich rekenschap geven
van de enorme
machtsstrijd
die zich afspeelt achter de
schermen om te realizeren
hoe moeilijk een staatshervorming IS, die voor velen
nog niet ver genoeg gaat,
maar wellicht voor nog meer
geïnteresseerden reeds veel
te ver gaat Het is met eenvoudig de kringloop van de
macht te doorbreken
Er zijn dan ook geen denderende benchten uit de Wetstraat gekomen
De aandacht wordt nu toegespitst
op de financiële
sanering
met daaraan gebonden het
lot van de regering Het zal
nu wel voor iedereen duidelijK zijn dat indien die sanering mislukt, de ganse staatshervorming vervalt Erger is
met alleen dat elke hervorming daardoor voor vele jaren zal uitgesteld
worden,
maar ook dat wij regelrecht
op een zeer ernstige «krisis
van het regime » afstevenen
Het lijkt ondenkbaar dat hierna een unitaire regering de
klok 10 jaar zou terugdraaien
Zelfs
CVPer
Leemans
meende dat men de centralizerende tendens moet tegengaan tov de gewesten en
de gemeenschappen
In de
Kamer slingerde Jaak Gabriels banbliksems naar de
frauduleuze koppelbazen die
de gemeenschap
jaarlijks
voor miljarden oplichten Hij
noemde hen dan ook terecht
asociale parasieten Na zoveel jaren wil men er nu eindelijk werk van maken
In de Kultuurraad
bevestigde de minister van onderwijs
Ramaekers, op vraag van
Jef Valkeniers, dat de schoolbevolkingsnormen
in
het
Brusselse kleuter- en lager
onderwijs definitief zijn, terwijl staatssekretaris
Anaaux
erop wees dat tot nog toe
de
Brusselse
gemeenten
met verplicht zijn een Nederlandstalige school in stand te
houden of op te richten Na
de goedkeuring
van
de
staatshervormingsplannen
zal dat echter wel het geval
zijn Intussen worden de werken aan de rijksschool
in
Schaarbeek
voortgezet
HC
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Regering stelde
zichzelf een ultimatum
Het senaatsdebat over de «mededeling van de regering betreffende de budgettaire toestand »
was zowel naar inhoud als naar
vorm interessant
Mr Van der Eist verheugde er
zich over dat de regering zich zelf
een ultimatum heeft gesteld om
met een realistische begroting
voor de dag te komen Een tweede reden van voldoening is dat de
regering thans toegeeft het begrotingstekort met meer dan 40 miljard te hebben onderschat Als
oorzaken noemende de h Van
der Eist het gebruik van een verkeerde berekeningsbasis voor de
ontvangsten, een fout in de evaluatie van de groeihypotese In januari jl bedroeg de meerontvangst
van de fiskale ontvangsten 1 miljard 385 miljoen, maar in februan
telde men 2 miljard 593 miljoen
minder ontvangsten O m tot de
voorspelde minwaarde van ca 40
miljard te komen zou men de
komende maanden een minopbrengst van ten minste 3 miljard
900 miljoen moeten noteren
Dienaangaande wenste spreker
vanwege de minister meer uitleg
HIJ drukte ook zijn ongenoegen
uit over de handelwijze van de
minister van Financien en van de
staatssekretaris van Begroting
ten aanzien van het parlement
HIJ noemde het onaanvaardbaar
dat ze in december jl nalieten het
parlement in te lichten over de
vergissing bij de berekening van
de inkomsten
Mr Van der Eist was van mening
dat het koninklijk besluit waarbij
een ministerie dat dringend om
geld verlegen is en welke uitgave
niet in de begroting voorzien,
voortaan de goedkeuring van het
parlement moet vragen, zulks de
misbruiken eerder in de hand zal
werken dan doen verdwijnen
Spreker twijfelde aan de financiële sanering, zonder drastische ingrepen, vooral dan tegen de drukkingsgroepen die alsmaar meer eisen Zo zal trouwens een sektor
als de ziekteverzekering in haar
geheel in het gedrang komen als
de last voor de staat ondraaglijk
wordt De staatsuitgaven moeten
verminderd worden « Dit moet gebeuren aldus spreker tot besluit,
door een evenwichtig en samenhangend plan Deze regering beschikt over een zo grote meerderheid dat ze de sanenng van de
openbare financiën moet aankunnen I»
In zijn antwoord zei eersteminister Tindemans dat er geen bewuste misleiding van de openbare
mening is geweest doch dat het
gewoon niet mogelijk is tijdig voor
het parlement te komen De juiste

uitslag kan men pas op 31 december weten

Zieke sociale
zekerheid
In zijn tussenkomst ontleedde
VU-senator Van In vooral de toestand in de sociale zekerheid en
de weerslag ervan Nu is het parlement onvoldoende gewapend
om te gaan saneren Dit zal veranderen wanneer men over de resultaten van de onderzoeksprogramma's inzake sociale wetenschappen zal beschikken
Na een reeks konkrete suggesties stelde de h Van In vast, dat
de bevolking nog steeds met krisisbewust IS, wat o m blijkt uit de
stijging van de spaargelden tussen 1972-76 Veeleer heerst er
een latent gevoel van onbehagen
tegen de bevoorrechten Door
met maatregelen te dreigen in
een enkele sektor bv de kinderbij-

De
werkloosheidsvergoedingen
wegen zeer zwaar door op de
begroting Als we de werkloosheid tot een normaal peil zouden
terugbrengen zouden w e met zo
onder de krisis lijden, en zou het
probleem van de staatsfinancien
met bestaan Het probleem is met
dramatisch W e maakten na de
oorlog reeds penodes mee waarin het erger was gesteld met de
staatsfinancien Nu zijn we echter
verplicht op te treden wegens de
krisis Het is alleszins een voordeel dat België geen buitenlandse
schuld heeft
In verband met de kinderbijslag
hoop ik dat de regering samen
met het parlement met een nieuw
beleid zal kunnen starten
Deze mededeling is voor de regenng een keerpunt Zij hoopt dat
het parlement met haar zal
samenwerken om een nieuwe periode op te bouwen »

Zaïre
VU-kamerlid Nelly Maes had het
in een parlementaire vraag tot
minister Simonet (Buitenlandse
Zaken) over de zorgwekkende
toestand in Zaïre, meer bepaald
over vergeldingsakties in de
streek van Idiofa en over willekeunge arrestaties en executies Z e
vroeg of het de minister werkelijk
menens was, de Belgische wapenleveringen en het sturen van
advizeurs bij het leger voort te zullen zetten
In zijn antwoord zei minister Simonet dat de gedoden rebellen waren Er IS geen enkele mogelijkheid om een internationaal onderzoek in te stellen, wanneer de
betrokken
regering
dat
met
wenst HIJ betoogde dat de militaire hulp aan Zaïre genng is en nog
steeds afneemt De minister zei
dat de betrekkingen met Zaïre op
het vlak van samenwerking en
wapenleveranties normaal zijn en
geen grote omvang hebben genomen

Vakbonden
in het leger
Bespreking van wetsontwerpen
iz de betrekkingen van de overheid en de militaire vakbonden
Hierdoor worden de
betrekkingen tussen overheid en militairen geinstitutionalizeerd
VU-kamerlid Emiel van Steenkiste wou nu weten of de specifieke
militaire
beroepsverenigingen
deel kunnen nemen aan de onderhandelingen
De minister antwoordde dat de uitvoeringsbesluiten zo vlug mogelijk zullen uitgevoerd worden Dit na overleg De
deur staat open voor iedere vakbond die vragen te stellen heeft

/^"T^^slag wordt dit onbehagen nog in
de hand gewerkt Overigens kan
met ontkend worden dat precies
de kinderbijslag heeft bijgedragen tot een herverdelingseffekt
van de sociale zekerheid Senator Van In besloot als volgt « De
huidige knsis is ook een beschavingsknsis en kan daarom met
met louter dogmatische opstellingen overwonnen worden W e
moeten ons herbezinnen over de
spreiding van macht en invloed,
het uitroeien van een aantal privileges en de herwaardenng van
de verdraagzaamheid en samenwerking
Deze waarden dienen
WIJ toe te passen op het vraagstuk van de financienng van de
sociale zekerheid
In zijn antwoord zei premier Tindemans o m het volgende «In antwoord op de heer Van In, wijs ik
erop dat in de periode van 1960
tot 1976 de fiscale heffingen ongeveer met 50 pet en de sociale
heffingen met 80 pet gestegen
zijn Men kan dus zeker met spreken van een reaktionair beleid

OPLEIDING TOT VERPLEEGKUNDIGE
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN - ANTWERPEN

HOGER INSTITUUT
VOOR VERPLEEGKUNDE
Afdeling Paramedisch Hoger Onderwijs van het korte type met volledig leer
plan
Afdeling Aanvullend Secundair Beroepsonderwijs
INSCHRIJVINGEN VOOR HET SCHOOUAAR 1978-1079:
van 2661978 tot en met 1471978 (behalve op 1171978) elke werkdag van de
week uitgenomen op zaterdag tussen 8 u en 15 u r n de lokalen van het
Hoger Instituut voor Verpleegkunde
Algemeen Ziekenhuis Stuivenberg
Lange Beeldekensstraat 267
2000 Antwerpen
Aanmeldingen op andere dan de aangeduide tijdstippen worden niet m aanmerking genomen
De kandidaten dienen zich persoonlijk aan te bieden
Nadere inlichtingen inzake de selektieproef die zal plaatshebben op 17 7 1978
kunnen bekomen worden bij de inschrijving
Adv 105

Uitzichtloze
steunverlening
Tijdens het debat over de begroting van Tewerkstelling en Arbeid
had mevrouw Nelly Maes
(VU)
het over de steunverlening aan
overwegend Waalse bedrijven
waarop weinig kontrole is Het
gaat nochtans vaak om een uitzichtloze, onrechtvaardige en disknminerende hulpverlening Ook
wordt de steun op zeer uiteenlopende wijze verleend verschillend van bedrijfstak tot bednjfstak, van onderneming tot onderneming Arbeiders die al jaren in
een verlieslatende onderneming
werken worden nog eens extra
benadeeld bij de sluiting van hun
onderneming Er is ook het kommunautair aspekt, waar de disknminatie van Vlaanderen ten voordele van Wallonië troef is
In de staalsektor zijn kompromissen in de maak waarover te weinig informatie is Zal men overgaan tot een diversifikatie van de
produktie die de tewerkstelling in
de hand zou werken of zal men
investeren zonder met tewerkstelling rekening te houden"? Volgens
mevrouw Maes behoren de kredieturen en de sociale promotie
bij de Kultuurraad Is dat ook de
mening van de minister'?
Zijn we trouwens met aan een
herziening toe van de definitie
van de arbeid "^ Arbeid is een
onvervreemdbaar recht van alle
burgers Dit recht moet voor iedereen gewaarborgd worden Indien de strenge scheiding tussen
mannen- en vrouwenarbeid blijft
bestaan zal de vrouwenarbeid
nooit voldoende vergoed worden
Inzake brugpensioen vernam de
interpellante graag of de minister
daarin een eerste stap ziet naar
een veralgemeende
verlaging
van de pensioenleeftijd

VU-kamerlid Luk
Vansteenkiste
stelde een reeks precieze vragen
in verband met de (veel geld
opslorpende) regionale informatikd Hoeveel kosten ze"? Er is
geen wettig statuut en de centra
werken naast mekaar en bovendien slecht Verpolitizenng is met
uitgesloten waartegen het kamerlid zich met klem verzet Spreker
handelde dan over de omzeiling
door andere ministeries van art
34 dat slecht is opgesteld en
waarbij het goede voorbeeld van
de direkte belastingen met wordt
gevolgd hoewel er een bespanng
van twee miljoen is mee gemoeid
Het wordt volgens de h Vansteenkiste hoog tijd dat er een
kontrolekomitee
wordt
opgericht Het kamerlid vroeg ook of
er waarborgen zijn voor de bescherming van de privacy en
tegen de industriële spionage "ï"
De reorgamzatie van de dienst
algemeen
bestuur
verergerde
nog het taal-onevenwicht ten
voordele van de Franstalige sektiechefs Ook deze spreker had het
over een inhaalplan Minister Vandekerckhove verwees bepaalde
vragen naar kollega's daar hijzelf
ter zake onbevoegd is Voor het
overige was hij het op verscheidene punten met Luk Vansteenkiste
eens o m inzake bescherming
van de privacy

Koppelbazen...
Er werd tijdens het debat veel
gesproken over de plaag van de
koppelbazen
VU-kamerlid
Gabriels schetste het ontstaan van
deze sociale plaag De koppelbaas IS een parasiet die zich verrijkt ten koste van de schatkist en
de arbeiders Hij misbruikt gastbeiders terwijl werkzoekenden
moeten stempelen Daarom dient
drastisch ingegrepen te worden
Om te beginnen mogen de gemeentebesturen
geen
beroep
meer doen op de koppelbazen
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• RUIME EIGEN PARKING

TI/-PROGR/1MMKS

Donderdag
27 APRIL

]

BRT 1
1400 Schooltelevisie - 1800 De
bereboot — 1805 Rondomons
1830 Sporttnbune 1900
Israelitiöch-godsdienstige
uitzending - 1930 Kijk uit 1945
Nieuws — 2010 De Muppetshow — 2035 Panorama —
21 00 Standpunten Vandaag een
standpunt van de Volksunie —
21 20 Premiere — 2210 Nieuws

BRT 2
2010 Gertrude Stem (dokumentaire) — 21 35 Openbaar kunstbezit

NED. 1
1850 De fabeltjeskrant — 1855
Nieuws — 1859 Mumbly —
1909 Love Boat ( f j - 1959 2
voor 12 — 2039 O p zoek —
21 37 Nieuws - 21 55 Den Haag
vandaag — 2210 De magische
mode — 2305 Nieuws

NED. 2
1855 Nieuws - 1859 Paddington — 1905 De Verschoppeling
(f) — 1930 De Dik Voormekaar
show - 2000 Nieuws - 2027
Ted show — 21 45 De familie Bellamy (fJ — 22 35 Hier en nu —
2 3 1 5 Ander nieuws vandaag —
2 3 3 0 Nieuws

RTB 1
1800 Dinky Duck - 1805 1 2
3
Jai fait — 1830 Zigzag —
18 45 Savoir-vivre — 1915 Antenne-soir - 19 30 Nieuws - 20 00
Autant savoir — 2020 Monsieur
Klem (film) - 2220 Nieuws
22 35 Le carrousel aux images

nes ( f ) - 21 00 II etait une fois
un flic (film) — 2230 Les potins
de la comete

ARD 1
1555 Nieuws - 1600 CanadaFinland
(ijshockey)
—
1710
Nieuws — 1715 Sie - Er - Es —
1 8 0 0 R u f m i c h a n - 1825Heisse
Bretter - 1850 Nieuws - 1900
Intermezzo - Informationen —
2015 Hier und Meute 2045
Spiel um 4tel vor 8 21 00
Nieuws — 21 15 Die Fernseh-Diskussion — 2215 Zwischenmahlzeit (show) — 23 00 Ratselbox —
0000 IJshockey - 01 00 Nieuws

ZDF

2 0 0 0 Maunce Ravel Cdokumentaire)

TF 1
1300 Nieuws — 1335 Regionaal
programma — 1350 Gezondheidsmagazme — 1400 Les 24
jeudis — 1802 A la bonne heure
— 1827 Pour chaque enfant —
18 32 LTIe aux enfants - 18 55 Le
village englouti ( f ) — 1909 Les
Tifins — 1910 Damesmagazme
- 1915 Monsieur Neige - 1920
Gewestelijk nieuws — 1943 Eh
bien raconte — 2000 Nieuws —
2 0 3 0 Jean-Chnstophe ( f )
—
2 1 2 2 L'evenement — 2235 Cine
premiere — 2305 Nieuws

A2
1335 Regionaal magazine —
1350 Malaventure ( f ) 1405
Damesmagazine — 1500 Le magicien ( f ) — 1555 Aujourdhui
magazine — 1755 Fenètre sur
1825 Tekenfilms 1840
C e s t la vie — 1855 Des chiffres
et des lettres — 1920 Gewestelijk nieuws — 2000 Nieuws —
2035 Le grand echiquier — 2315
Nieuws

1855 Nieuws — 1859 Pipo en de
Noorderzon ( f ) 1924 Hoe
bestaat h e f — 2000 Nieuws —
2 0 2 7 Hartenkoning (film) — 2207
Vara-visie — 22 57 Terug naar de
natuur ( f ) — 2332 Nieuws

RTB 1
1800 Dmky Duck - 1805 1 2
3
Reportage — 1830 Zigzag
- 1845 Sept sur sept 1915
Antenne-soir — 1930 Nieuws —
1955 A suivre — 21 50 Nieuws
— 2 2 0 5 Thank your Lucky Stars
(film)

TF 1

1800 Nieuws - 1810 Pinocchio
( f ) - 1840 Die Drehscheibe
1920 Mirjam und der Lord vom
Rummelplatz ( f ) - 2000 Nieuws
— 20 30 Der Troubadour (opera)
- 2 1 4 5 HeuteJoumal - 22 20
Der Troubadour
2320 Ein
ganz gewohnliches Leben (TVfilm) — 0030 Nieuws

BBC 1
11 23 Math show — 11 45 Other
Peoples Children — 12 00 Scene
- 1335 O n the M o v e 1345
Nieuws — 1400 Pebble Mill
1445 Chigley - 1500 You and
me — 1536 Merry go Round —
1545 Appuntamento in Italia —
1600 Childrens Wardrobe
1655 Playschool - 1720 Heads
and Tails — 1735 The Mole
1740 Laff-a-Lympics
1805
John Cravens Newsround —
1810 Blue Peter - 1835 Magic
Roundabout — 1840 ^l|euws —
18 55 Nationwide — 19 55 Tomorrow s World - 2020 Top of the
Pops - 21 05 Wildlife on one 21 30 Happy ever after - 22 00
De Labourpartij — 2210 Nieuws
— 2 2 3 5 The Ronnie Corbet
Thursday special — 2 3 2 0 Face
Values — 0 0 1 0 Nieuws

Vrijdag

RTB 2

NED. 2

28 APRIL
BRT 1
1400 Schooltelevisie — 18 00 Het
spook van Monnikeneiland (f J —
1815 Klem klem kleutertje —
1830 Ook dit is leven 1945
Nieuws — 2015 Madagascar (dokumentaire) — 20 45 De rare snuiters (film) 2215 K T R C
2 2 4 5 Nieuws

BRT 2
2 0 1 5 The Greatest Show on
Earth (dokumentaire) — 21 05 D e
vijfde windstreek

NED. 1
1850 Fabeltjeskrant
1855
Nieuws — 1900 Wereldfmale Superstars — 2015 A V R O ' s Super
Disco Special — 2045 Happy
days (fJ — 2135 Nieuws —
21 55 Voor de vuist weg — 2300
Peru (dokumentaire)
— 2330
Nieuws

1300 Nieuws — 1335 Regionaal
programma
— 1425 Cousins,
Cousines — 17 57 A la bonne heure — 1827 Pour chaque enfant
1832 Lile aux enfants — 1855 Le
village englouti ( f ) — 1918 Les
Tifins
1920
Gewestelijk
nieuws — 1943 Eh bien raconte
— 19 57 Nieuws - 20 30 Le bon
numero (toneel) — 2250 Nieuws

A2
1335 Regionaal magazine
—
1350 Malaventure ( f ) — 1405
Damesmagazme — 1500 La mission Marchand ( f ) - 1600 Aujourd hui magazine — 17 55 Fenètre sur
— 1825 Tekenfilms —
1840 C e s t la vie — 1855 Des
chiffres et des lettres — 1920
Gewestelijk nieuws — 1945 Les
6 jours d A 2 spel 2000
Nieuws — 20 32 Les Brigades du
Tigre ( f ) — 21 35 Apostrophes
- 2245 Nieuws - 2252 I Vitelloni (film)

FR 3
1835 Jeugdprogramma — 1905
Regionaal programma — 1940
Tribune libre — 1955 Nieuws —
2 0 0 0 Les jeux de 20 heures —
2030 Het Kennedy-mysterie —
22 35 Nieuws

LUX
1215 La bonne Franquette —
1715 Tekenfilms - 1740 Le coffre-fort — 1745 De Franse kolonies (dokumentaire) — 1815 Latout-cuisme du chef — 1828 Le
coffre-fort — 1830 Tele-Luxembourg est a vous — 18 45 Le coffre-fort. - 1850 Systeme D
1910 Passé et gagne 1930
Nieuws — 2000 Sauve qui peut
( f ) - 2100 Planete Terre (film)
— 2215 Martini world

ARD 1
1710 Nieuws — 1715 Tiere und
Maschinen — 1800 Teletechnikum - 1845 Der 7 Sinn - 1850
Nieuws — 1900 Intermezzo Informationen — 1940 V o n der
Eifel bis zum Wesertiergland —
19 55 ZwisChen Kamera und Bilaschirm — 2 0 1 5 Hier und Heute —
2 0 4 5 4tel vor 8 — 21 00 Nieuws
— 21 15 John und Mary (film) —
2 2 4 5 Denen da oben werden wir
es zeigen — 2 3 3 0 Tagesthemen
— 0000 Kleiner Mann was n u n '
(film) — 0 2 1 5 Nieuws

BBC 1
11 45 You and me - 1235 Preview — 1315 Welsh program —
1345 Nieuws - 1505 Scene
15 35 TV Club - 16 00 Hickstead
1655 Playschool 1720
Scooby Doo — 1740 P o t t e r s
Picture Palace — 1810 Horses
Galore — 1835 Magic Roundabout - 1840 Nieuws — 1855
Nationwide — 2 0 0 0 Cartoon —
2 0 1 0 Reportage - 2100 It's a
knockout - 22 00 PPB Conservative - 2210 Nieuws - 22 35
Petrocelli — 2325 Nieuws —
2356 Stavisky (thriller)

Zaterdag

LUX

rekt — 21 15 Nachts auf den
Strassen (film) — 2300 Nieuws
— 2 3 0 5 Das aktuelle Sport-Studio — 0020 Der Marshal von
Cimarron ( f ) — 01 35 Nieuws

LUX
1215 La bonne franquette —
1647 Super juke-box 1745
Daktan ( f ) - 1850 Systeme D
— 1910 Passé et gagne - 19 30
Nieuws — 2000 L h o m m e qui
valait trois milliards ( f ) — 21 00 Le
colonel Chabert (film) 2240
Les potins de la comete

TF 1
1212 Regionaal programma —
1227 Les tifins - 12 30 Dis-moi
ce que tu mijotes — 12 47 Jeunes
pratiques — 13 00 Nieuws —
1335 Le monde de I accordeon
— 1350 La France defiguree —
14 08 Restez done avec nous —
1805 Trente millions damis —
18 35 Les tif ins — 1840 Magazine
auto moto — 1913 Six minutes
pour vous defendre — 19 20 Gewestelijke aktualiteitsn — 1943
Le message mysterieux — 1945
Eh bien raconte — 2000 Nieuws
— 2030 Numero un (show) —
2 1 4 5 Serpico ( f ) - 2235 Telefoot 1 — 2335 Nieuws

A2
BRT 1
1430 Ma en pa Kettle in N e w
York (fJ - 1800 De Bereboot 1805 Het blauwe licht Jeugdfilm
1945 Nieuws 2 0 1 0 Bij
nader mzien — 2 1 4 0 Kinderen
krijgen
(We-film)
2315
Nieuws

NED. 1
1530 Nieuws — 1532 De Bereb o o t — 1545 De holle bolle
b o o m — 1610 W a t je zegt ben je
zelf - 16 30 Stuif es in - 17 30
Gitaar spelenderwijs — 18 20 Teleac — 1850 De fabeltjeskrant
1855 Nieuws 1859 Lm
Chung (O 21 37 Nieuws
21 55 O Moeder wat is het heet i
(fJ - 2225 Martine Bijl - 2 3 0 0
Tros Sport - 23 30 Nieuws

NED. 2
1855 Nieuws - 1900 Bereboot
— 1905 Nationale hitparade —
2 0 0 0 Nieuws — 2027 Telecross
— 21 00 De man aan de top ( f )
— 21 50 Televizier magazine —
2 2 4 0 A v r o s sportpanorama —
23 05 Nieuws

FR 3
1905 Regionaal programma —
19 40 Samedi entre nous — 19 55
Nieuws - 2 0 0 0 Les jeux de 20
heures — 2030 Le scenario (toneel) — 22 25 Nieuws

— Het wordt een reuze feest, muzikale film van Pierre Sisser met Michel
Fugain en Le Big Bazar Poëtisch scenano vrolijk opgefnst met het levendige spektakel van Fugain en zijn groep
Maandag 1 mei om 21 u 55 op N-1

1600 Das alte Dampfross ( f )
1620 Hoe konijntjes h o u d e n ' —
1630 Ihr musikwunsch — 1730
Die
Muppets-show
—
1800
Nieuws — 1805 Landerspiegel
— 1855 Auf wiedersehen, Charlie
(O - 2 0 0 0 Nieuws - 2 0 3 0 Di-

9 1 5 La ferme
Ulysse — 10
votre service viering — 12
(debat) - 13(
Ctoncertissimo
postale — 14
(f) - 1530lrTa
le monde»
(show) - 165
1715 Sportuits
ballet van de X
Follies — 184
et quelques aul
Duck 191
19 30 Nieuws end - 2025 C
- 21 40 Nieuw
ble d'homme

11 00 Avontuu
(dokumentaire)
dung mit der f
vatdetektiv Ag
1300 Der int
sehoppen —
1415 Wie in
1445 Magazir
1555 Die Ins
Das Weltwunc
Miller - 170!
und Notenbuec
fenster Himme
need is love
19 30 Nieuwi
nieuws — 20
21 00 Nieuws
me op zijn Ital
2 2 0 0 Die Mant
Story - 233
Peter Schreie
0 0 4 0 Nieuws

BBC
1000 Heads and Tales 1035
Record breakers — 11 00 Ariott
and Trueman on cricket — 11 25
Swordsman of Sienna Film —
13 30 Grandstand 1810 The
Mickey Mouse Club 1830
Nieuws - 1840 S p o r t - 1845
Fish - 1910 Rolf on Saturday
OKI 1940 Robberty under
A r m s — 21 15 Val Doonican —
2 2 0 0 Kojak (fJ - 2250 Nieuws
— 2 3 0 0 Match of the Day

Zondag
30 APRIL
BRT
9 3 0 Doe mee - 1000 Hoe komen doven tot een g e s p r e k ' —
1050 Vliegen I (film) - 1100 leder zijn waarheid (debat) — 12 00
Nieuws voor gehoorgestoorden
— 1500 Sesamstraat 1525
D e man van Atlantis (TV-film) —
16 55 Opaalkoorts (Dokumentaire) — 1720 Sportuitslagen —
1725 Tenuto 78 18 30 De
Bereboot — 1835 Van Pool tot
Evenaar — 1945 Nieuws —
2000 Sportweekend I — 2 0 3 0
Alle schepsels groot en klein ( f )
- 21 20 Blikschade - 21 50 Ommekaar — 2 2 3 0 Nieuws

NED. 1
ZDF

1600 Nieuws
der dieren i
1630 Waar
16 55 Spreker;
dio Sport I —
tot gewest —
kinderen —
- 1850 Artse
Sport II - 20;
Dertien manier
Midden-Oostei
23 30 Nieuws

ARD

11 45 Magazine voor amateur-filmers — 12 30 Samedi et demi —
13 35 Loto chansons — 14 35 Les
jeux du stade — 17 00 Loto chansons — 1710 Des animaux et des
hommes — 1800 Ce jour-la j e n
temoigne — 18 55 Des chiffres et
des lettres — 19 20 Gewestelijk
nieuws — 19 45 Les 6 jours d A 2
- 2000 Nieuws - 2035 Emile
Zola OU la conscience humaine
( f ) - 22 05 Voir - 2300 Dróle
de baraque — 23 30 Nieuws

RTB
17 25 Le ballon jaune - 18 35 Dmky Duck — 1840 Spectacle —
1910
Antenne-soir
1930
Nieuws — 19 55 Le jardin extraordinaire - 20 30 La party (film) 22 05 Nieuws — 22 20 Cmescope
— 23 20 Nieuws

NED. 2

RTB

29 APRIL

1525 Nieuws 1530 Sesamstrasse — 16 00 Mem Freund der
Otter (film) - 1730 ARD-Ratgeber - 1815 David und Goliath
1845 Nieuws 1848 Die
Sportschau — 1930 IntermezzoInformationen — 2 0 1 5 Hier und
heute - 2045 Der 7 Sinn
20 50 Kurz vor 8 - 21 00 Nieuws
— 21 15 Allein gegen Alle —
2300 Nieuws — 2 3 2 0 A n einem
Tag wie jeder Andere (film) —
01 10 Nieuws

1835 Jeugdprogramma — 1905
Regionaal programma — 1940
Tribune libre — 1955 Nieuws —
2000 Les jeux de 20 heures
20 30 Un crime ordinaire (film) —
21 55 Nieuws

WIJ 8

1745 Nieuws - 17 55 Schuier-Express — 1840 Die Drehscheibe
— 1920 Vater der Klamotte —
1940 Manner ohne Nerven —
2 0 0 0 Nieuws — 2030 Auslandsjournal — 21 15 Gauner gegen
G a u n e r ( f ) — 22 05 Steckbrief 2245 Schmankerin am Abend —
2300 Heute-Journal - 2 3 2 0 Aspekte — 2350 Sport am Freitag
— 00 20 Der wilde Planet (film) —
01 25 Nieuws

ARD

FR 3

1215 La bonne franquette —
12 30 Nieuws - 12 35 Un enfant
parmi tant d autres — 1715 Tekenfilms — 17 35 Le coffre-fort
— 1745 Muppets-show — 1815
Le coffre-fort 1820 Ram-dames info — 1830 Systeme D —
18 45 Ram-dames — 18 55 Le coffre-fort — 1900 De nos clochers
— 1915 Passé et gagne — 19 30
Nieuws — 2000 Police des plai-

ZDF

11 00 Omroepparochie — 15 30
Teleac — 17 00 t Is maar een
vraag — 1815 Teleac — 18 50 Paspoort - 1900 Nieuws 1905
The Flintstones ( f ) 1930 All
y o u need
(dokumentaire) —
20 30 FVgmalion (toneel) — 2210
Heel de mens — 22 40 Zingenderwijs — 2 2 5 0 Nieuws

ZDF
11 30 ZDF-Md
Sonntagskonzi
zur Zeit — 14
Die Drehschei
nik der Woch
aus Uhlenbus(
1540 Lebe
Nieuws — 1 6 '
16 20
Tatsac
Schlusspfiff 1802 Die S
1900 Tagebu(
chende Colts (
- 2 0 1 0 Bonn
2 0 3 0 Persons
21 00 Ein Mam
2 2 0 0 Niei
arme Vetter
Nieuws

LUX
1315 Hei Elei
The Edward V\
16 30 Tekenf iln
l'Union 1977 — 1900 Les s
re (reportage)
— 1933 Cine
Jennie ( f ) —
— 22 35 Les p

TF 1
1300 Nieuws
serieux — 14
du dimanche
maux du mond
port - 1615
quéte (f) — 1
re — 1 ö 2b Le
hon ( f ) - 20C
Faut pas preni
bon dieu pour
ges (film) —
2 2 4 0 Nieuws
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in de Uloamse Ardennen
Zuid-Vlaanderen roept
O n d e r d e z e t i t e l v e r s c h e e n in 1941 in d e r e e k s « S e i zoenen » een eerder klein boekje van Valere D e p a u w
o v e r z i j n g e b o o r t e s t r e e k , in z i j n s l o t z i n v e r w i j s t hij
n a a r O m e r W a t t e z , d i e r e e d s o p het e i n d e v a n d e
19de e e u w m e t z i j n u i t g a v e o v e r d e « V l a a m s e A r d e n n e n » ( e e r s t v o o r het W i l l e m s f o n d s , en l a t e r in d r i e
r o y a l e d e l e n ) b e w e e s d a t hij d e e i g e n l i j k e « s c h e p p e r » w a s van een t o e r i s t i s c h paradijs (geen politiek),
dat Valere D e p a u w met de w o o r d e n van een Frans
textielfabrikant beschreef als zijnde « cette contrée
q u i e s t v r a i m e n t Ie g r a i n d e b e a u t é d e la B e l g i q u e . »
H e t is i n d e r d a a d z o d a t d e V l a a m s e A r d e n n e n alle
m o g e l i j k h e d e n h e b b e n o m h e t t o e r i s t i s c h o o r d bij uits t e k te w o r d e n t u s s e n d e e c h t e W a a l s e A r d e n n e n e n
d e k u s t . O p 4 0 k i l o m e t e r v a n G e n t , o p 60 v a n B r u s s e l
en o p 1 uur van A n t w e r p e n , met een interessant hint e r l a n d in h e t n o o r d e n v a n F r a n k r i j k , h e b b e n ze alle
t r o e v e n o m te s l a g e n . D e h e r l e v e n d e b e l a n g s t e l l i n g
v o o r de o n g e r e p t e natuur, de drang naar de w e i d s e
h o r i z o n t e n , het v e r l a n g e n n a a r h e t g o e d e b o e r e n b r o o d en d e e e n v o u d i g e g e r e c h t e n b e z o r g e n aan
d e z e s t r e e k e e n e n i g e g e l e g e n h e i d o m t e s l a g e n in
e e n o p d r a c h t , in het b e l a n g v a n o n z e m e n s e n , in het
belang o o k van Vlaanderen.

Sinds 1850 is de bevolking er
niet vooruitgegaan ondanks het
feit, dat ze in België verdubbeld
of zelfs verdriedubbeld is.
De textiel, na 1850 de enige welvaart van Ronse en ook van
Oudenaarde, Is aan het tanen.
Het aantal werklozen, ondanks
een grote uitwijking, is er hoger
dan elders in België. De ouder
wordende bevolking dreigt de
streek binnen enkele jaren in
een woestijn achter te laten als
niet een hulp van buiten uit
komt, een deus ex machina, die
de streek een Inspuiting geeft
om ze opnieuw haar plaats te
laten Innemen In het nieuwe België. De streek trouwens aan de
andere kant van de taalgrens
de «Region des Collines» is er
niet beter aan toe.
Deze ontwikkeling laat zich gevoelen op alle gebieden van het
gezelschapsleven, op de kuituur,
op de handel, op de politiek.
Als één van de zwarte
vlekken
van Vlaanderen staat ons gebied aangeschreven, op een
paar uitzonderingen na, zonder
kulturele Infrastruktuur
De gefusioneerde gemeenten (er zijn er
maar tien meer voor geheel het
arrondissement) hebben te veel
fusieproblemen om ook dat nog
te kunnen oplossen. De middenstand is ontgoocheld mede door
het feit dat er zich geheel onverwacht toch heel wat grootwarenhuizen hebben gevestigd en ze
weinig steun krijgen van de gemeentelijke overheid om door
een verhoogde toeristische aanbreng hun zaak staande te kunnen houden.

Op sociaalekonomisch gebied
kennen we grote werkloosheid,
teleurgang van de textiel, gebrek
aan nieuwe Initiatieven, te weinig
nationale
belangstelling
v o o r onze problemen. Daarom
mogen
we
terecht
titelen:
«Zuld-Vlaanderen roept», niet
enkel het ongerepte en mooie
landschap, maar de mensen van
Zuid-Vlaanderen
roepen
om
meer werk, de jongeren
roepen
om meer kansen, de middenstanders roepen om meer
initiatieven, de industriëlen
om meer
begrip.
We gaan u statistieken van de
werkloosheid besparen, maar ze
zijn hallucinant. We gaan u een
tekening van een bevolkingspiramide besparen, maar ze Is nog
hallucinanter.
Als u 's avonds door Ronse of
Oudenaarde wandelt, dan wandelt u door dode steden, de herbergen zijn gesloten, de restaurants ook. Het geloof van de
mensen In de toekomst Is verdwenen. De gemeentebesturen
doen voort met hun CVP-BSPPVV koalitles zoals In de goede
oude tijd, maar ze hebben in feite niets meer te bieden. En ze
bieden ook niets meer, dan ruzies in de ekonomische en kulturele raden, dan vetes, dan verdachtmakingen, dan afbrekerijen.

Een nieuw geluid
... bracht de Volksunie. Maurits
Coppieters
kwam naar ons arrondissement en ontwierp sa-

men met uw dienaar en Robert
Desmet een plan voor de viering
van 150 jaar België In de Vlaamse Ardennen. Niemand geloofde
er in maar het heeft nu reële kansen op slagen.
De minister van Buitenlandse
Handel, de VU-senator De Bruyne kwam naar ons arrondissement en wist het vertrouwen te
winnen
van de
industriëlen
(zelfs van de Franstaligen) die
nu goed samenwerken. Er zijn
trouwens honderden miljoenen
bestellingen losgerukt voor ons
arrondissement.
De Volksunie kan dus een nieuw
licht brengen voor onze industriëlen, voor onze
middenstanders, voor onze arbeiders.

De wegeninfrastruktuur
wordt in dit nummer grondig
behandeld. De Volksunie heeft
een realistisch plan uitgewerkt
om onze streek uit de afzondering te halen. Het staat op de
middenste bladzijden. Het beoogt op zeer korte termijn het
doorbreken van de afzondering,
zonder ons gebied voor eeuwig
en altijd te bederven en onmogelijk te maken voor toeristische
uitbreiding. Als alternatief van
de A9 Is ons voorstel eeg verbinding
Westkust-Kortrijk-Avelgem-Ronse-Brakel-Ninove-Brussel, een Zuidvlaamse weg langs
de kleine Zuidvlaamse steden.
We eisen ook een beter openbaar vervoer en hebben daadwerkelijk bijgedragen tot de resultaten van de W O V A (werkgroep openbaar vervoer).

De houding van de V U inzake de
verdediging van de kleine en
middelgrote bedrijven, het standpunt van de V U inzake wegeninfrastruktuur en openbaar vervoer, de nieuwe inzichten van de
V U Inzake tewerkstellingspolitiek, die zal besproken worden
op het VU-kongres van arbeid
op 20 en 21 mei, kunnen voor
ons arrondissement
Daarvoor is een mentaliteitsverandering nodig.
Daarom is begrip en samenwerking nodig.
Daarom doen we een oproep tot
alle partijen om het verleden en
de vetes te vergeten en in een
opbouwende geest de belangen
van onze streek boven het persoonlijk belang te stellen en
samen te werken en te vechten.

Het is niet zo belangrijk te weten wie een idee heeft gehad (de
ideeën zijn goedkoop) of een Initiatief heeft genomen. Het is
veel belangrijker
de ideeén te
verwezenlijken en de initiatieven
uitgewerkt te zien. Boven de persoonlijke eer en trots van een
politieker (en dat zijn toch zeer
realtieve woorden) staat nog altijd het welzijn van onze mensen, het welzijn van geheel onze
streek.
Het is vooral nodig daaraan te
denken!
Want Zuid-Vlaanderen,
de gehele
Zuidvlaamse
bevolking
ROEPT!
Germain De Rouck
Voorzitter
V U arrondissement Oudenaarde

DONDERDAG 18 MEI 1978
OM 20 UUR IN
ZAAL «BROUWERSHUIS« TE
KREKELPUT - OUDENAARDE

HUGO SCHILTZ
over
« Langs het federalisme naar meer
arbeid voor Vlaanderen in een
betere Vlaamse samenleving ».

„WIJ in de Vlaamse A r d e n n e n "

PEDEO
HOOG GESPECIALIZEERD
TOELEVERINGSBEDRIJF
EEN DYNAMISCHE SCHAKEL IN HET GEWEST

PEDEO SPUITGIETERIJ
pvba
Spuitgieten van technische
onderdelen en sierstukken
in zink- en aluminiumlegering
voor alle industrietakken
Samenwerking bij ontwerp
Eigen gereedschapsmakerij

PEDEO TECHNIEK
pvba
Alle vormen voor
kunststofindustrie
Spuitvormen
Blaasvormen
Extrusiegereedschap

Alle mechanische nabewerkingen
Galvanische oppervlaktebehandeling - lakken

Precisiegereedschappen
voor alle industriesektoren:
metaal, elektronika, textiel...

Rekkemstraat 4 - 9700 OUDENAARDE - 055-31.35.61 (62)

Bralcel ^^K Ruilverkaveling:
instrument van machtsmisbruik
Het systeem van (gedwongen) ruilverkaveling virordt zowat overal
(en steeds intensiever) doorgevoerd. En bijna overal ook gaat dit
gepaard met herrie en moeilijkheden.
De ruilverkaveling wordt door bepaalde kringen aangegrepen om
hun machtsgreep op de gemeente of streek in kwestie te verstevigen Dat niet iedereen het daar mee eens is spreekt vanzelf. Als
een illustratie van dergelijk machtsmisbruik brengen we hieronder
het verhaal van de Brakelse ruilverkaveling. Een waarschuwing
meteen voor de nog niet < ruilverkavelde > gemeenten.

Ruilverkaveling
zonder einde
— Is de gevolgde manier van afwerking al dan niet wettig '
De VU-landbouwersfraktie heeft de
plicht informatie te brengen over de
onregelmatigheden,
de
oneerlijke
praktijken waarmee in Brake! (Nederbrakel) de ruilverkaveling werd doorgevoerd

Start
Het betreft een oppervlakte van om
en bij de 950 ha
Ieders inbreng werd ingedeeld volgens 10 verschillende waardeklassen
— van 1000 tot 450 punten per ha,
afnemend met 50 punten per klasse
De toebedeling benaderde de totale
puntenwaarde van de inbreng Bij
nazicht van de klassifikatie der waar-

GROOT
VOLKSUNIEBAL BRAKEL
Zaterdag 13 mei om 20 u 30 in
zaal Ceres, Neerstraat te Brakel
ten voordele van - WIJ ' i Brakel»
Studio Marluk
Inkom
80 fr
- voorverkoop
60 fr -tombola op de ingangskaarten

2

dezones op kaart, kunnen w e ons echter niet van de indruk ontdoen dat
gronden, die bepaalde eigenaars
graag kwijt wilden, vooraf een hogere puntenwaarde kregen en omgekeerd werden gronden, begeerd
door diezelfde beperkte «vriendenkring », onder hun waarde gekwoteerd.
Overvloedige bewijzen zijn beschikbaar

Demokratie...
ledere belanghebbende w e r d «in de
gelegenheid gesteld zijn nieuwe kavels te betwisten »
Veel, zeer veel bezwaren werden
inderdaad neergelegd bij het komitee
van advies (alle ter inzage) Z e werden een voor een afgehandeld in aanwezigheid van het stemgerechtigd
tno De Wolf A , Romeyns A , Van der
Linden P Eerstgenoemde om de belangen van de eigenaars te verdedigen, beide anderen voor de gebruikers Dit volkomen in strijd met het
huishoudelijk reglement inzake ruilverkaveling Trouwens de eerstaangewezen stemgerechtigde vertegenwoordiger
van de eigenaars, de h Van
Ooteghem, was met een enkele keer
aanwezig bij de behandeling der
klachten, evenmin zijn plaatsvervanger
Koninklijke besluiten zijn er nochtans
om geëerbiedigd te worden, zelfs
door het ruilverkavelingskomitee

Inspraak..?
Gronden hebben voor de eigenaars
een geldwaarde
Wie van Brakel (en elders) met nog

enig gevoel voor rechtvaardigheid
kan aanvaarden dat één enkele persoon (die niet eens zijn verantwoordelijkheid terzake beseft) zich ten onrechte in naam van alle eigenaars
het alleenrecht toeeigent advies te
geven, stelt zijn veto, en beslist zo
onrechtstreeks over de lotsbestemming van ieders goed ''
Hoeft het dan te verwonderen dat verbittering en misnoegdheid heersen '
Is dat dan « een vrij B r a k e l ' »
Dit alles IS gebeurd onder het oogluikend toezicht van een CVP-BSP-bestuur (op landbouwgebied onkundig)
dat maar liet gebeuren
D e voorzitter van het ruilverkavelingskomitee (de h Gijselmck), belast met
de politie van de vergaderingen,
moest er op toezien dat in het biezonder de wettelijke voorschriften van
het huishoudelijk reglement werden
nageleefd Deze reglementen werden
integendeel met de voeten getreden
Een verwijzing naar diktatuur en willekeur dnngt zich op
Menig benadeelde eigenaar bracht
een gerechtelijke procedure op gang
Echter tevergeefs Hoe gegrond sommige schuldvorderingen ook waren;
steeds waren er evenveel voorwendsels om ze af te wimpelen. En steeds
onder het mom «uit kracht van de
wet»
Eigenaars-landbouwers, die miskend,
benadeeld, bedrogen en bestolen zijn,
en thans geen enkel verweer meer
kennen, kunnen alvast op onze solidariteit rekenen

De afwerking
Ook de manier van afwerking is
oneerlijk Al met al deed de gemeente
een goede zaak een tiental kilometer
verharde wegen werden aangelegd
zonder enige onteigeningsvergoeding
voor de eigenaar Maar, er is een keerzijde Nu moeten de kosten worden
vereffend Maar de eigenaars zijn o.i.
al ruim voldoende belast, zodat alvast zij niet voor de schulden moeten opdraaien. Het ware redelijk dat
de gemeente deze rekening op zich
zou nemen — hoe benard haar financiële toestand ook moge wezen 't
Moest eens waar zijn
(RVDM)

De Volksunie
en het stadsbeleid
t e Oudenaarde
Sinds de verkiezingen van oktober
1970 deed de V U haar intrede in de
Oudenaardse Gemeenteraad en dit
in de persoon van Frans Van Den
Heede. Meteen kon de V U een eigen
stem laten horen en publiek haar
standpunt kenbaar maken in verband met het stadsbeleid.
Geen enkele gemeenteraadszitting
of kommissievergadering ging nog
voorbij zonder één of meestal meerdere tussenkomsten van de VU-vertegenwoordiger.
Na voorafgaandelijke inzage van de
dossiers en kennis van alle feiten en
gegevens wenst hij zich objektief en
kntisch uit te spreken over de voorgelegde plannen en fcieslissingen In talnjke aangelegenheden heeft hij zelf het
initiatief genomen en voorstellen geformuleerd
Het programma dat de V U aan de kiezers heeft voorgelegd tracht zij bestendig te verdedigen in de Gemeenteraad
De V U tracht in de eerste plaats de
demokr^tische werking en besluitvorming te stimuleren Zij pleitte herhaaldelijk voor een eerlijke en veelzijdige
informatie van de inwoners over alle
plannen en beslissingen In het kader
van het Jaar van het Dorp w e r d voorgesteld in elke deelgemeente een
hoorzitting in inspraakvergadenng te
organizeren Het schepenkollege zou
hierover nadenken
Ook wil de V U
zoveel mogelijk alle verenigingen en
adviesraden betrekken bij het uitstippelen van het te voeren beleid Daarom moet de Jeugdraad, de kulturele
raad en de sportraad tot effektieve
werking kunnen komen
D e V U wil immers een evenwichtige
en harmonieuze uitbouw van de so-

cio-kulturele
infrastruktuur,
alsook
van de sociale voorzieningen
In dit verband is de volwaardige uitbouw van de stadsbiblioteek in het
kader van een kultureel centrum eén
van de voorname bekommernissen
van raadslid Van Den Heede
Ook de huisvesting, het grondbeleid
(sociale verkavelingen), de ruimtelijke
ordening en het leefmilieu acht de V U
zeer belangrijk
In de gemeenteraad > ''n apnl 7 8
heeft raadslid Van Den Heede heel
wat bezwaren aangehaald tegen het
ingediende
prive-verkavelingsplan
(meer dan 5 ha, 48 percelen), gelegen
aan de overzijde van de Wallestraat,
midden een gebied dat landschappelijk is beschermd en aan de rand van
het als natuurgebied erkend Wallebos
(dat een onderdeel vormt van het Ename bos) De V U meent dat het algemeen belang in dergelijke aangelegenheden voorrang moet hebben Het
verzoek om de zaak nader te onderzoeken teneinde het landschappelijk
uitzicht maximaal te bewaren ( o m in
het belang van de stadsverkaveling)
en het natuurgebied minimaal te verstoren w e r d met aangenomen
Ten slotte heeft de V U reeds herhaaldelijk de grondige analyse gemaakt
van de deficitaire toestand van de
financiën van de stad Steeds w e r d
de noodzaak beklemtoond van een
zuinig en efficient beheer en van een
globaal beleidsplan dat duidelijk bepaalt werlke werken en projekten de
voorrang verdienen in de eerstvolgende jaren
Elke objektieve waarnemer zal moeten vaststellen dat de V U positief en
konstruktief haar oppositierol vervult
en op een gemotiveerde en geargumenteerde wijze het belang van alle
inwoners en van de stad ter harte
neemt in woord en daad

E
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WortegemPetegem:
demokratie zoek
Een fusie van vijf gemeenten met
5 5 0 0 inwoners, gelegen tussen de
markt te Oudenaarde en de Westvlaamse grens , een door de bestendige deputatie gedikteerde
koalitie
CVP-BSP van 7 -I- 2 tegen een Centrumlijst van 8 raadsleden, waann drie
Vlaamse vechters en al de vroegere
burgemeesters in de oppositie

28 ha waarvan in 1973 het kasteel in
onopgehelderde omstandigheden in
de vlammen opging — een vat zonder bodem voor de belastingbetaler,
een verlaten gebied met een gedeurwaarderde pachthoeve
—
waar
slechts op enkele zomerse dagen,
nieuwsgiengen te ontdekken zijn, tenzij op « het bal van de burgemeester »

De fusie is gestart op 1 oktober 1971
met als voornaamste doel vernietigen van het vroegere gemeenteleven — uitsluitend eigenbelangen van
burgemeester en schepenen — ondemokratisch bestuur en steeds hogere belastingdruk Behalve de afwerking van de realizaties van de vroegere besturen, weinig prestaties voor de
gemeenschap, veel gescheer maar
weinig wol

Kuituur brengt mets in de eigen zak
van de bestuurders en dient aldus verwaarloosd Ekonomisch streeft de burgemeester naar een enkel bedrijf,
waarvan de vakbonden alle sociale
misbaksels (moeten) dulden
De gemeenteraad is een strijdperk
dat de burgemeester slechts eens per
drie maand opent

Twee « draken » op de gemeente
— Een (Vlaamse) «Golf» met hoofdzakelijk vreemdelingen (o a veel Japanners) — groot 64 ha met hoge
•' entree fee«, onsociaal, onbekend en
onbemind
— Een gemeentelijk domein van

In Wortegem-Petegem, waar eens de
knsten-demokraat, advokaat Hector
Plancquaert geboren w e r d en de
motor van het Daensisme was, is de
demokratie nog enkel geschiedenis
— voor de ingang van het gemeentehuis staat onuitwisbaar geschilderd
diktatuur
R.D.D. en F.D.S.
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Voor al uw onderhoudsprodukten, vloerzepen, detergenten, reinigingsmiddelen alsook uw waspoeders zoals • All, Omo, Skip,
Coral, enz
EEN ADRES:

ANDRE MOREELS
Lindestraat 11
9790 W o r t e g e m - P e t e g e m
T e l 056-7 L09.13

OPEL
NIEUW - TWEEDEHANDS
Garage

J. VERDONCKT
Rubberigstbank 39
9680 LOUISE-MARIE
MAARKEDAL
Tel. 055-21.27.74

De Ronsenaars moeten
de waarheid kennen!
en die wordt u nogmaals gezegd door Germain De Rouck...
Over de

w i j verduidelijken e v e n :

jeugdherberg
In een artikel in AZ heb Ik de BSPCVP-koalltie beschuldigd de bouw
van de jeugdherberg in 1976 uitgesteld te hebben — toen de kostprijs
22 miljoen bedroeg — en nu uit te
pakken met een zelfde projekt van
51 miljoen, alhoewel de bouwprijzen
intussen met niet meer dan 20 "/o
zijn gestegen.
Als men de jeugdherberg onder die
voorwaarden bouwt dan wordt aan
de Ronsese gemeenschap 12 miljoen ontstolen, zijnde de 40 "/o die
de stad moet bijleggen.

Het vuilnisbelt
t e KwaremontKluisbergen.,

1976:
kostprijs 22 miljoen

bijdrage stad

bijdrage staat

8.433.000

13.567.500 f r.

1978:

51 miljoen

20.400.000 (40 o/o)

-|-

29 miljoen

12 miljoen

Het is dus zeer duidelijk: op amper
drie jaar tijd zal de belastingsbetaler
12 miljoen meer moeten betalen en
zal de nationale kas (en daar betalen
wij toch ook voor) 17 miljoen meer
moeten geven, dit alles omdat de
BSP-CVP-koalitie het geplande ontwerp in de koelkast heeft gestopt
om te beletten dat de verwezenlijkingen ergens zouden kunnen verpersoonlijkt worden.
Mijn bedoeling was helemaal niet te
verpersoonlijken: mijn
bedoeling
was enkel iets te doen voor de Ronsese gemeens(»hap.
En het was zeker mijn bedoeling niet
12 miljoen meer uit de zakken van
de Ronsenaars te halen.

»••

De vergeten
geschiedenis
Toen de provinciale diensten van
Oost-Vlaanderen in het begin van de
jaren '60 een nieuw ontwerp maakten
voor de weg Berchem-Ronse werd
de oude bedding weerhouden, en
werd links en (of) rechts onteigend.
Op de wijk Knokt te Kwaremont (de
huidige Ronde van Vlaanderenstraat) woonde destijds volksvertegenwoordiger Michel Van Caeneghem.
Omdat een stuk van zijn voortuin
moest weggenomen worden, en dus
de nieuwe baan vlak vóór zijn deur
zou komen, werden stappen gezet
om de weg aan de achterkant van
zijn huis te laten aanleggen.
Behalve de hogere kosten, moest
hierdoor de weg dwars door een beukenbos. Geen bezwaar voor de CVP,
hieromtrent...
Men groef daarom dwars door de
hellingen, en door het bos, zodat er
een -eilandje» ontstond tussen de
oude en de nieuwe weg.

En toen begon het
O p de hellingen vi/erden njke zavellagen blootgelegd en deze trokken de
aandacht van de ontginners die in die
tijd veel zand nodig hadden, voor de
aanleg van de E3 Het beboste eilandje w/erd voor veel geld aangekocht en het was landmeter Reyntjens die er een stootje aan gaf Nauwelijks aangekocht begonnen de nieu-

w e eigenaars met man en macht te
graven, zonder enige vergunning
Het spreekt vanzelf dat VU-burgemeester Cosyns dat met nam, en hij
de werken verbood Maar, de provincieraad (CVP-meerderheid), maakte
het zaakje voor de gravers in orde
Het verdere verhaal is gekend, een
fameuze CVP-erfenis, mijnheer Verroken 1

En ook dit nog
V o o r men de w e g naar het Kwaremontplein inslaat ligt rechts op de
baan Berchem-Ronse de «Kerkenbos», eigendom van de kerkfabnek
van Kwaremont
Iemand deed een aanvraag om daar
een bloemen-verkoopsserretje te zetten, gering in omvang
Aangezien de gehele rechterkant (Kievenvallei) als beschermd landbouwgebied aanzien wordt, gaf het bestuur
van stedebouw geen vergunning Beroep werd ingesteld, en het tastbaar
bewijs IS nu goed te zien
Is ook dit een erfenis van de VU-burgemeester, of een toegeving van de
klub-Verroken '
Er gebeuren rare dingen te Kluisbergen
Maar, men wrijft de gewezen
VU-burgemeester wel geregeld onverantwoorde dingen aan
Wijzelf reageren daarop duidelijk
Waarom moeten de gewone mensen
in de Pelikanenwijk bouwkundige verantwoording geven, terwijl inmiddels
het spreekwoord nog steeds geldt
de groten rijden te paard, de kleintjes
bengelen tussen hemel en aarde
GC

DUBBELE
BEGLAZING
VOOR
BESTAANDE
RAMEN
Wij plaatsen ORIGINELE dubbele beglazing In
elk raam, zonder enige aanpassing.
10 JAAR WAARBORG
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Een klein woordje tot de
BSP-« alte Kameraden »
U schrijft me dat ik de grofste leugens
over de jeugdherberg schrijf, maar u
zegt niet welke leugens U kan het
trouwens met, want ik schnjf de waarheid U zou liefst — en die raad w e r d
u ook door andere persorganen gegeven, en zelfs door uw koalitiepartners
— uw scheldproza op zak steken
Scheldwoorden zijn geen argumenten dat leerde Marx reeds
of bent
u die ook vergeten '
Als u dan toch over late roepingen
spreekt, moet u eens deftig voor
eigen deur vegen bij u zijn er kommunisten, die socialistische arbeiders
voor de dop nog afgetroefd hebben,
voorname posten gaan bekleden Z e
hebben er zelfs troostprijzen in kommissies gekregen De socialistische
gepensioneerden zullen wél weten
wat ik bedoel
— Geldingsdrang in de politiek moet
er zijn of men doet liefst met aan politiek Het IS in ieder geval beter dan luiheidsdrang Geldingsdrang kan natuurlijk ook verkeerd zijn bv als men
zijn bedienden van de ziekenbond of
het syndikaat 's morgens vroeg bij
zich op het stadhuis roept omdat ze
de avond te voren in het partijbestuur
een andere stelling hebt)en verdedigd
dan hun «baas» die ze nu dreigt buiten te gooien Of als men de middenstanders, die geen prijske geven voor
de tombola van het bal van de burgemeester, een boze bnef schnjft Of als
men, om zich te laten «gelden» (we
zouden haast schnjven «vergulden»)
appartementen in Blankenberge, huizen zowat overal in de Vlaamse
Ardennen en villa's aan de Azurenkust zet en daarbij nog altijd met
opgestoken vuist zingt « Staat op verworpenen der aarde» en daarbij telt,
hoeveel mensen nog in u geloven
(toch reeds 2 0 0 0 minder op de laatste gemeenteraadsverkiezingen)

De energieruzie of de
laatste wals tussen
CVP en BSP
leder Ronsenaar zal nu wel weten
dat de breuk tussen BSP en C V P volledig is. Over de vraag of moest aangesloten worden bij Gaselwest (een
gemengde intercommunale) of bij de
Westvlaamse{zuivere intercommunale) werd Gaselwest gekozen met een
wisselmeerderheid!
Met
andere
woorden : de CVP-BSP-koalitie viel
uiteen Dit laat zich voelen op andere vlakken: op kulturee! gebied,
waar de kultuurraad niet van de
grond komt en er in feite volgens de
wet al lang had moeten geïnstalleerd zijn; op ekonomisch gebied,
waar de ekonomische raad in volle
ruzie hangt; op het gebied van openbare werken, waar wegen worden
gelegd, die 's anderendaags verdwenen zijn (wie betaalt dat allemaal ?)

30.600.000 (60 o/o)
17 miljoen

Een paar vragen (uiteraard lastige)
dan t o c h :
• Waarom onthield de BSP zich
enkel en stemde ze met tegen, als ze
dan toch zo voor een « zuivere » interkommunale zijn Z e zouden in ieder
geval veel «zuiverder» gestaan hebben'
• Waarom is men te Ronse bij de
BSP voor een zuivere interkommunale, daar waar dat in andere steden
met het geval is, en de BSP goed meespeelt aan de « gemengde » ' '
• Waarom heeft de nationale BSPleiding een voorstel verworpen bij de
regenngsonderhandelingen, o m de
energiesektor te nationaliseren' De
BSP ging wel akkoord voor de produktie, maar met voor de distributie
Dat wil zeggen dat de BSP akkoord
ging de distributiemaatschappijen te
laten, zoals Gaselwest, en andere
« zuivere »
W e zullen u zeggen waarom in deze
distributiemaatschappijen, in de «zuivere» natuurlijk meer dan in de «gemengde », zitten veel socialistische beheerders met «bescheiden» vergoedingen gaande tot over het miljoen
frank.
Was dat misschien de oorzaak van
de vete tussen C V P en BSP ">
Z o « zuiver» schijnt dat in ieder geval
met te zijn i

Nog een wals... die van
de belastingen !
Het is zonderling dat de BSP — als
de Ronsenaars toch de waarheid
moeten kennen — in het uitgegeven
pamfletje
niets, helemaal
niets,
schrijft over de verhoging van de
belastingen. Ze stijgen nochtans op
een hallucinante manier!
Enkele voorbeelden:
Opcentiemen van 1500 naar 1800
Septische putten van 300 naar 500
Personeelbelasting van 1000 naar
1500, of van 600 naar 1000
Loggia's van 70 naar 100 per lopende
meter
Beerput van 300 naar 500
Uithangborden 50 fr de m2 (minimaal
100 f r )

Huisvuil van 200 of 300 frank naar
1200fr
Zoals u ziet zullen de arbeiders, middenstanders, bedienden, gepensioneerden, alleenstaanden schandalig
worden uitgeperst
Naast deze verhogingen van 50 % en
meer zijn er enkele flagrante onrechtvaardigheden vast te stellen
W e halen er één aan de gepensioneerden en alleenstaanden die wat
huisvuil betreft, weinig hebben af te
geven, betalen evenveel als de grote
«leveranciers » Wat denkt u daarvan,
socialistische gepensioneerden ' U w
« mannen » doen het goed op het stadhuis I O p 1 mei (en ik respekteer die
feestdag, zoals ik dat in het verleden
heb gedaan O zult ge nog eens kunnen zingen « Op, socialisten, sluit de rijen', maar dat rijtje zal te Ronse kleiner en kleiner worden Bij de laatste
gemeenteraadsverkiezingen waren er
tweeduizend stemmen minder hoeveel zullen het er binnen vier jaar
zijn'
Ook in het stedelijk hospitaal worden
de gepensioneerden
vooral getroffen,
met enkel door de verhogingen maar
ook door de voorafbetalingen, die er
moeten gebeuren Ge moet tegenwoordig een dikke portefeuille meehebben als ge naar het hospitaal
gaat zelfs al zijt ge aangesloten aan
een socialistische of christelijke ziekenkas

Wordt Ronse
onbestuurbaar?
Deze vraag kan inderdaad gesteld
worden na de breuk tussen C V P en
BSP Er IS geen overleg meer tussen
de kontaktorganen, er is ruzie op alle
gebieden, er worden zelfs straten
gelegd en opgebroken (Broecke) Intussen komt de koalitie op één zaak
goed overeen ze trachten zoveel
mogelijk geld uit de zakken van de
Ronsenaars te halen en zoveel mogelijk geld uit geven aan huisvuilverbrandingsinstallaties en jeugdherbergen
W e betwisten het nut van deze instellingen nieti Integendeel Maar w e
begnjpen met waar een huisvuilverbrandingsinstallatie ongeveer het dubbele moet kosten van hetgeen oorspronkelijk voorzien was en een
jeugdherberg 51 i p v 22 miljoen En
die waarheid zou ik en met mij alle
Ronsenaars van de betrokken instanties gaarne vernemen
W e zullen in ieder geval niet ophouden er op te hameren tot we —
en hef mag gerust vier jaar duren —
de waarheid kennen.
We hopen dat het dan niet te laat is.
Want de situatie van Ronse ziet er
niet schitterend uit U moet 's
avonds maar eens door de donkere
straten lopen, in de verlaten restaurants zitten, met de middenstanders
praten, de arbeiders en ondernemers laten vertellen, een paar woorden van een politieagent opvangen
(die ook al niet veel meer durft zeggen) of met bepaalde «ingewijden >.
Ze zijn het roerend eens: de stad
Ronse gaat recht naar de dieperik
met de huidige leiding.

Daar er in Z I N G E M op politiek gebied toch nooit
grootse dingen gebeuren, behalve ongeëvenaard
machtsmisbruik en verkwistingen organizeren wij
een:

Grote wedstrijd
voor alle inonwers van ZINGEM
IS HET W A A R
1 dat onze burgemeester alomtegenwoordig is (waar hij gevraagd
wordt) behalve dan bijna overal "^
2 dat het Komitee «Jaar van het Dorp» kan rekenen op 150.000fr
uit de gemeentekas om een almanak te laten drukken '
3 dat het Karnavalkomitee zowat 200 000 fr knjgt uit diezelfde kas
om nog geen 100 000 fr prijzen toe te kennen aan diegenen die er
in opstapten '
4 dat het Schepenkollege over ongeveer 4 0 0 0 fr per week beschikt
o m in Zingem rond te njden en pinten te betalen •?
5 dat meubels van de gemeente aan partijgenoten van andere
gemeenten worden uitgeleend, waar anderen zo hard voor
gevochten hebben om ze in de gemeente te houden '
6 dat raadslid PIENS de gevoerde diktatuur van zijn meerderheid
met meer slikt en tegenstemt bij vertrouwensmoties in de gemeenteraad
7 dat de gemeentelijke opcentiemen verhoogd werden om nog
meer te kunnen brassen met het geld van ons allen '>
Antwoord met JA of NEEN op deze vragen en stuur ons uw
oplossing op voor 15 mei e k I e pnjs een grote ontgoocheling Laatste pnjs een grote bril en een kaars
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Het is overbekend dat precies het zuiden van het arrondissement
Oudenaarde-Ronse (een van de mooiste delen van de Vlaamse
Ardennen) het sinds jaren moet stellen met haast middeleeuwse verbindingswegen. De noordelijk gelegen stad Oudenaarde ligt aan de
Schelde, aan de belangrijke spoorlijn 89 (Brussel-Kortrijk) en
beschikt via de moderne expressweg N 58 over een prachtige verbinding met de E3 en de E5. Het zuidelijk gedeelte (Ronse, Brakel)
daarentegen, met haast één derde van de bevolking van het ganse
arrondissement, heeft geen enkele waterweg en moet het maar rooien met de zeer gammele spoorlijn 86 en rijkswegen die zonder meer
erbarmelijk zijn (denken we maar aan Oudenaarde-Ronse en aan Brakel-Ronse). Men kan niet anders dan zich afvragen of sommigen niet
met opzet Ronse hebben willen isoleren van het Vlaamse land. Daar
waar dank zij de expressweg uit Gent (N 58) het Oudenaardse industrieterrein vlug vol liep, bleef dit van Ronse grotendeels onbezet. Dit
hoeft overigens niet te verwonderen : vanaf Oudenaarde bleef deze
weg in zijn vooroorlogse staat l i g g e n : het drukke verkeer moest de
Zuidvlaamse heuvelrug op langs een bochtig en gevaarlijk tweevakswegje.
Na jarenlang getreuzel v*/erd in
1976 begonnen met de modernizering van de rijkswegen Oudenaarde-Ronse en Brakel-Ronse
twee eindjes van 2 km
Het
stukje naar Brakel is nu — mei
1978 — nog lang met klaar
Hoogdnngend dient dan ook een
geheel van infrastruktuurwerken
gerealizeerd, die de streek op de
best mogelijke wijze verbinden
met de grotere ekonomische polen Daarbij mag evenwel met
lukraak tewerk gegaan worden
wat gepland wordt moet haalbaar zijn, dit wil o a zeggen aanvaardbaar voor de aansluitende
arrondissementen en in overeenstemming met de nationale opties
inzake
infrastruktuurwerken
Bovendien mag men bij de aanleg
van nieuwe wegen en nngwegen
bestaande wijken en dorpsgemeenschappen
met in
twee
scheuren Tenslotte — en met in
het minst' — moet in een ekologisch en landschappelijk waardevolle streek als de Vlaamse Ardennen biezonder voorzichtig omgesprongen worden met natuur
en milieu
Daarom werd door de V U een
infrastruktuurkommissie
opgericht een kleine braintrust bestaande uit politieke verantwoordelijken van alle betrokken arrondissementen (dus ook van Aalst
en Kortnjk), uit ingenieurs van

bruggen en wegen, uit ekologen
en mensen uit sociaal-ekonomische middens Na grondig studiewerk kwam een uitgebreid infrastrukèuurplan uit de bus De
Volksunie van al deze gebieden
staat eensgezind achter dit plan
en alle VU-verantwoordelijken zullen op alle niveaus ijveren voor
een spoedige realizatie ervan Eerlang zal dit uitgebreide plan in brochurevorm verschijnen, in afwachting vatten w e het hier samen
I. D e noord-zuidverbinding :
N 58 ( O u d e n a a r d e - R o n s e )
onmiddellijk v i e r v a k s !
Jarenlang bleef de expressweg
vanuit Gent in Oudenaarde steken Pas nu IS men klaar met het
eerste deel (2,2 k m ) van de modermzenng vanuit Oudenaarde
naar Ronse Ofschoon de onteigeningen voor de volgende fazen
sinds lang gebeurd zijn, liggen de
werken stil En in de begroting
van 1978 is weer geen cent voorzien
Nochtans is deze N-Z-as veruit
de belangnjkste voor de streek
ze verbindt immers Ronse met
Oudenaarde, de E3, de E5, Gent,
enz , ze verbindt ons arrondissement rechtstreeks met de ekonomische groeipolen waarop de
streek in de eerste plaats aangewezen IS Bovendien is deze weg

Ons arrondissement di
maar voorzichtig m e i
een druk bezette verkeersas De
modermzering ervan ( 2 x 2 vakken, met middenberm) wordt trouwens door niemand gekontesteerd
De V U eist dan ook dat de werken onmiddellijk voortgezet worden en — zoals reeds vaak
beloofd — tegen 1980 uitgevoerd
D e westelijke « Ring » rond
Ronse : een w e g voor of
tegen de m e n s e n ?
O m de stad Ronse te vermijden,
Tioet Rijksweg 58 boven de Kruissens op een nieuw tracé in westeijke nchting afbuigen Over de
noodzaak van deze westelijke
nng is iedereen het eens. Maar
volgens de huidige plannen wordt
het geen nng, wel een echte doorsteek
1 Vooraleer de stad in te duikelen (denk even aan het hoogteverschil O worden de mooiste hoekjes van het Schavaert onherroepelijk vermeld
2 In plaats van de stad te vermijden,
wordt
hij
doorsneden
dwarsdoor de Kapellestraat (de
straat wordt zonder meer in twee
gesneden en afgesloten), door de
Zonnestraat (zonder brug 111 _
na talloze ongevallen allicht met
rode lichten), langs de woonwijk
Floreal, langs de
Demyttenaerestraat, dwars door de Moortelstraat Een stuk wordt dus van de
stad afgesneden, ontelbare mensen krijgen naast (of t)Oven) zich
een lawaaierige snelweg En hoeveel woningen zullen moeten verdwijnen '?'?'?
W I J stellen voor het tracé iets
meer westelijk te leggen.

II. D e o o s t - w e s t v e r b i n d I n g

Arbeid en welzijn
De ekonomische knsis en de
massale werkloosheid
hebben velen doen twijfelen aan
de waarde van een ekonomisch systeem dat uitsluitend IS afgestemd op konsumptie, produktie, prestatiedrang en winstbejag Dit kapitalistisch systeem laat talrijke reële behoeften van de
mens onbevredigd en blijkt
niet langer in staat te zijn het
recht op arbeid voor iedereen te waarborgen
Door de beperktheid van de
aanwezige natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen zullen de grenzen van de ekonomische groei steeds meer
tot uiting komen
Dit alles moet ons doen nadenken over de waarden in
onze samenleving en over
de zin van onze arbeid Arbeid in al zijn vormen blijft
immers de bron van welvaart en welzijn
Eenieder
heeft recht op arbeid, op
vnje keuze van beroep, op
rechtvaardige en gunstige arbeidsvoorwaarden
en op bescherming tegen
werkloosheid Zo staat het in de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens
Het 17de partijkongres
van
de Volksunie,
dat
plaats
heeft op 20 en 21 mei as zal
zich in de eerste plaats uitspreken voor een herwaar-
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dering van de arbeid. De
arbeid moet bijdragen tot de
ontplooiing van de mens en
tot de verbetering
van de
kwaliteit van het leven Zijn
arbeid moet daarom zinvol
zijn, gebeuren in de meest
gunstige omstandigheden inzake veiligheid,
gezondheid
en hygiene, recht geven op
een rechtvaardige
beloning
en op medezeggenschap
in
de onderneming
Op de tweede plaats wil de
VU het recht op arbeid voor
iedereen gewaarborgd
zien
en hiertoe dienen een aantal
maatregelen te worden genomen op het vlak van de
betere vorming en opleiding,
de tierverdeling van de beschikbare
arbeid
en
het
scheppen
van nieuwe arbeidsplaatsen
De belangrijke rol van de kleine en middelgrote
ondernemingen wordt
onderstreept
Het streven naar rendabiliteit IS noodzakelijk om het
voorbestaan en de ontwikkeling van de
ondernemingen
te waarborgen en om hen
toe te laten hun welvaartsfunktie te vervullen Met het
oog op de handhaving van
voldoende
exportmogelijkheden, dient de konkurrentiepositie te worden
verstevigd
Het wetenschappelijk
onderzoek moet eveneens bijdra-

1. daardoor wordt het Schavaert
veel minder getroffen
2. de woonwijken blijven gespaard
3 ten gevolge van een tracéwijziging in Henegouwen geeft dit
nieuwe tracé een veel betere aansluiting richting Leuze
Bovendien eisen wij dat op de
belangrijkste kruisingen (Zonnestraat, Doorniksesteenweg) een
brug gebouwd wordt, zodat talloze ongevallen vermeden worden
en het verkeer op de N 58 vlugger kan verlopen

gen om onze industriële mogelijkheden
te
vernieuwen
en het arbeidsproces
menselijker te maken
Ten slotte wil de VU dat kapitaal en ekonomie meer in
dienst worden gesteld van
mens en gemeenschap
De
VU staat positief
tegenover
de vakbond als georganizeerde arbeidersmacht
de
vakbond is onmisbaar en onvervangbaar in het overleg
met de werkgevers
De sociaai-ekonomische
overlegstrukturen zijn een belangnjk onderdeel van de demokratische opbouw
van de
samenleving
De VU wil een
volkspartij
zijn, die streeft naar een
demokratische
samenleving
met meer gelijkheid en rechtvaardigheid
Een
herverdeling van kennis, inkomen, arbeid en macht moet een grotere
gelijkwaardigheid
en
een ruimere deelneming van
elk individu m het sociaal, kultureel en politiek maatsctiappelijk leven mogelijk maken
Op die basis kan de samenwerking
en de
gemeensctiapszin zich
ontwikkelen
en kunnen we komen tot
een echte
welzijnssamenleving
Frans VAN DEN HEEDE
VU-gemeenteraadslid
te Oudenaarde

De heftige diskussies rond de A9
een paar jaar geleden hebben
alvast twee zaken duidelijk gemaakt
1 het zuiden van Oost-Vlaanderen dn onze streek vooral Ronse
en Brakel) heeft nood aan een
goede oost-westverbinding
2
ook voor mensen van buiten
het gewest zijn de Vlaamse Ardennen het symbool geworden
van een streek met een enorme
landschappelijke waarde die zoveel mogelijk moet beschermd
worden
Intussen is de A9 zoals hij aanvankelijk gepland werd haast volledig
afgeschreven het wordt een e^fpressweg, die vanaf
Ninove
noordwaarts naar Aalst loopt,
het arrondissement Kortnjk verwerpt bovendien resoluut het oorspronkelijk tracé enkel de expressweg
Kortrijk-Avelgem
wordt aanvaard Van het eerste
opzet blijft dus praktisch alleen
het stuk dwars door de Vlaamse
Ardennen over
Brakel-Schorisse-Etikhove-Nukerke
Als
men
precies aan dit stuk blijft vasthouden wordt de realizatie van
een goede oost-westverbinding
tenminste voor zeer lang uitgesteld, indien al met voor altijd het
tracé IS immers kronkelend, het
gaat door heuvels en dalen (met
zeer dure ophogingen en uitgravingen I) en verwoest definitief
het centrale gedeelte van de
Vlaamse Ardennen
Daardoor
legt het trouwens een zware hypotheek op de Vlaamse Ardennen als toeristisch gebied
Daarom verdedigt de Volksunie

van de arrondissementen Kortnjk, Oudenaarde-Ronse en Aalst
eenparig een expressweg met
volgend tracé
1 Kortnjk-Avelgem (Zuid) dit is
het enige tracé voorzien op het
gewestplan, aanvaard door alle
verantwoordelijken van het arrondissement Kortrijk
2 Avelgem-Ronse
hierbij zijn
twee mogelijkheden
men kan
grotendeels de bedding van de
vroegere spoorlijn volgen
dit
geeft een vlot tracé en bezorgt
de tussenliggende
gemeenten
een snelle verkeersweg Indien zij
deze verbinding met zouden wensen, kan de bestaande viervaks-

Parlementaire
vragen van
VU-kamerlid
Lieven Bauwens
aan de
ministervan
Openbare
Werken

voering zijnde werken is v
zaakt door de moe l^khed
moet met de verp'gte ve
sing van de lokale an inte
nale telefoonkabel n

Vraag

Normaliter mag verwach
den dat binnen t<\iee t
weken dit wegvak kan in
gesteld worden

Mag ik U, in verband met de
aanpassingswerken van de
rijksweg nr. 62 Ronse-Brakel vragen
A Wat IS de reden van de vertraging op het schema in uitvoering van de werken aan deze
weg'
b) Welke de voorziene datum is
van afwerking en ingebruikneming van het eerste gedeelte'ï'

b) De aanleg van de ver
gen van de noordelijke i
(twee rijstroken) '.an dez
strookweg met miödent>
Vijna voltooid De aan
dient nog over tt gaan
plaatsing van de iiodige
heidsstootbanden, sign,
en wegmarkenngem-

c) De onteigeningen vo
werken van de tweede fa
ver gevorderd Op 25 apnl
volgende wordt een aan
ding uitgeschreven voor a
van de onteigendeitgebc
De eigenlijke wesenisvt
zijn met voorzien op he
gramma Wegenfonds 197

d) Het Bestuur der Weger
o) Welk schema en werkplan er ziet in een omlegging op h
voorzien is voor de werken van ce van de verlaten spa
de volgende f a z e '
ten zuiden van de betK
d) Of er reeds een beslissing kom van Brakel
genomen is, en indien ja, welke,
betreffende het verloop van de- Vraag
ze weg en rond de gemeente
Rijksweg nr. 58 Oude
Brakel'
de-Ronse. — Aanpass
Antwoord
werken.
Ingevolge de gestelde vragen Rekening houdend met hi
heb ik de eer het geacht Lid het zonderlijk belang van de
volgende mede te delen
weg nr 58 Oudenaarde-F
a) De vertraging van de in uit- voor de ontsluiting vai
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dringend ontsluiten,
^f Vlaamse Ardennen

De valse
Europese pluimen
van Jan Verroken
Wellicht met de bedoeling om nog wat flammgantische pluimen op zijn hoed te kunnen steken hamerde Jan Verroken
in de Brusselse Wetstraat zopas op de splitsing van het
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
(een Jarenlange VU-eis) bij de Europese verkiezingen, en dit nog vóór de
realizatie van de eerste faze van het gemeenschapsakkoord Dat alles onder de slogan: • met een ongeschonden
Vlaanderen naar Europa ».
Ruime perspubliciteit heeft Verroken gekregen, dat wel.
Maar, met zijn trieste Hertoginnedal-ervaringen
zou hij
toch wel beter mogen weten.
Immers, het getuigt van grote naïviteit de splitsing van dat
kiesarrondissement met het inschriivingsrecht voor franstaligen in de bekende Egmontgemeenten bij gelegenheid van
de Europese verkiezingen reeds door te voeren, zonder dat
die franstaligen last krijgen van de in het Egmontpakt voorziene administratieve, fiskale en juridische gevolgen verbonden aan de vrije keuze van woonplaats.
Met zijn show-optreden speelt Verroken precies de frankofonen in de hand door hen voorrechten te geven (mogelijkheid om te stemmen in een Frans kieskollege) zonder dat
diezelfde inwoners van Vlaams-Brabant door tal van maatregelen (onder meer belastingsformaliteiten,
stempelgeld,
enz. ) zichzelf meteen ook een • uitschrijvingsrecht - toekennen, met alle gevolgen van dien. Jan Verroken zou beter
moeten weten.
Hoe dan ook treedt Vlaanderen ongeschonden in Europa,
omdat een Nederlands en een Frans kieskollege voorzien
zijn, en geen drie kieskolleges zoals Tindemans, partijgenoot van Jan Verroken, onlangs nog bepleitte.

weg over de Kwaremont ingeschakeld worden
3 De Zuidelijke ring rond Ronse
deze ligt vast van voor de oorlog
en wordt door niemand betwist
4 Ronse-Brakel (N 62) men is
bezig met de bouw van deze viervaksweg (met middenberm), ook
dit stuk wordt door niemand gekontesteerd
5 De nng rond Brakel deze ring
zoals hij gepland is, stuit in Brakel
terecht op groot verzet hij begint
te vroeg en eindigt met op de juiste plaats W I J stellen dan ook
voor, de bestaande rijksweg 62
zo lang mogelijk te volgen en dan
de grote omleiding te maken om
woongebieden te vermijden Van

(e werken is veroore moe'li^theden ont3 vere'Ste verplaatlokale en internatio)kabelb ?

g van de verhardinnoordslijke rijbaan
ken) van deze vier•net middenberm is
wd DB aannemer
ver te gaan tot de
n de nodige veiligmden signalizatie
enngerti'
nag verwacht wormen tivee tot drie
egvak kan in dienst
ten,

streek in Ronse, streek die
steeds moeilijk bereikbaar geweest IS, zou ik volgende vragen
willen stellen
a) Is er voorzien dat in 1978 de
werken aan deze weg zullen verder gezet worden of gaat men
na afwerking van de eerste faze
de aanpassing van deze weg
stopzetten '
b) Welke zijn de verdere plannen en de timing voor het volledig realizeren van het totale projekt'
Antwoord
Ingevolge zijn vraag heb ik de
eer het geacht Lid mee te delen
dat op het programma Wegenfonds 1978 geen kredieten
voorzien zijn voor de rijksweg
nr 58 gezien de in uitvoering zijnde eerste faze van de modernizeringswerken

geningen voor de
de tweede faze zijn
d Op 25 apnl eerstvdt een aant>esteireven voor afbraak
eigende '\gebouwen
:e wpgeniswerken
jrzien op het proDe onteigeningen voor de tweejenfonds 1978
de faze zijn in uitvoenng Ook is
urder Wegen voor- het onteigeningsplan voor de
nlegging op het tra- derde faze reeds goedgekeurd
verlaten spoorzate en voor uitvoering overgemaakt
van de bebouwde aan het Komitee tot aankoop
kei
Het ontwerp-programma van
het Wegenfonds voor 19791980 voorziet de modernizering
van de rijksweg nr 58 Oudenir. 58 Oudenaar- aarde-Ronse tussen km 2,500
— Aanpassings- en km 7.000 alsmede de grondwerken en de bouw van de brugjdend met het uit- gen in de omleiding van Ronse
lang van de rijks- (eerste faze) Daarop zal de verDudenaarde-Ronse dere afwerking van de omlegitsiuiting van de ging om Ronse volgen
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hier kan dan aangesloten worden
op wat door het arrondissement
Aalst voorzien wordt een expressweg die bruikbare gedeelten van bestaande wegen insluit
en de dorF)skommen vermijdt
Dit voorstel biedt vele voordelen,
waarvan w e er hier slechts enkele willen opsommen het ontsluit
de industneterreinen van de probleemgebieden
(Geraardsbergen, Brakel, Ronse, de A9 daarentegen ontliep Ronse), Kluisbergen is er op ideale wijze mee verbonden Het spaart de Vlaamse
Ardennen omdat het de in aanbouw zijnde expressweg 62 insluit Bovendien heeft deze oostwestverbinding een korrekt tracé
dat aansluit bij de wensen van
Kortnjk en Aalst Tenslotte (en in
dit arrondissement met zijn na-ijver en talloze vetes is dit belangrijk) het heeft geen nadeel voor
Oudenaarde, aangezien Oudenaarde toch vlugger in Brussel zou
zijn langs de E3 en de E5 dan
langs de geplande A9 (Kortrijk-Aalst of Essene)
III. O p e n b a a r v e r v o e r
Wat de spoorinfrastruktuur betreft, stelt de Volksunie zich integraal achter de eisen van de
Werkgroep Openbaar Vervoer
Vlaamse
Ardennen
(WOVA)
Van in het begin trouwens was
Germain De Rouck aktief in deze
vereniging En mede door toedoen van Maurits Coppieters,
voorzitter van de Nederlandse
Kultuurraad, worden reeds van in
mei 7 8 bepaalde eisen inzake
openbaar vervoer voor de Vlaamse Ardennen gerealizeerd (de
bnefwisseling Coppieters-NMBS
IS in dit opzicht zeer leerrijk)
Een engagement,
e e n uitnodiging
Na een grondige studie van de
infrastruktuurproblemen in ZuidOost-Vlaanderen heeft de V U
een urgentieprogramma opgemaakt, dat hier In het kort werd
geschetst Het heeft als doel de
ekonomische probleemgebieden
te ontsluiten zonder nodeloos de
mens te storen of de natuur te
vernietigen
Indien de verschillende politieke

en soaale instanties zich achter
dit ontwerp scharen, kan ZuidOost-Vlaanderen in een minimum
van tijd, met een minimum aan
kosten op een ideale manier ontsloten worden. Ook hier bestaat
voor ons gewest maar redding
wanneer w e realistisch fjogen
schijnbaar tegengestelde waarden als ekonomie, mens en natuur te verzoenen en als w e ons
kunnen aansluiten bij wat in andere gewesten gewenst w o r d t
In afwachting zal de Volksunie
van de arrondissementen Kortrijk, Oudenaarde-Ronse en Aalst
zich eensgezind en aktief inzetten
om bovenstaand infrastruktuurplan integraal te realizeren

Ikmiéi^WÊ^^

Italia Nostra
te Maarkedal
Op vrijdag 9 juni 1978 om 19 u 30 in
de Visvijvers te Nukerke Italiaanse
Avond met spaghetti en Italiaanse
wijn en Italia Nostra klankdiamontage op teksten uit de Nederlandse literatuur geprezenteerd door Germain
De Rouck Na de suksesnjke vertoning te Ronse wordt dit een tweede
kans voor de velen, die ze nog graag
zouden zien
Het geheel zal ook wat stipter verlopen Spaghetti wordt opgediend van
19 u 30 tot 20 u 30 De voorstelling
begint om 20 u 30 en wordt ingencht
door de Zuidvlaamse Tijdens de pauze kunnen de telaatkomers hun spaghetb nog knjgen, ook na de voorstelling
Toegangspnjs 200 fr (met spaghetti
en een glas wijn) Kaarten te bestellen
op de Visvijvers te Nukerke (tel 055214617)

VU-Maarkedal
kijkt kritisch toe!I
Dat onze afdeling van op afstand
moet toezien wat de gemeenteraad
plant en kwijt wil aan onze nieuwe
gemeente deert ons met toch zijn er
enkele voorstellen van onzentwege
Dat het een noodzaak geworden is
een aankondigingsbord aan te brengen aan ons gemeentehuis is toch
voor iedereen duidelijk
Ook IS een groot deel van onze bevolking er met van op de hoogte wanneer er gemeenteraad is Telkens
moet men bij een van de gemeenteraadsleden aankloppen om te weten
wanneer de raad samenkomt Zeker,
de bevolking knjgt na elke raad georderde infomnate maar men zou wel
beter eens gaan luisteren Wij van
onze kant volgen alle zittingen zeer
nauwgezet

Van vrijdag 28 april
tot 18 mei
TENTOONSTELLING

« MOEDER »
MET WERKEN VAN

Toegang vrij.

DEKESEL JENNY
FRANCKJAN
MESSELY PAUL
MOERMAN JAKLIEN
TACK ALICE

Open alle dagen van 14 tot 19 u.
Zaterdag, zon- en feestdagen van 10 tot 19 u.
Dinsdag en woensdag gesloten.

Bezoek ook het PANNEKOEKENHUIS LADEUZE
F. Ghijs-Dekesel, Ladeuze 3 - ETIKHOVE - TeL 055-31.10.93
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ZIEKENFONDS
VLAAMSE ARDENNEN
De dienstverlening is korrekt en wordt gebracht met veel zorg.
Dit is mogelijk:
- omdat wij, dank zij een kleinschalige struktuur, dicht bij de mensen
leven;
- omdat onze medewerkers, stuk voor stuk, nog altijd idealisten zijn.
Van harte welkom. U hoeft zelf niets te ondernemen. Wij doen het voor U.
Alle verworven rechten worden automatisch door ons overgenomen.
VRIJBLIJVEND INFORMATIE:
-

Edgard Lambrecht: sekretariaat. Fortstraat 34, 9700 Oudenaarde, tel.
(055)31.31.15;

-

Jaak Janin: Maldegemstraat 14, 9760 Huise, tel. (055)84.24.50;

-

Pons De Sterke: Kortrijkstraat 140, 9790 Wortegem-Petegem, tel.
(055)31.37.65;
- Julien De Footer: Kruisstraat 17, 9660 Brakel, tel. (055)42.44.35.
Het ziekenfonds VLAAMSE ARDENNEN heeft een wettelijk onderkomen
in het Verbond van Neutrale Mutualiteiten te Gent, het Vlaams Verbond,
dat onder impuls van voorzitter Lefèbvre, streeft n a a r federalizermg van
de ziekteverzekering.
Het ziekenfonds VLAAMSE ARDENNEN is aangesloten bij de overkoepelende Vereniging van Vlaamse Ziekenfondsen.

De ongelooflijke historie
van een ziekenbond
Op 18-3-1977 liet ik een artikel
verschijnen in AZ over de laatste BSP-« algemene » vergadering, waarin ik mij over de nu
met-stille-trom afgetreden burgemeester Vanderhaegen als volgt
uitdrukte :
• Het is
nu ook duidelijk dat
Vanderhaegen én in de ziekenbond én in de partij altijd heeft
verdeeld om te heersen.
In beide gevallen heeft hij zich
tegen zijn beste elementen gekeerd of tegen de kandidaten,
die voor hem het gevaarlijkst
waren en het meest zijn populariteit dreigden aan te tasten ».
Dit is voor de partij en voor de
ziekenbond faliekant uitgevallen.
In de ziekenbond staat hij in de
woestijn, zijn « goede vrienden »
zijn verdwenen en zijn «goede
elementen > de laan uitgestuurd.
Ze bekijken hem nu van hun
nationale zetel eerder medelijdend. De partij heeft hij geleid
naar een nederlaag, die op één
na als de grootste van heel het
land mag worden beschouwd
(nota van de redaktie : het ging
hier over de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 waar de BSP
te Ronse meer dan 2.000 stemmen verloor, zijnde meer dan
26 o/o).
Maar toch blijft hij met zijn • volgelingen > zo arrogant om te verklaren dat de « mandatarissen >
geen tijd hebben om zich met de
nevengroeperingen bezig te houden en dat de < militanten » dat
maar moeten doen.»
O m deze passus vi^erd ik
uitgesloten uit de
ziekenbond
Niet omdat ik op voorstel van de
VU-raad toetrad tot de V U (dat is
pas enige tijd later gebeurd) maar

&

om deze passus In A Z werd ik uitgesloten uit de ziekenbond. In
een brief van de Raad van Belieer van Bond Moyson vernam
ik aangetekend dat «de aantijgingen en verklaringen in bewust
artikel ten overstaan van de mutualiteitsfederatie van alle grond
ontbloot waren en derhalve voor
de voorzitter en zijn organizatie
van beledigende aard.»
Daarom besliste de Raad van
Beheer me van 1 -4-1977 uit te sluiten. Volledigheidshalve moet ik er
aan toevoegen, dat ik me op 25-41977 voor diezelfde Raad van
Beheer, die eenparig mijn uitsluiting had beslist, mocht komen verdedigen m.a.w. mocht komen op
mijn knieën zitten om vergiffenis
te vragen voor mijn zonden.
D a t is de d e m o k r a t i s c h e
inspraak in de Bond
Moyson!
Buigen voor de «zonnekoning»
of buiten. Er werd me toen gezegd, dat deze praktijken niet wettelijk waren, dat de ziekenbond,
waarvoor ik jaren met gans mijn
familie had betaald, het recht niet
had — aangezien ze door het rijk
worden gesubsidieerd en gekontroleerd — mij uit te sluiten... en
zeker niet omdat ik aan de Ronsese kiezers de waarheid schreef
over de socialistische mutualiteit,
waarover ik te Brussel goed
werd ingelicht.
Wie zou nu nog durven beweren
— nu « afgod » Vanderhaegen zo
schandelijk «zijn schup heeft afgekuist», dat ik geen gelijk had.
M a a r ik heb wat beters
gedaan!
Ik heb me — aangezien het me
volgens de vriendelijke brief van
Bond Moyson «vanaf 1 april vrij
stond onmiddellijk toe te treden

tot een andere mutualiteit» laten
aansluiten bij de ziekenbond
« Vlaamse Ardennen », die aangesloten is bij het Verbond van neutrale mutualiteiten en volledig onder de waarborg staat van de
staat, juist zoals de andere ziekenbonden, maar met een veel betere en vluggere service. Alles verloopt er vlot en vlug, men moet
geen maanden wachten op 'bodes of uitbetalingen, men kan er
ook op vakantie gaan, er zijn ook
de verschillende spaarfondsen, er
wordt aan de jongeren gedacht,
aan de derde leeftijd, aan de
gezinnen. Een speciale uitgave tovert u zelfs alle mooie vakantieoorden van Europa voor het oog
aan « schappelijke » prijzen. Om al
deze voordelen en deze service
dank ik mijn « oude vrienden » dat
ze me de goede weg hebben
gewezen. Ik ben er van overtuigd
dat nog velen dezelfde weg zullen vinden en ik wil ze daarbij
graag helpen.
Germain De Rouck
N B ; Het spreekt vanzelf dat u
voor wat het arrondissement
Aalst betreft dezelfde voordelen
kan genieten in de ziekenkas
<• Priester Daens », die ik dan met
dezelfde aandrang aanbeveel.

Van rood,
blauw, groen
en g e e l !
«Van groen, rood, blauw...
en geel » is een vaste, maandelijkse rubriek in «WIJ in
de Vlaamse Ardennen ». Hij
verzamelt
randnieuws,
sprokkelnieuws, kortnieuws
rond ons klein, maar niet zelden
woelig
arrondissement: politiek en kuituur
door de ironische, soms
(noodzakelijk) sarkastische
bril bekeken.
Wil u méér achtergrond-informatie, zorg dan dat ook
de volgende nummers van
«WIJ in de Vlaamse Ardennen » in uw bus vallen.
Abonneer nu.

G e r i o is t e v r e d e n . . .
In zijn «Kroniek van de Vlaaamse
Beweging» schrijft prof. dr. GerIo,
nationaal voorzitter van het Vermeylenfonds het volgende over het Egmont-akkoord:
- De staatshervorming die thans, na
het nieuwe beraad op het Stuyvenbergkasleel, in wetteksten wordt gegoten is zo fundamenteel en het
Vlaams zelfbestuur zo dichtbij, dat
de voor Vlaanderen negatieve aspekten van het gemeenschapsakkoord hiertegen niet opwegen. Voor
dergelijke verreikende hervormingen is meestal een revolutie nodig.
Er komt een Vlaams parlement en
een Vlaams executief, een provincie
Vlaams-Brabant en de grenzen van
het 2-talige Brussel zijn definitief
vastgelegd en beperkt tot de 19
gemeenten. De Vlaamse autonomie
moet toelaten het verder uitdeinen
der zg. Brusselse olievlek, d.i. de verfransing, te verhinderen. Vlaamse
macht en Vlaamse eendracht zullen
in staat blijken de negatieve aspekten van het Egmontpakt die het
kompromis mogelijk maakten, op te
vangen. Ten slotte, en ook dit is veelbetekenend, zullen volgend jaar de
Belgische staatsburgers aan de Europese verkiezingen deelnemen in 2
kiesdistrikten, een Nederlands en
een Franstalig. Erkenning van de
tweeledigheid van België: Brussel
wordt geen derde kiesdistrikt »
Ook het Vermeylenfonds Is tevreden

weging die tot voor kort nog voorstander was van een 3-ledig België: Vlaanderen, Wallonië en Brussel uiteindelijk ook geopteerd heeft voor het België van de 2 grote kultuurgemeenschappen, met een speciaal statuut
voor het 2-talig hoofdstedelijk gebied. Om het nog duidelijker te zeggen :
de Vlaamse BSP, die na de uitspraken van het Vermeylenfonds op 20
november 1976 («Il ver de unitaire
staat waar de Vlaamse meerderheid
speelt op alle vlakken dan een federalisme met drie, waar Brussel de baas
is!») bevel kreeg van de Waalse
patron Cools het Vermeylenfonds te
vernietigen en dat ook «gewetensvol» heeft uitgevoerd samen met
enkele trawanten in het arrondissement Oudenaarde en te Ronse (het
had ook nog «geldelijke» voordelen),
is van koers veranderd en fieeft het
VOLKSUNIE-standpunt aangenomen,
standpunt dat trouwens te Halle door
alle kulruurverenigingen werd verdedigd en door tiet Egmont-pakt voor
het grootste deel zal worden verwezenlijkt
Dat is de grote verdienste van de VU
en zeker ook van de echte politicus
van het jaar, voorzitter Hugo Schiltz I

G e n o e g machtsmisbruik
in het onderwijs
Onder deze titel verscheen in ons
vong nummer een artikel naar aanleiding van moeilijkheden aan de Rijkstechnische School te Oudenaarde.
We herhalen nog enkel de hoofdgedachten opdat de inwoners van het
arrondissement Oudenaarde het VUstandpunt ter zake zouden kennen.
In het onderwijs, meer speciaal in
het rijksonderwijs, viert het machtsmisbruik hoogtij
Na iedere regeringswisseling en verandering van minister van rood op
blauw of omgekeerd, schijnen er
• kinderen van de rekening - te moeten zijn.
Dit misbruik is niet nieuw, het bestaat reeds lang. Het is wel zo dat
sommige politici van bepaalde scholen een soort partijbastions willen
maken, waar geen andere opinie
meer geduld wordt of waar andersdenkenden publiek met de vinger
worden gewezen, en een slechte
opdracht en natuurlijk een slecht lessenrooster krijgen.
Met de ministerwisseling en kabinetsommekeer gebeurt dan de afrekening met de nu machteloos gewor- Het Vermeylenfonds is zeer tevreden prooi.
den met deze ontwikkeling. Het
Hoelang gaat dit spelletje in ons
ervaart ook als biezonder positief
dat de sociaal-demokratische bewe- arrondissement (ook in andere) nog
duren ? Mag in dit demokratisch
ging die tot voor kort nog voorstander was van een 3-ledig België ; land niet iedereen zijn politieke overVlaanderen, Wallonië en Brussel, uittuiging hebben ? Moeten scholen poeindelijk ook geopteerd heeft voor het
litieke bijhuizen of verpolitizeerde
België van de 2 grote kultuurgebastions worden ? Moeten leerkrachmeenschappen, met een speciaal staten mekaar politiek blijven vervolstuut voor het 2-talig hoofdstedelijk
gen of zich blijven wreken op hun
gebied. Het Vermeylenfonds blijtt instellingshoofden omdat die dan
trouw aan de ideeën en idealen van weer een andere politieke overtuiAugust Vermeylen, de eerste rektor ging hebben ?
van de vernederlandste Gentse universiteit, de man die vóór 80 jaar Wie zijn dan de slachtoffers: zeker
MORE BRAINS, meer verstand, wat in de eerste plaats de getroffen leerminder gevoel en romantiek opeiste krachten. MAAR VOORAL . de kindevoor de Vlaamse Beweging, in zijn ren en het onderwijs zelf
Ook dat willen we niet in het pluralisberoemd gebleven KRITIEK. tisch en verdraagzaam Vlaanderen,
dat de Volksunie wil opbouwen. WanEen zinnetje
neer gaan onze onderwijsmensen
herhalen w e
volwassen worden ? Waarom heerst
zoveel onverdraagzaamheid bij men«Het ervaart ook als biezonder posisen, die de verdraagzaamheid moetief dat de sociaal-demokratische beten aanleren. Eens moeten we er
toch mee ophouden! Laten we het
nu doen en tonen dat we een beter
Vlaanderen willen, ook in het onderwijs.
Hier ligt voor de Volksunie een rijk
werkterrein weggelegd! •
N.B.: Het spreekt vanzelf dat niet
alle instellingshoofden die gevaarlijke politieke weg openen. Er zijn er
(gelukkig) die hun scholen tot echte
pareltjes van verdraagzaamheid uitbouwen en daarbij vrij uitkomen
voor hun eigen overtuiging, óok politieke opvattingen. Ten slotte blijft
een instellingshoofd ook een vrij
mens, nadat hij zich van zijn opdracht heeft gekweten.

Café-Restaurant

BRAKELHOF

Rondplein 5
Brakel
Tel. 055-42.41.07
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De onderwijzers van Ronse
zijn ongerust!
Een omzendbrief van 28 maart 1978
vanwege het bestuur van het basisonderwijs over taaleksamens — uitgaande van Nationale Opvoeding onder de leiding van de socialist Raeymaekers — verplicht de Vlaamse
onderwijskrachten van Ronse zich in
te schrijven voor het examen grondige kennis Frans, eksamen, dat zou
afgenomen worden door het departement van Nationale Opvoe'ding
Franstalig regime
Reeds in december 1977 had Germain De Rouck dit inzicht kenbaar
gemaakt aan de voorzitter van de
Kultuurraad Maunts Coppieters, die
het op regermgsviak bracht Een volledig rapport over de toestanden in
de faciliteitsgemeente werd gedurende de kerstvakantie door Germain De Rouck klaargemaakt We
verhoopten dat de ministeriele «intenties » zouden worden uitgesteld
Aangezien dit met is gebeurd protesteerde de VU bij de minister van
Nationale Opvoeding
Uit een rapport van Germain De
Rouck blijkt duidelijk

ZIEKENFONDS
VLAAMSE
ARDENNEN
TE BRAKEL
Sekretariaat Marktplein 19
Openingsuren elke zaterdag
van 9 u 30-11 u
Uitbetalingen elke Ie en 3e
zaterdag
Verantwoordelijke
Julien DE
POOTER Kruisstraat 17 tel
055/4244 35

— dat de meeste Waalse leerkrachten geen enkele melding Nederlands
hebben daar waar bv te Ronse de
Vlaamse leerkrachten die bijna allemaal hebben Toppunt
juist die
Vlaamse leerkrachten worden verplicht een taaleksamen te doen
— dat in de meeste Waalse faciliteitsgemeenten langs de taalgrens
door de Waalse onderwijskrachten
geen Nederlands wordt gegeven
— dat in sommige gevallen deze
onderwijzers worden vervangen door
regenten die dan de dne of vijf uren
Nederlands geven zodat de Waalse
onderwijzers met drie of vijf uren vrij
af worden beloond voor hun onkunde
van het Nederlands en de Vlaamse
onderwijskrachten — en zelfs de
benoemde — worden bedreigd met
afzetting of verplaatsing zelfs al hebben ze een melding Frans en kennen
ze de taal perfekt

Volksvertegenwoordiger Willy Kulj
pers en senator Rob Vandezande
hebben op 20 apnl 1978 voetstappen
gedaan op het kabinet van minister
Ramaekers ivm de onderwijskrachten van de Nederlandstalige scholen
van de randgemeenten de taalgrensgemeenten en Brussel-Hoofdstad aan
wie opgelegd werd de grondige ken
nis van het Frans te bewiizen
1 De minister wenst de taalwet in het
onderwijs toe te passen
2 Hij wenst dezelfde houding aan te
nemen als minister Michel t o v de
Franstalige scholen d w z zolang minister Michel geen grondige kennis
eist van het Nederlands van de Franstalige onderwijskrachten zal minister
Ramaekers ook geen grondige kennis
van het Frans eisen van de Nederlandse leerkrachten
3 De minister ziet eerder een oplos
sing in groepsverband d w z dat in
een school een leerkracht zal belast
worden met het geven van Franse lessen in alle klassen maar dan op basis
van vrijwilligheid

Pluimveeslachterij
Jef COSYNS-DE CUBBER
BRAKEL - Tel. 055-42.34.37

Uit sympatie
Gezellig samenzijn
te Kluisbergen
Gezellig samenzijn op 3 juni
De Vlaamse Vriendenkring van Kluis
bergen organizeert op zaterdag 3 juni
een gezellig samenzijn met barbecue
in de « Koetse » te Kluisbergen Houdt
die datum vnj Het wordt een trefpunt
voor de Vlamingen uit de Vlaamse
Ardennen

De Sabijnse
Maagdenroof te
Ronse
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 apnl
door de toneelgroep «Podium» in de
Muziekakademie te Ronse om 20 u
De Sabijnse Maagdenroof, blijspel in
drie bednjven

40.000 textielarbeiders op straat
De werknemers in de textielnijverheid zijn en blijven ongerust en
ontevreden
Diskussies,
vorige
week, in regeringslokalen
hebben
met betrekking tot het voorgenomen herstelplan voor de textielsektor uiteindelijk weinig bemoedigende resultaten
opgeleverd
De indruk geraakt in de textielondernemingen
algemeen dat de
verantwoordelijke
minister
voor
ekonomische zaken de sektorproblemen op een alles behalve energieke wijze aanpakt
Zowel over het sociaal als over
het ekonomisch luik van het herstelplan voor de
textielnijverheid
kan tot nog toe geen gesprek
met 'n steekhoudende afloop ge-

weven worden
Momenteel zou hef gesprek draaien rond het al dan niet voldoende
injektiebedrag
van 450 miljoen
franken en ook blijft er de twistvraag of de injektiegelden van de
nationale, dan wel van de regionale begrotingen dienen
uitgetrokken te worden Dat geldt op dit
ogenblik zeker voor de sektoriele
blikvangers
staal en textiel
Minister van Arbeid en Tewerkstelling Spitaels gaf reeds toe dat de
textielsektor in de voorbije jaren
met op gelijke voet met andere niiverheidsbednjvigheden
werd behandeld
In zijn laatste oproep tot de textielarbeiders van de arrondissemen-

ten Oudenaarde en Aalst schreef
Germain De Rouck het volgende
«De traditionele partijen hebben
door hun bindingen met hun Waalse «zusterpartijen» steeds hun
woord moeten inslikken en hebben steeds toegegeven aan de
Waalse eisen
Wallonië krijgt 9 miljard voor verlieslatende staalbedrijven van de
Societe Generale
Vlaanderen krijgt mets voor zijn
150 000
textielarbeiders
De
Volksunie is de enige partij, die in
volle onafhankelijkheid alleen het
Vlaamse belang op het oog heeft
Arbeiders, middenstanders en
landbouwers
de Vlaamse ar-

beidskracht de Vlaamse spaargelden moeten in Vlaamse handen blijven »
Zelfs de Waalse minister Spitaels
geeft het toe De textielsektor
krijgt nog altijd mets De Vlaamse
textielarbeiders komen op straat
en ze hebben gelijk
VU-volksvertegenwoordigster
Nelly Maes interpelleerde in de
kamer over de ongelijke subsidienng van de Vlaamse en Waalse
bedrijven De Vlaamse worden
nog altijd achteruitgesteld Dat
moet gedaan zijn De V U steunt
onze Vlaamse textielarbeiders en
eist van de Vlaamse en ook van
de VU-ministers een krachtdadige houding

BRAKEL

Kruiden, specerijen, groenten voor vlees, kip,
mosselen, schaal- & schelpdieren,
sausen, soep, dieet
IN ELKE GOEDE VLEES-, KIP- OF VISWINKEL

WIELENDAELSTRAAT 14
9660 BRAKEL
TEL: 055/42.31.91
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„WIJ in de Vlaamse Ardennen'

Hoe werkt de Volksunie
in ons arrondissement ?
D e V l a a m s e A r d e n n e n k e n n e n d e V o l k s u n i e als partij, uit haar
publiek o p t r e d e n , haar politieke b e d r i j v i g h e i d . S i n d s kort d e s te
beter, w a n t op o n v o o r s t e l b a a r korte tijd wist de V o l k s u n i e zich uit te
b o u w e n tot een reële politieke macht, naast drie a n d e r e , w a a r m e e
w e l degelijk rekening w o r d t g e h o u d e n . Er w a r e n a n d e r e tijden...
W a t van de Volksunie naar buitenuit b e k e n d is, b e p e r k t zich n o c h tans v o o r al te v e l e n tot e e n v a a g imago, e e n aantal o p v a l l e n d e
s t a n d p u n t e n , e n k e l e min of m e e r b e k e n d e namen.
O v e r de interne struktuur en w e r k i n g is nauwelijks iets g e w e t e n . V e r mits d e Volksunie een bij uitstek demokratische
en open partij is, willen w e o n d e r m e e r d.m.v. o n d e r s t a a n d e uiteenzetting één en a n d e r
r e c h t t r e k k e n . I m m e r s : de VU is Uw partij.

Partijstruktuur
De struktuur van de Volksunie weerspiegelt diezelfde demokratische bekommernis.
De VU-basis wordt gevormd door de
tienduizenden leden. Die leden organizeren zich in afdelingen Cin principe
één per gemeente). Elke afdeling, dit
wil zeggen alle leden van die afdeling
verkiezen een afdelingsbestuur. Hetwelk zijn afgevaardigden aanduidt
voor de arrondissementsraad.
hoogste arrondissementeel orgaan. De arrondissementsraad op zijn beurt verkiest een arrondissementsbestuur.
Elk arrondissement vaardigt één of
meer afgevaardigden (naargelang de
grootte van het arrondissement) af
naar de nationale partijraad, het hoogste VU-orgaan. De partijraad ten slotte duidt het (uitvoerend) partijbestuur
aan.

Historiek
1977 Betekende voor de Volksunie in
dit arrondissement de definitieve doorbraak.

ABONNEER
OP «WIJ IN
DE VLAAMSE
ARDENNEN»
Abonnee op het arrondissennenteel VU-maandblad wordt u
door storting van 150 fr op
bankrekening
443-6604721-97
van VU-Arr. Oudenaarde met
vermelding « W I J i.d. V A » .
En wie een jaarabonnement
neemt op het nationale V U weekblad «WIJ» (door storting
van 500 fr. met
vermelding
« abonnement
WIJ-nationaal •
ontvangt een gratis jaarah)onnement op «WIJ in de Vlaamse
Ardennen ».

Pas waren de gemeenteraadsverkiezingen oktober 1976 achter de rug of
de parlementsverkiezingen kondigden zich aan. Het kwam er dus voor
de VU-militanten op aan hechter dan
ooit de handen in mekaar te slaan, ten
einde de partij een flink (en onomkeerbaar) stuk verder te helpen.
V o o r en onmiddellijk na de verkiezingen werden nieuwe afdelingen opgericht aan een nauwelijks voorstelbaar
tempo.
Lieven BAUWENS
w e r d de eerste
volksvertegenwoordiger voor het arrondissement in de plaatselijke geschiedenis van de partij.
Germain DE ROUCK, sloot zich aan
bij de demokratische en volksnationale richting, die de parij inkarneert.
En (indachtig het woelig karakter van
het arrondissement) er kwamen herverkiezingen voor de gemeenteraad
van Brakel (8 mei 1977) en Zwalm (12
juni 1977).
Tot ons het jammerlijke bericht bereikte van het overlijden van oud-volksvertegenwoordiger
Denis
BAESKENS, bij de pas voorbije parlementsverkiezingen 2de kandidaat op de
kamerlijst Denis was een graag geziene figuur, ondermeer dank zij zijn biezonder uitgebreid dienstbetoon. En
een moedig m a n : niet iedereen durft
de willekeur der traditionele partijmacht te tarten. Maar de korte periode dat hij zich in dienst van de V U stelde leverde vruchten op. W e zijn hem
er blijvend dankbaar om

In de Vlaamse Ardennen
Het arrondissement Oudenaarde telt
na de fusies nog elf gemeenten : Brakel, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde,
Ronse, Wortegem-Petegem, Zingem
en Zwalm. En tien VU-afdelingen : alle
gemeenten behalve Horebeke. Verantwoordelijke van deze afdelingen
(waarmee steeds kontakt kan worden opgenomen) z i j n :

Brakel:
Voorzitter: Jozef
Cosijns,
Kruisstraat 9 7 ; sekretans:
Freddy
Seghers, Neerstraat 75.
Kluisbergen:
Voorzitter: Filip Willequet, Kwaremontplein 16.
Kruishoutem:
Voorzitter: Dirk Baertsoen, Kerkakkerstraat 8.
Lierde: Voorzitter: Guido Lallemant,
Breebijlstraat 14, 9506 Deftinge; sekretaris. Lul< Van Damme, Nieuwe
Wijk 34.
Maarkedal:
Voorzitter Laurent
Verdonckt, Rubberigtsbank 23, N u k e r k e ;
sekretaris: Mark De Nil Spendelos 1,
9700 Oudenaarde.
Oudenaarde: Voorzitter Roland Van
Heddeghem, Dijkstraat 3 ; sekretaris
Nelly Jansegers, Broekstraat 131.
Ronse: Voorzitter: Simone De Wolf
W e g der Vlamingen 5 6 ; sekretaris:
Magda Ladou, Wijk Germinal 31.
Wortegem-Petegem:
Voorzitter: Jan
Van
Cauwerghe,
Waregemseweg
11 ; sekretaris: Filip De Stercke, Eeckhautstraat 7.
Zingem: Voorzitter: Jaak Janin, Maldegemstraat 14, Huise; sekretaris:
Piet Vandenhove, Steenweg Kruishoutem 38.
Zwalm: Voorzitter: Hubert Reynaert
Provinciebaan 4
De arrondissementsraad (de afgevaardigden dus van alle afdelingen)
verkoos onlangs volgend arrondissementsbestuur :
Germain DE ROUCK, voorzitter, Vandeputtestraat 11, Ronse.
Guy DE BLEECKERE V U J O , Pareelstraat 7, Wortegem-Petegem.
Herman GLIBERT, penningmeester.
Nelly JANSEGERS, ondervoorzitster.
Broekstraat 131, Oudenaarde.
Hubert
REYNAERT,
dienstbetoon,
Hundelgemsestraat Zwalm.
Freddy SEGHERS, pers, Neerstraat
75, Brakel.
Antoine VAN LANCKER, organizatie,
Zingem.
Franz VAN NIEUWENHOVE
sekretaris. Eindrieskaai, Oudenaarde.
Germain De Rouck (als effektief lid)
en Franz Van Nieuwenhove (plaatsvervangend) werden voor ons arrondissement afgevaardigd in de nationale partijraad.
Germain De Rouck is tevens lid van
het partijbestuur. Franz Van Nieuwenhove IS lid van de verzoenings- en
tuchtraad van de partij.

uitgave van de (sinds dit jaar maandelijkse) « WIJ IN DE VLAAMSE
ARDENNEN» (waarvan u nummer 4 in
handen hebt), die algemene en praktische politieke informatie b r e n g t specifiek gericht op de Vlaamse Ardennen.
Het IS het arrondissementeel propagandablad, dat ofwel gratis over de
gehele gemeente (zoals in Brakel), bij
gelegenheid in andere gemeenten, ofwel op basis van abonnementen (in
de andere gemeenten) w o r d t verspreid.
Daarnaast verschijnt het tweemaandelijkse ledenblad, «VU-ANTENNE»,
tegelijkertijd aktueel berichtenblad en
kaderinformatieblad.
V o o r de jongeren verschijnt het
(tweemaandelijks)
VUJO-tijdschrift
» WIJ-JONGEREN IN DE
VLAAMSE
ARDENNEN'.

Nevenorganizaties
In de marge van de partij zijn een aantal principieel autonome verenigingen
werkzaam, specifiek gericht op maatschappelijke deelgroepen.
De jongeren organizeerden zich in
V U J O (VolksUnie-JOngeren); een
(erkende) open en basisdemokratische jeugdorganizatie.
Plaatselijk bestaan er VUJO-kernen
te Brakel, Kluisbergen, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, WortegemPetegem en Zingem.
Arrondissementeel zorgt het V U J O komitee voor de nodige koördinatie
tussen de k e r n e n : alle VUJO-leden
van het arrondissement zijn er automatisch lid van en hebben er stemrecht
Het arrondissementeel VUJO-komitee vaardigt ten slotte drie vertegenwoordigers af naar het hoogste V U JO-oraaan. de nationale raad (nl. Luk
Van Butsele, R o n s e ; Martin De Groote. Oudenaarde , Freddy Seghers, Bra-

Elke 4de zaterdag van de maand, ten
huize van Frans Van Den Heede,
Beverestraat 111, zitdag door Germain DE ROUCK (10-11 u i

BRAKEL

Ten huize van Germain DE ROUCK,
Vandeputtestraat 11, op afspraak; tel.
055/21.35.85.

RONSE

Lieven BAUWENS, volksvertegenwoordiger,
elke werkdag van 14 tot 16 u., ten huize, Tenbosse 52, alleen na telefonische afspraak 055/42.27.60.
Germain DE ROUCK,
elke 3de zaterdag van de maand van
11 tot 12 u.. Marktplein 19 ; of na telefonische afspraak 055/21.35.85.
Freddy SEGHERS (juridische problemen),
na
telefonische
afspraak
055/
42.25.46.
Erik VANDECANDELAERE (fiskale
problemen),
na
telefonische
afspraak
055/
42.42.52.

Elke 4de zaterdag van de maand, ten
huize van Gies Cosyns, Kwaremontplein 19, zitdag door Germain DE
ROUCK (11 tot 12U.30).
LIERDE
De vierde woensdag van de maand
van 20 u. 30 tot 21 u. 30 ten huize Luc
Van Damme, Nieuwe Wijk 34, St.-Maria-Lierde.
MAARKEDAL
Elke 3de zaterdag van de maand. Visvijvers Nukerke, zitdag door Germain
DE ROUCK (9-1 O u ) .

8

Simone
CALLEBAUT-DE
WOLF
W e g der Vlamingen 56, 9600 Ronse.
Moniek DESPIEGELEER, Beekstraat
2, 9660 Brakel.
Nelly JANSEGERS. Broekstraat 131,
9700 Oudenaarde.
Ten slotte w o r d t op het ogenblik druk
gewerkt aan het stichten van een vereniging voor de derde leeftijd : VVVG
(Vlaamse Vereniging van Gepensioneerden).
(Freddy SEGHERS,
A r r bestuur,. Verantw. Pers)

V o o r al U w problemen i.v.m. militie,
betrekkingen,
pensioenen,
belastingen, enz. staan bekwame VU-mensen belangeloos tot uwe beschikking. Aarzel niet ze te raadplegen.

KLUISBERGEN

H e t V U - a r r o n d i s s e n n e n t e e l bestuur k r e e g h e t b e z o e k van minister H e c t o r d e B r u y n e . V a n r e c h t s naar l i n k s :
Freddy S e g h e r s , H u b e r t Reynaert, Franz V a n N i e u w e n h o v e , G e m n a i n D e Rouck, N e l l y J a n s e g e r s , m i n i s t e r
d e Bruyne, Gies Eeckhoudt en G u y D e Bleeckere. (Organizatieverantwoordelijke Antoine Van Lancker ontbreekt o p d e foto).

Kontaktadressen voor F W

Sociaal dienstbetoon

Uitgaven
Een redaktiekomitee (onder voorzitterschap van Freddy Seghers • redaktiesekretariaat Enk
Vandecandelaere
Kasteelstraat 23, Brakel) verzorgt de

kel). Guy De Bleeckere, WortegemPetegem, vertegenwoordigt V U J O in
het arrondissementeel VU-bestuur.
Plaatselijke kontaktadressen
van V U J O :
Johan COSIJNS, Kruisstraat 97, 9660
Brakel.
Elie BAUWENS,
Hasseltstraat 15,
9689 Maarkedal.
Guy DE BLEECKERE Pareelstraat 7,
9790 Wortegem-Petegem.
Martin DE GROOTE, Pelikaanstraat
63, 9700 Oudenaarde.
Geert DESMYTERE, H. Van Wingenestraat 56, 9600 Ronse.
Frank DUJARDIN, Lamontstraat p 5,
9690 Kluisbergen.
Herman PEVENAGE
Kerkstraat 1,
9506 Lierde-Deftinge.
Freddy
SEGHERS,
Neerstraat 75,
9660 Brakel.
Luk
TEIRLINCK,
Kloosterstraat 3,
9760 Zingem.
De nationale VUJO-raad verkiest een
(uitvoerend) dagelijks bestuur. Freddy
Seghers w e r d verkozen als lid van
het nationaal bestuur.
De vrouwen organizeerden zich binnen FVV (Federatie van Vlaamse
Vrouwengroepen), die op het ogenblik in ons arrondissement in volle uitbouw is.

OUDENAARDE
Elke 4de zondag van de maand, « huis
van Parma», Markt, zitdag door Lieven BAUWENS en gemeenteraadslid
Frans V A N DEN HEEDE (10-11 u ) .

WORTEGEM-PETEGEM
Elke 2de zondag van de maand, zitdag door Lieven B A U W E N S en gemeenteraadslid Fons DE STERKE, in
café De Klokke, Krauwelstraat te
Petegem (11-12 uJ.

ZINGEM
Elke 2de zondag van de maand, ten
huize van Jaak Janin, Maldegemstraat 14, Huise, zitdag door Lieven
B A U W E N S (9-10 u).
LIERDE
De vierde woensdag van de maand
van 20 u. 30 tot 21 u. 30 ten huize Luc
Van Damme, Nieuwe Wijk 34, SintMaria-Lierde.

SLUIT AAN
BIJ DE
VOLKSUNIE
«Sociaal en
federaal»
Lid w o r d t u door storting van 120
fr. (voor een hoofdlid, d.w.z. het
eerste gezinslid), of 60 fr. (voor
een bijlid, d w z . elk bijkomend
gezinslid) op bankrekening 4436604721-97 van VU-arr. Oudenaarde met vermelding -lidgeld
1978-
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ister Magoo. —
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eeuw. — 18.00
B chlen, Ie chat
- 19.10 Dinky
_.ntenne-soir. —
i v f C |9.50 Sportweek" 38r *isons a la carte.
1 - 21.55 Ce dia-

I
| i Zuid-Amerika.
11.45 Die Senis. - 12.15 PriSax Cfilm) lationale Frueh.45 Nieuws. —
inem Spiegel —
Üer Woche. —
)b fnder. - 16.20
rï des Herrn Von
3aierisches Bjlder
i - 1750Schau| - 18.35 All you
:4kumentaire). —
j - 1933 Sports'Weltspiegel. —
J21.15 Kommunisr s (reportage) —
31 von Richthofen
I lieuws. - 23.40
(reportage). —

12.00 Bon dimanche. - 19.00 Stade 2. - 20.00 Nieyws. - 20.30
Musique and music. — 21.40 De
Spaanse oorlog. 17 juli 1936. —
22.55 Nieuws.

FR 3
17.30 Espace musical. — 18.25
Cheval mon ami. — 18.50 Plein air.
— 19.20 Spécial Dom-Tom. —
19.35 Brioche (f.). — 20.05 Hexagonal. — 20.30 Les derniers témoins.
- 21.20 Nieuws. - 21.35 L'homme en question. — 22.40 Le cuirasse Potemkine (film).

BBC
10.00 Flumps. — 10.15 I see what
you mean. — 10.40 New life. —
11.10 Erica on embroidery. —
11.25 Word power. - 11.50 Kontakte. — 12.15 Trade union studies. — 12.40 On the move. —
12.50 Parents and schools. —
13.15 Meeting place. — 14.00 Farming. — 14.25 Model world. —
14.50 Nieuws. — 14.55 The way
ahead, (film). - 16.45 Hickstead.
— 18.05 The game of the century.
— 18.35 Nieuws. - 18.45 Lorna
Doone. — 19.40 Songs of praise.
— 20.15 Reportage. — 21.05 Carmen. - 22.40 Nieuws. - 22.50
Carmen. — 23.55 Read all about
it — 0.30 The British connection.

Maandag

,r II n.

)P

-

17.00

8.00 Nieuws. C^-reportage. —
ij - 19.15 Rau>. - 20.00 Nieuws.
rjPerspektiven. —
ibeschreibung. —
will nach oben (O.
V8. - 22.15 Der
TV-spel). - 0.15

BRT
16.00 Ottokar gaat de wereld verbeteren (film). — 18.00 Peppi en
Kokki (f). - 18.15 De kinderen
van appartement 47A (f). — 18.40
Gorilla's, chimpansees en orangoetangs (dokumentaire). — 19.05
Doe mee. — 19.45 Nieuws. —
20.20 1 Mei-programma. - 21.20
Grote lui, kleine lieden. — 22.10
Wikken en wegen. — 22.50
Nieuws.

1025 Feest op Soestdijk. - 18.50
De fabeltjeskrant.
— 18.55
Nieuws. — 18.59 De stratemaker
op zee show. — 19.30 2 voor 12
extra. — 20.15 Een groot uur « U ».
— 21.05 Vara-visie ekstra. —
21.37 Nieuws. — 21.55 Un jour la
féte (musical). — 23.10 Symbiose.
- 23.19 Nieuws.

15.30

onward hour —

;.;- 16.45 Gala de
t8.30 Autoscopie.
•ntiers de l'aventu- 19.30 Nieuws,
•election. — 20.00
^1.00 Lamiel (film),
'tins de la comète.

18.55 Nieuws. - 18.59 Tom & Jerry. — 19.09 Peppi en Kokki. —
19.24 De Muppetshow. — 20.00
Nieuws. - 20.27 De Magiër (f). 21.17 Hij en zij. - 21.40 Sanford
en zoon (O. — 22.05 Brandpunt
- 22.45 't Zand 33. - 23.15
Nieuws.

16.05 Aventure en Floride., (film).
— 17.35 Dinky Duck. - 17.40 1, 2,
3... Cinema. — 18.05 Seniorama.
— 18.30 Denis des Villes, Denis
des Champs. (Dokumentaire). —
19.15 Lundi-sports. 19.30
Nieuws. — 19.55 Les fusils sont
arrivés (TV-spel). — 21.40 Nieuws.
— 22.05 La chanson pour...

RTB 2
19.55 Li p'tit teyate da grand-mère
(Waals toneel). — 21.50 Einde van
de uitzending.

- 13.20 C'est pas
2 Les rendez-vous
- 15.30 Les ani- 16.10 PaardeBection contre en00 Sports premièjeune homme et Ie
3 Nieuws. - 20.30
Ire les enfants du
les canards sauva21.47 Koncert. —

b

ZDF

RTB 2
13.00 Alles neu macht der mai
(show). — 14.00 Die drehscheibe.
— 14.30 Und dann sagte ich nein.
— 15.50 Der rauber Hotzenplotz
(f). - 16.20 Nieuws. - 16.25 Wie
einst im mai. — 17.00 Guys and
Dolls (film). 19.15 Aus forschung und technik. — 20.00
Nieuws. - 20.30 Hitparade. 21.15 Der keusche lebemann
(Blijspel). - 23.00 Wie Würden
sie entscheiden ?. — 23.45
Nieuws. 23.50 Wereldkampioenschap.

LUX
12.15 La bonne franquette. —
17.30 Service des affaires classées (f). — 17.55 Le coffre-fort. —
18.00 Ram-dames info. - 18.17
Systeme D. — 18.30 Le coffrefort. — 18.35 Ram-dames magazine. — 18.50 Le coffre-fort. —
18.55 De nos clochers — 19.10
Passé et gagne. — 19.30 Nieuws.
— 19.55 Connaitre la Wallonië. —
20.00 Chapeau melon et bottes de
cuir (O. - 21.00 Far West 89
(Western). — 22.30 Les potins de
la comète.

18.45 Interwallonie. — 19.55 Les
assassins de l'ordre (film). —
21.40 La breloque a brac.

ARD

— Hartenkoning, satirische komedie van Philippe De Broca. 1918. Einde WO I.
De laatste inwoners van een Frans stadje laten bij hun vlucht de krankzinnigen uit een gesticht vrij. Zo begint de dooltocht van de geestesgestoorden,
die een kleine maatschappij op zichzelf vormen, waar het veel minder
gewelddadig aan toegaat dan in de « gezonde » samenleving.
Vrijdag 28 april om 20 u. 27 op N-2.

ARD
13.10 Es muss nteht Immer fussball sein. — 14.10 De drie ijsberen
(toneel). — 15.35 Die inselkinder
(O. — 16.00 An Hellen tagen. —
16.45 Odysseus und die steme
(film). - 18.15 Punkte für millionen. — 19.00 In der holle ist der
teugel los (film). — 2025 Schuften,
sparen - und was dann ?. — 21.00

RTB
18.00 Dinky Duck. - 18.05 1, 2,
3... cinema. — 18.30 Zigzag. —
18.45 TVF - 19.15 Antenne-soir.
— 19 30 Nieuws. — 19.55 La grande oreille (toneel). 22.00
Nieuws. — 22.15 Entree libre. —
23.00 Nieuws.

TF 1

RTB 2

19.57 Nieuws. — 20.30 Fantasia
chez les ploucs (film). — 22.00 Portret van Jacques Dufilho. — 23.00
Nieuws.

19.55 Savoir vivre. - 20.25 La corde au cou (O. — 21.20 Minute
papillon.

ARD

20.00 Nieuws. — 20.32 La tête et
les jambes. — 21.35 Les jours de
notre vie. — 22.25 Bande a part.
— 22.55 Nieuws.

FR 3
20.00 Les jeux de 20 heures. 20.30 Monsieur Albert (film). —
22.10 Nieuws.

BBC
12.00 Billy Smart circus. — 13.45
Nieuws. — 14.00 Grandstand. —
17.20
Disneyland.
18.40
Nieuws. — 18.55 Nationwide. —
19.55 Ask the family. — 20.20
Angels (f). - 21.20 Panorama. 22.00 Nieuws. — 22.25 Peora Tahiti, (film).

Dinsdag
2 MEI

NED. 2

RTB 1

A k Elei. -

Duck. - 18.30 Zigzag. - 18.45
Belgiè op weg naar onderontwikkeling? — 19.15 Antenne-soir. —
19.30 Nieuws. - 20.10 Voetbal.
- 22.15 Nieuws. - 22.30 Arts
hebdo. - 23.05 Nieuws.

A2

NED 1

I !e. — 13.15 Das
— 13.50 Fragen
Nieuws. - 14.02
- 14.25 Chro- 14.45 Neues
- 15.15 Heidi.
i*aume. — 16.10
sC 5 Danke schon. —

Nieuws. - 21.15 Roots (O. —
22.15 Haus vaterland. - 23,30
Tagesthemen. — 00.00 Uis zum
letzten
patiënten
(film). —
1.35 Nieuws.

1

BRT 1
18.00 De bereboot (f). - 18.05
Speciaal voor de jeugd (O. —
18.50 Muzieksien special. — 19.45
Nieuws. — 20.10 Dolle dinsdag. —
20.55 Verover de aarde. - 21.45
Deaf school. - 22.25 Gastprogramma (Het Humanistisch verbond). — 22.55 Nieuws.

BRT 2
20.10 Slisse en Cesar (f). - 20.55
Over werken en niet werken (programma rond werkloosheid).

NED. 1
18.55 Nieuws. - 18.59 Een stad
van meer dan 200.000 doden (dokumentaire).
— 19.20 India
vraagt. — 19.50 Yoneko (tv-film).
— 20.30 Licht in het duister (dokumentaire). — 20.35 Van u wil ik zingen. — 21.00 Nader bekeken. —
21.55 Beeldspraak. 22.30
Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws — 18.59 De man
van zes miljoen (O. — 20.00
Nieuws. — 20.27 De verpleegsters (f). - 21.28 Gouden stemmen gala '78. - 22.10 Aktua TV.
— 23.10 Nieuws.

17.10 Nieuws. - 17.15 Wer will
krank sein auf dieser welt?. —
18.00 Die grashüpfer - insel (f). —
18.10 Papotin & Co. - 18.40 Peter
Beim Picknick. — 18.50 Nieuws.
— 19.00 Intermezzo-informationen. — 19.40 Stars singen und
erzahlen. — 19.50 Zwische Kamera und Bildschirm. — 20.15 Hier
und heute. — 20.45 Tip um 4tel
vor 8. — 21.00 Nieuws. — 21.15
Was bin ich ? — 22.00 Report —
22.45 Einsatz in Manhattan (f). —
23.30 Tagesthemen. — 00.00 Auf
den ersten bliek. — 00.45 Nieuws.

ZDF
18.00 Nieuws. - 18.10 Berufsreport. — 18.40 Die drehscheibe. —
19.20 Maerchen der voelker (tekenfilm). — 19.40 Der rosarote
Panther (film). - 20.00 Nieuws. 20.30 Meuterei am Schlangenfluss (Western). - 22.00 Heutejournal. — 22.20 Vom «Prager
fruehling» ins Exil. (reportage). —
23.00 Oberhausen 1978 (reportage). — 23.45 Montreux '77 (portret). — 00.55 Nieuws.

LUX
12.15 La bonne franquette. —
12.30 Nieuws. — 12.35 Trois de
coeur (f). — 17.15 Tekenfilms. —
17.30 Brigade Criminelle (O. —
17.55 Le coffre-fort - 18.17 Systeme D. — 18.30 Le coffre-fort
— 18.35 Ram-dames. — 18.50 Le
coffre-fort. — 18.55 De nos clochers. — 19.10 Passé et gagne. —
19.30 Nieuws. — 20.00 Marcus
Welby (f). - 21.00 Impossible...
pas Frangais (film). — 22.30 Les
potins de la comète.

TF 1
13.00 Nieuws. - 13.45 Restez
done avec nous... — 14.30 Aux
frontières du possible (f). — 18.02
A la bonne heure. — 18.27 Un, rue
Sesame (f). — 18.49 Comment faire. — 18.55 Le village englouti (f). —
19.15 Une minute pour les femmes. - 19.18 LesTifins. - 19.20
Gewestelijke
aktualiteiten. —
19.43 Eh bien raconte. - 20.00
Nieuws. — 20.30 Les Claudine (f).
- 22.00 Titre courant - 22.10
Journal de Voyage (Malraux). —
23.00 Nieuws.

A2
13.35 Regionaal magazine. —
13.50 Malaventure (f). - 14.03
Aujourd'hui madame. — 15.00

Voir. — 16.55 Aujourd'hui magazine. — 17.55 Fenétre sur... —
18.25 Tekenfilms. - 18.40 C'est la
vie. — 18.55 Des chiffres et des
lettres. 19.20 Gewestelijk
nieuws. — 19.45 Top club. —
20.00 Nieuws. - 20.30 Les dossiers de l'écran. — 23.30 Nieuws.

A2
19.40 Tribune libre. — 19.55
Nieuws. — 20.00 Les jeux de 20
heures. — 20.30 Un jour la féte
(musical). — 22.00 Nieuws.

BBC
10.38 Matshow. - 11.00 Men^ go
round. - 12.00 Watch. - 12.18
Going to work. — 12.40 Living in a
developing country. — 13.15
Welsh programme. — 13.45
Nieuws. - 14.00 Pebble mill. 14.45 Ragtime. - 15.00 You and
me. — 15.14 Encountier Italy. —
15.32 Merry go round. — 15.44
TV-club. - 16.20 Songs of praise.
16.55 Playschool. 1720
Champion the wonder horse. —
17.40 Goober and the ghost chasers. — 18.05 John Craven's
newsround. — 18.10 Stopwatch.
- 18.35 Magic roundabout. —
18.40 Nieuws. — 18.55 Nationwide. — 19.50 Feather and father.
- 20.40 It ain't half hot - 21.10
The standard. — 22.00 Nieuws. —
22.25 Days of hope. - 23.45
Nieuws.

Woensdag
BRT 1
16.30 Tip-Top. - 18.15 De bereboot — 18.20 Happy days (f.). —
18.20 Young Daniel Boone (f). —
19.45 Nieuws. - 20.10 Anderlecht-Austria Wien (rechtstreekse
reportage). — 22.15 Béjart in Moskou. — 22.40 Nieuws.

BRT 2

ZDF
18.00 Nieuws. - 18.10 Barrier
Reef (f). - 18.40 Die Drehscheibe. — 19.20 Freddy Quinn (show).
— 20.00 Nieuws. - 20.30 Jenny,
Lady Churchill (f). - 21.15 Bilanz.
— 22.00 Heute-Journal. — 22.20
Starsky SHutch (f.). - 23.05 Ushockey (Duitsland - USA). - 23.50
Koralle Meier (TV-spel). - 0.55
Nieuws.

LUX
12.15 La bonne franquette. —
16.30 L'école buissonnière. —
17.55 Le coffre-fort. — 18.05 L'école buissonnière. — 18.15 Ram-Dames. — 18.30 Le coffre-fort —
18.35 De nos clochers. - 18.50
Le coffre-fort. — 18.55 Hit Parade.
— 19.30 Nieuws. - 20.00 Mariage incognito (film). — 21.40 Voetbal. — 23.25 Les potins de la
comète.

TF1
13.00 Nieuws. — 13.37 'Les visiteurs du mercredi. — 17.57 Sur
deux roues. — 18.12 A la bonne
heure. — 18.27 Un, rue Sesame
(f.). - 18.55 Le village englouti (f.).
— 19.15 Une minute pour les femmes. - 19.18 Les Tifins. - 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.40
Nieuws. 20.10 Voetbal. —
21.30 Eh bien raconte. - 21.45
Voetbal. — 22.45 Le livre du mois.
— 23.30 Nieuws.

A2
13.35 Regionaal magazine. —
13.50 Malaventure (fJ. - 14.03
Aujourd'hui madame. — 15.(K)
L'homme qui valait trois milliards
(f.). - 15.55 Un sur cinq. - 17.55
Accords parfaits. — 18.25 Tekenfilms. — 18.40 C'est la vie. —
18.55 Des chiffres et des lettres.
— 19.20 Gewestelijk nieuws. —
19.45 Top club. — 20.00 Nieuws.
— 20.32 Septiéme avenue (f). —
21.35 Question de temps. - 22.25
Nieuws.

NED. 1
15.30 Wat heet oud? - 16.05
Maja - de bij. - 16.30 De luchtbus. — 18.50 De fabeltjeskrant —
18.55 Nieuws. - 18.59 Van gewest tot gewest — 19.50 Politieke
partijen. — 20.00 Volg die dame...
(stomme film). - 20.10 Voetbal.
— 22.07 Nieuws. - 22.25 Panoramiek. — 23.00 Nieuws.

NED. 2
18.50 Toeristische tips. — 18.55
Nieuws. — 18.59 Iemand zoals jij.
19.24 Kenmerk. 20.00
Nieuws. — 20.27 Socutera. —
20.32 Don Carlos (opera). —
23.20 Nieuws. - 23.25 Don Carlos (vervolg).

RTB
18.25 Dinky

19.05 Regionale uitzending. —
19.40 Tribune libre. -- 19.55
Nieuws. — 20.00 Les jeux de 20
heures. — 20.30 Sous les yeux
d'Occident (film). — 22.00 Nieuws.
— 22.15 Ciné regards.

BBC
11.00 TV-Club. - 11.23 Music
Time. — 11.45 You and Me. —
12.00 Exploring Science. - 12.23
Words and Pictures. -- 12.40 Appuntamento in Italia. — 13.05 Kontakte. — 13.45 Nieuws. — 14.00
Pebble Mill. - 14.45 Bagpuss. 15.01 Watch. - 15.18 Scan. 15.40 Encounter Italy. — 16.55
Playschool. — 1720 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 Wednesday (film). —
21.30 The Liver Birds. - 22.00
Liberal PPB. - 22.10 Nieuws. 22.35 The Dick Emery (show).
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20.10 Philadelphia Story (film). 22.05 Narciso Yepes (portret).

16.45 Feu vert -

17.10 Nieuws. 17.15 Musik
extra 3. — 18.00 Zoogeschichten
(Dokumentaire). — 18.20 Der Junge mit den Goldhosen (f.). — 18.50
Nieuws. — 19.00 Intermezzo-lnformationen. — 19.40 Die Dame von
Monsoreau (fJ. — 20.15 Hier und
heute. — 20.45 Trick um 4tel vor 8.
- 21.00 Nieuws. - 21.15 Valerie,
Pitou und die Sache mit den Goldfischen (TV-film). - 22.45 Titel,
Thesen, Temperamente. — 23.30
Tagesthemen.

•Ö

V1RIJ€ TUD

Sportief wezen
•
D I N S D A G : In A r g e n tinië schreef 'n t e n n i s s p e ler een dichtbundel. Er werden tienduizenden eksemplaren v e r k o c h t . Spijtig dat
dat allemaal zo ver van hier
gebeurt. •
WOENSDAG:
Schoon vertelsel
gelezen
van een neger die m e n e e n
party
wou
buitengooien,
m a a r die toch m o c h t blijven
t o e n bleek dat hij Pelé w a s .
O f Is dat g é é n s c h o o n vertelsel ? •
DONDERDAG:
V i g n a l , die de o u d e r e l e z e r s
m i s s c h i e n nog k e n n e n als
« d e v l i e g e n d e k e e p e r » is
b u i t e n g e v l o g e n . Uit de g e v a n g e n i s namelijk. 9 V R I J D A G : D e uitslag van M i l a a n - S a n R e m o zal m o e t e n
g e w i j z i g d w o r d e n . D a a r kom e n n a m e n van renners op
v o o r die h e l e m a a l met aan
de a a n k o m s t k w a m e n . Lijkt
dus h e l e m a a l niet te kloppen. •
ZATERDAG:
Volgens de basketbalspeelster
Enanga L u t o v o k a zijn heel
w a t offisjellen en dirigenten
in A f r i k a g e w o o n viezerikken. Aiin hen het w o o r d !
•
ZONDAG:
Brazilië
heeft zich k a n d i d a a t g e steld voor de organizatie
van
de
wereldkampioenschappen
voetbal
in....
2002. W i j houden u verder
o p d e hoogte.
•

Wie voetbalkampioen van België
w o r d t wordt zondag beslist Brugge
heeft twee punten voorsprong op
Anderlecht maa-' moet nog op Lokeren gaan spelen, terwijl Anderlecht
thuis speelt tegen Waregem
Anderlecht gaat winnen, dat is zeker
Dat wil zeggen dat Brugge minstens
éen punt moet halen op Lokeren, of
het is eraan voor zijn moeite
Alles hangt dus af van Lokeren
En het rare is nu dat Lokeren er misschien belang bij heeft te verhezen
Dat heeft te maken met de beker
Daann staan Brugge—Charleroi en
Lokeren —Beveren nog tegenover elkaar
Als Brugge zondag op Lokeren het
kampioenschap verliest moet het alles zetten op de beker Dus eerst
Charleroi verslaan — wat normaal
gesproken het geval zal zijn — en in
de finale Lokeren of Beveren Komt
Lokeren in finale tegen een Brugge
dat geen kampioen is, en het verliest
dan heeft het mets Komt Lokeren in
finale tegen Brugge dat wel kampioen
IS, dan speelt de uitslag geen rol Dan
speelt Lokeren volgend jaar de beker
der bekerhouders Ook als Brugge,
kampioen, de halve finale zou verliezen tegen Charleroi, dan nog zou dat
goed zijn voor Lokeren, want dan
krijgt het een met te sterke tegenstrever, Charleroi dus, in de finale
Samenvatten met tegen Brugge te
winnen, heeft Lokeren mets te winnen Met tegen Brugge te verliezen,
worden de kansen op de Beker van
België dubbel zo g r o o t
Er IS een grote hoop — en omdat het
Lokeren betreft weten wij dat die volkomen gewettigd is — dat er sportief
zal gespeeld worden Dat Lokeren
zijn uiterste best zal doen om Brugge
te kloppen, ook als het daardoor zijn
eigen kansen op de beker seneus in
het gedrang brengt
Het IS veel gevraagd Maar in de sport
kan dat ook wel eens, dunkt ons

Een nieuwe golf van geweld overspoelt ons kleine landje Het geweld
van de rolplank namelijk. Boosaardigheid komt er met bij te pas, maar dat
betekent nu ook weer met dat het plezieng is ergens achter hoek of kant
geramd te worden door een min of
meer zware knaap op dergelijk tuig
O m nog niet te gewagen van het
gevaar dat hij zelf loopt ergens te
belanden waar hij normaal met moet
zijn onder de wielen van een auto of
in het ziekenhuis Begnjpelijk dus dat
de ene gemeente na de andere het
gebruik van de rolplank op de openbare w e g verbiedt Maar daar staan wij
dan weer met onze onvolprezen vnjheid Hoe toch toelaten dat onze
jeugd kan doen wat verboden is,
opdat ZIJ geen kompleksen fokke"?
M e n kan een baan bouwen in de tuin,
zoals een kennis van ons Maar dan
moet men al wat tuin hebben En
anders moeten de gemeentebesturen
maar weer in de zak schieten, en
naast de sporthal, het open en gesloten zwembad, het voetbalveld en
het atletiekveld, de speeltuinen en
crossterreinen, de visvijvers en wandelpaden, de nog zoveel andere
sportinstallaties, ook maar rolplankbanen bouwen op iedere straathoek
Volgend jaar kan men ze dan weer
afbreken, en zo zijn sommigen twee
keer wèl

Applaus
In Mexico vergaderden, onder de leiding van lord Killanin, de hoge pieten
van het internationaal olympisch komitee Voornaamste punt van de besprekingen was de verdeling van de bijna
drie miljoen dollar die ieder jaar aan
de verschillende nationale komitees
moeten uitgedeeld worden Volgens
welke normen men dat deze keer
gaat doen, weten wij met — in pnncipe meest aan de armste landen —
maar de lord heeft verzekerd dat alle
olympische komitees hun part zullen

Het Komitee voor Europa
NODIGT U EN UW FAMILIE UIT OM
TE LUISTEREN NAAR DE STEM VAN
HET ANDERE

EUROPA
in de sporthal te Meise op
13 ME11978 om 15 u.
P r e z e n t a t i e : Kris Yserbyt

Sido M a r t e n s (FRIESLAND)
Cilla Fisher (SCHOTLAND)
Alfred &• Kristien
Den Ouden (FRANSVLAANDEREN)
M a i t e Idiren (BASKENLAND)
Imanol & Andoni
MitXelena (BASKENLAND)
Groepen uit Bretagne,
de Elzas,
Duits-België
/iic
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DIRK MARTENS

Bouwen, jongens!

AALST

NINOVE

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

Beverstraat 24-26
Tel 054/33105

*
KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen stoelen en looprekken - schommels kamerversieringen - wastafels
en waskussens - kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei - tiirnkledi| - ruiteruitrustingen - pingpongtafels badkleding en alle toebehoorten rol- en ijsschaatsen kampingartikelen turngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus in merkartikelen
autobanen elektr tremen der beste merken • a u t o z - go-carts - trakteren - poppen - poppenwagens "en -wiegjes • burelen - lessenaars - borden fietsjes - alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken - schooltassen borden - tuinmeubelen - tuiiischonimels
-

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

krijgen, en meer dan in het verleden
Tweede zaak is dat het internationaal
komitee aan alle atleten die deelnemen aan de spelen een bedrag zal
betalen namelijk 15 dollar per dag en
per atleet Na Moskou zal dit systeem
wel gewijzigd worden, vermits men
dan zal betalen volgens de getalsterkte van de nationale ploegen en de
afgelegde afstand om aan de sp)elen
deel te nemen
In een woord er w e r d over uit te
delen poen gesproken, en dergelijke
vergaderingen worden steeds op applaus begroet

-

onder Vlaannse lijfdwang, en 't klublied van Anderlecht waarvan de supporters Vlamingen zijn, de sjotters Hollanders, de grosses legumes Belgen,
IS wellicht eentalig Brussels-Frans Begrip dus voor de vreselijke twijfels die
Rik teisteren En wat een gelukkig
land waar de briefschnjvers zich over
zo'n onnozelheden druk m a k e n '

Antwoord
In een Vlaamse krant vraagt een
bezorgde lezer zich af waarom onze
nationale voetbalploeg met uitsluitend
wordt samengesteld uit spelers van
AndeHecht en Brugge, nu België —Belgique onbetwistbaa"" het voetballandnummer-een is geworden in Europa,
vermits het deelneemt aan de twee
finales voor de Europabekers Het antwoord IS nochtans simpel Die van
Anderlecht zijn er allemaal al bij, en de
Anderlecht-stars die er met bij zijn,
zijn buitenlanders En met de Brugse
Belgen erbij zou men nog geen Belgische ploeg kunnen maken, want noch
Anderlecht noch Brugge hebben een
doelverdediger van den huize Men is
dus wel verplicht bij het klein grut om
wat versterking te gaan zoeken En
wat de trots om onze voetbalglone
betreft wij zouden liever zien dat wij
de toon aangaven op het gebied van
ekonomische expansie of wetenschappelijke vooruitgang of zo Maar
dat zal wel een kwestie van smaak
zijn

Rik
Een lezer van een sportgazet vindt
Rik De Saedeleer partijdig Hij d o e t
aldus de lezer, te veel met Brugge en
te weinig met Anderlecht Nu hebben
WIJ in het verleden al dikwijls het
omgekeerde gehoord of gelezen,
maar vermits partijdigheid voor een
journalist een zwaar vergrijp is, moet
de Rik duchtig op de vingers getikt
worden Het is zijn vaderlandsche
plicht luide de lof te zingen van al wat
Brussels is Hij moet beseffen dat
1302 al ver achter ons ligt Tot zijn verontschuldiging moet nochtans het volgende aangevoerd worden Dat hij
wèl het klublied van Brugge af en toe
laat horen, en nooit dat van Anderlecht — een van de zwaardere verwijten van de bnefschrijver — kan
beschouwd worden als een politikokultureie kwestie Rik werkt nameliik

Wegens de regen
Het gebeurde in het verleden al dikwijls dat sportevenementen werden
aangegrepen om de aandacht te vestigen op sociale verzuchtingen allerhande Men denke bij voorbeeld maar
aan de akties van de werknemers
van de Pansien Libere tijdens de Ronde van Frankrijk Of men dat moet
betreuren zoals sommigen doen op
grond van de dooddoener dat de
sport ook alweer mets te maken heeft
met sociale toestanden, kan hier m
het midden gelaten worden Feit is dat
óe RTT-agenten van de wielerwedstnjd de Waalse Pijl ook gebruik hebben willen maken om de aandacht te
vestigen op hun sociale gneven Z o
lag het in hun bedoeling de perszaal,
precies door de RTT ingencht te
bezetten Het is uiteindelijk met gebeurd, omdat ZIJ, naar hun zeggen,
met wilden dat de journalisten — die
toch ook maar werknemers zijn —
hun werk met naar behoren zouden
hebben kunnen doen, o m omdat het
hard regende Als dat inderdaad allemaal waar is, een pnjzenswaardige
houding van de presterende mensen

TRIPTIP
De lente schijnt nu wel definitief in het land te zijn En de lente
dat IS, zoals oudere lezers zich wellicht herinneren,
het seizoen waarin de fruitbomen
gaan bloeien
Door ons
venster
zien WIJ al enkele bomen getooid
met hun witte pracht
Het
ziet er naar uit dat volgend weekend,
als het weer zo
zonnig
blijft, de fruitbomen
volop bezig zijn met de produktie
van kersen en perziken
en noem maar op Het ogenblik
dus om in
Haspengouw,
meer bepaald de streek van Sint-Truiden,
eens
te gaan kijken naar de bloeiende
boomgaarden
En al te veel
jaren moet men daarmee ook met meer wachten, want
zoals
in alle takken van de landbouw
zijn er ook in de fruitteelt
allerhande wijzigingen
merkbaar
Eén ervan
het verdwijnen
van
de hoogstammen.
De bomen dus met de grootste
vracht
aan
bloempjes
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faist 29 april | „Arbeid is ons Recht"

13 u. 3 0 : b i j e e n k o m s t op het S t a t i o n s p l e i n - v o r m i n g van d e o p t o c h t
14 u.: aan het s t a n d b e e l d van p r i e s t e r D a e n s op d e W e r f •
DAENSHERDENKING

Nationale VUJO-manifestatie
V o o r d e t w e e d e maal h o u d t V U J O in d e s t a d van priester D a e n s e e n
n a t i o n a l e rpanifestatie in het t e k e n van d e a r b e i d . D e z e V U J O - a k t i v i teit z o u m o e t e n uitgroeien t o t e e n I n d r u k w e k k e n d e g e t u i g e n i s v a n d e
s o c i a l e b e w o g e n h e i d v a n o n z e partij, die het « S o c i a a l - F e d e r a a l » in
h a a r v l a g voert.
H e t F e e s t van d e A r b e i d zal d e start w o r d e n v a n een i n t e n s e c a m p a g n e rojid d e t e m a t i e k v a n d e a r b e i d , die haar h o o g t e p u n t m o e t k e n n e n
m e t het k o n g r e s v a n 2 0 - 2 1 mei t e B r u s s e l .

VUJO-bussen naar Aalst
Arr. Leuven

Markt te Brakel. Inschrijven: tel. 0 5 5 /
42.25.46.

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

Arr. Oostende en Brugge

Limburg : Iedereen wordt 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)
o m 9 u.; Bilzen, IVlarkt o m 9 u. 2 0 ; Hasselt, Station om 9 u. 40 ; Herk-de-Stad,
Markt om 10 u.

Vertrek om 11 u. 30 aan het Vlaams
Huis te Diksrtiuide, 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
Brugge : 100 fr. Inschrijven: tel. 05851.33.23.

Arr. Oudenaarde
Vertrek om 12 uur op de Grote Markt
te Oudenaarde, 12 u. 15 aan het Vredegerecht te Ronse en 12 u. 30 op de

Programma:

S p r e k e r s : Flor Fish^r ( D a e n s - A k t i e f o n d s ) ; M . C o p p i e t e r s (voor«
z i t t e r N e d , Kultuurraad).

Arr. Turnhout
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 f r

Arr. Brussel en Halle-Vilvoorde
Vertrekuren en omloop
(bus I)
11.50 Kardinaal Mercierplein te Jette
12.05 Waltra te Brussel
12.35 Gemeentehuis te WezembeekOppem
12.50 Kerkplein te Zaventem
13.05 Kerk te Machelen
13.20 Heldenplein te Vilvoorde
13.35 Parking Fenikshof te Grimbergen
13.50 Rondput te Wolvertem (Meise)

Bloemenhulde.
O p t o c h t d o o r d e stad.
16 u . : m e e t i n g o p het E s p l a n a d e p l e i n . - S p r e k e r s : H. V e r b e s s e l t
(Vlaams arbeiderskomitee); Jan Caudron (volksvertegenwoordiger);
Johan Sauwens (Vujo-voorzitter).
E i n d e : 17 u.
D e o p t o c h t w o r d t o p g e l u i s t e r d d o o r het V l a a m s T r o m m e l k o r p s uit
M o l en d o o r d e f a n f a r e van B u r s t

Organizatorische richtlijnen
Z o v e e l m o g e l i j k V U J O - en V U - v l a g g e n w o r d e n v e r w a c h t
A l l e e n d e d o o r de o r g a n i z a t o r e n a a n v a a r d e slogans w o r d e n t o e g e l a ten in de o p t o c h t
D e p a r l e m e n t s l e d e n en m a n d a t a r i s s e n s t a p p e n v o o r a a n in d e
optocht
V e r e n i g i n g e n of a f d e l i n g e n die willen d e e l n e m e n aan d e b l o e m e n h u l d e w o r d e n v e r z o c h t dit m e e te d e l e n aan het o r g a n i z a t i e k o m i t e e .
W i j v e r z o e k e n d e d e e l n e m e r s d e richtlijnen v a n d e o r d e d i e n s t te vol^
gen.

Vertrekuren en omloop
(bus II)
11.50
12.05
12.20
12.35
13.05
13.20
13.40

Kerkplein Pepingen
Kerkplein Lembetsk
Grote Markt Halle
Kerkplein Sint-Pieters-Leeuw
Grote Markt Lennik
Groene Poort Gooik
Station Ternat

LIMBURG
Heeft l\/laaseik geld te veel ?
De jongste zitting van de gemeenteraad te Maaseik, op 19 april II. werd gekenmerkt door de besparingsgeest van de CVP-meerderheid. In een periode
waarin vrijwel iedereen er zich van bewust is dat de financiële situatie van
ons land bijzonder ernstig is en dat men dus dringend besparingsmaatregelen moet nemen, wil men de failliet van de ekonomie vermijden, trof de CVPmeerderheid van Maaseik beslissingen die moeilijk in de huidige omstandigheden begrijpelijk kunnen genoemd worden. Z o werd de verhoging van de zitpenningen van de gemeenteraadsleden meerderheid tegen oppositie aanvaard. De aanwezigheidspremie gaat van 850 naar 1250fr. hetgeen een stijging van ongeveer 50 °/o v e r t e g e n w o o r d i g t
Bij monde van PVV-raadslid Claestigen. Hij wordt echter terechtgewezen door CVP-schepen Seghers die
sens verzette de oppositie zich tegen
het spel wat te kinderachtig vindt en
deze beslissing. Hij voegt er aan toe
erop wijst dat toch iedereen in deze
dat geen enkel oppositielid de 400 fr.
gemeente pertinent weet dat de gezal aanvaarden. Als verontschuldiging
plande uitgave rond de 60 è 70 milzegt de CVP-meerderheid dat hier
joen zal vergen. De redenering is eengaat om een voorstel van het provinvoudig. Een architekt ontvangt ais ereciebestuur.
loon 3 % van de totale prijs van de
T r e f p u n t '82
voorziene uitgave (en geen 30 %
zoals CVP-schepen Schiepers per
O p het einde van de zitting komen
vergissing beweerde). Aangezien het
dan de dikke centen ter sprake in verbedrag van 1,5 miljoen slechts een
band met de geplande bouw van een
voorschot is, betekent dit dat miniadministratief centrum. Er w o r d t indermum 45 miljoen hiermee bemoeid zijn.
daad beslist een voorschot van
Zodus... Wel kan men zich de vraag
1.500.000 ir. te betalen aan de archistellen waarom de C V P hier een
tekt die de plannen van het toekomstikat-en-muis-spel speelt. Alleszins mag
ge centrum tekent. Nogal gestoord
nu reeds gezegd worden, zoals aangedoor de beweringen van het informahaald door een van de aanwezige
tieblad van de oppositie, Trefpunt '82,
leden, dat dergelijke uitgave niet enkel
die voor enkele dagen schreef dat het
onverantwoord is in de huidige omgebouw tussen de 70 en 80 miljoen
standigheden maar dat ze ook de
zal kosten, weigert burgemeester Gutleenkapaciteiten van de gemeente
schoven (CVP) dit bericht te beves-
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Maaseik voor verschillende jaren grotendeels zal beperken. Dit alles terwijl
Maaseik in 1977 en ook in 1978 met
belangrijke tekorten op de begroting
moet afrekenen I Nu ja, zoals de heer
Indemans (CVP) z e i : «dat betalen zij
toch allemaal I» zodus... heeft het
geen nut zich koppijn te maken om
het geval.
Gespannen
Vermelden w e nog dat de zitting in
een nogal gespannen sfeer veriiep
omwille van de onverwachte uitgave
van het bovenvermeld blad van de
oppositie Trefpunt '82. Reeds bij de
aanvang van deze vergadering was
het duidelijk merkbaar dat het initiatief
van VU-BSP-PVV en Oeterraadsleden niet in de smaak gevallen was bij
de CVP-meerderheid.
O p een vraag van VU-raadslid Jaak
Cuppens in verband met een brief
van het Davidsfonds van Opoeteren
betreffende de Zandbergen en de
crosserskwestie wees burgemeester
Gutschoven (CVP) dat het probleem
niet op de agenda stond en dat hij
zich niet akkoord kon verklaren met
de onder de bevolking verstrooide leugens. Toen VU-raadslid hem vroeg
wie leugens vertelde en waarover, zei
Gutschoven dat hij niet van plan was
namen te noemen. Verder bleef hij
het antwoord schuldig...

/A
iurrijke
betoverende
pop, en ik word een goed
vriendje
van wie aan de Wij-tekenwedstrijd
over 'Arbeid»
deelneemt,
en door
de jury met een van de hoofdprijzen
wordt bedacht
Andere mooie prijzen zijn: een fiets, een autorace-spel,
een instamatic-fototoestel,
een
foto-album,
en veel
boeken.
Ouders, spoor uw kinderen aan om aan onze tekenwedstrijd,
naar aanleiding van het VU-kongres
deel te nemen.
Inzendingen
worden ingewacht
op de
Wij-redaktie.

Prij;zen...
Voor elke inzender ligt een
prijs klaar, het loont dus wel
de moeite om mee te doen 1
Graag toch we\ even de eerste vijf te winnen prijzen ;
1. Een fiets (geschonken
door het arr. Leuven).
2. Een
cassette-recorder
(geschonken door Siemens).

3. Schrijfset-Parker
(geschonken door het huis Truyen te Mol).
4. Kinderspeelgoed.
5. Kinderspel
(beide
ter
waarde van 3.0(X) fr., geschonken door het huis
SIO te Jette).

C. Berghmans
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„Hu in Maasmechelen'': objektief en alternatief
Rond Jef Albrechts — provincie- en
gemeenteraadslid — werd enige tijd
geleden gestart met een werkgroep,
die zich tot doel stelde meer VU-leden
te betrekken bij het gemeentebeleid
van Maasmechelen Als basis van
deze verruimde werking w e r d het
tweemaandelijks tijdschrift « N u in
Maasmechelen» boven de doopvont
gehouden Dit tijdschrift kende van bij
de start een geweldige bijval, alhoewel het eerste nummer slechts in
beperkte oplage werd verspreid Mede door dit sukses werd besloten het
apnlnummer onder de totale Maasmechelse
bevolking
te
verspreiden
(9 200 e x j Deze dure krachtproef is
ondertussen
gelukt
en gepoogd
wordt door de toekomst « Nu in Maasmechelen» overeind te houden

De werkgroep beoogt met de uitgave
van dit tijdschrift op de eerste plaats
een waakzaamheidspsychose in het
leven te roepen onder de bevolking
vanuit de oppositie-opdracht van de
V U Daarbij gaven deze publikaties
de werkgroep de gelegenheid duurzame alternatieven te lanceren En de
reeds geformuleerde
alternatieven
kenden reeds na het eerste nummer
sukses Z o trad de schepen van Kuituur reeds de VU-mening bij dat alle
Maasmechelse
publikaties
CSportraad - Jeugdraad - Kultuurkrant - en
de diverse berichten aan de bevoliking) in de toekomst zouden moeten
gebundeld worden in een gezamenlijke
gemeentekrant met mogelijkheid van
wederwoord van de oppositie Daar-

enboven bracht het eerste nummer
•een diskussie op qanq over het verschijnsel der politieke benoemingen
Onze afdeling krijgt in dit tijdschrift
daarenboven de mogelijkheid de bevolking voor te lichten aangaande
voorstellen en interventies van Jef
Albrechts in de gemeenteraad, een
taak die onze objektieve persjongens
maar al te dikwijls « vergeten »
«Volhouden» dus, is het devies van
de werkgroep, en dat kan als men
kan blijven rekenen op de financiële
goodwill van de Maasmechelse VU-leden Daarom vragen wij aan alle
leden onze bestuursleden, die eerstdaags bij U zullen aankloppen, gul te
ontvangen
Walter Wampers

OOST-VLAANDEREN
VUwaterval op Gentse gemeenteraad
Dank zij een verregaande slaafsheid van de CVP-BSP-meerderheid stond
gedurende de jongste zitting (17 april 7 8 ) , de Gentse gemeenteraad haar
bevoegdheid af aan het schepenkollege voor de opdrachten, aannemingen,
leveringen... tot een bedrag van 1.500.000 fr. Dit gebeurde echter niet zonder
de felle tegenkanting van de VU-oppositie, hierbij qevolqd door de P W . Guido Derooen Aimé Verpae/e formuleerden de bezwaren van de V U en verdedigden met een verbetenheid hen eigen, de prerogatieven van de raad. Helaas...
de CVP-BSP schaapjes blaatten braafjes • ja •.
Gent treedt vooralsnog met toe tot de
ontworpen interkommunale «Opera
voor Vlaanderen» In de algemene
kommissie op 10 april, vroeg het schepenkollege aan de raad toe te treden
tot deze interkommunale O p de zitting, een week later, vond ieder raadslid eeh dokument op z'n plaats, waarin
het schepenkollege, op grond van
dezelfde overwegingen, aan de raad
vroeg niet toe te treden Ondervraagd
over deze eigenaardige, om niet te
zeggen schizofrene-houding, kon de
burgemeester aan Guido Deroo geen
zinnig antwoord geven Oswald Van
Ooteghem vroeg namens de V U dit
punt te verdagen uit hoffelijkheid gezien het laattijdig overhandigen van
dit laatste dokument Deze vraag
w e r d door de meerderheid verworpen De meerderheid van de raad
(CVP-BSP-PVV) besloot met toe te
treden tot de interkommunale « Opera
van Vlaanderen» De V U onthield
zich
Juridisch...
Het lastenkohier op de verkoop van
stadsgronden, verworpen door de hogere overheid zoals door Frans Baert
voorspeld was, w e r d na herziening.

nu opnieuw aan de raad ter goedkeuring voorgelegd Frans Bacrt verklaarde namens de V U , dit nieuwe ontwerp te zullen goedkeuren, althans
wat de geest ervan betreft Dit nadat
hij gewezen had op de onnederlandse taal, archaïsch of would-be modern, van het dokument Frans Baert
wees tevens op een aantal jundische
onnauwkeurigheden en vroeg dat er
rekening zou gehouden worden met
de nieuwe wetsbepalingen in verband
met het huwelijksgoederenrecht
Na gewezen te hebben op het dubbel
gebruik van een aantal artikels vroeg
hij dat het gemeentebestuur zou afzien van de eis dat de kopers een
waarborgsom van 10 % op de koopsom in de staatskas zouden storten
Het gemeentebestuur beschikt immers over voldoende garantie o m de
kopers te verplichten te bouwen binnen de twee jaar na aankoop van hun
grond
Frans Baert beloofde aan het kollege
een aantal tekstverbeteringen te zullen voorstellen in een volgende zitting,
waarop schepen Monsaert positief inhaakte
Hugo Waeterloos vroeg de indirekte
belasting op het bouwen en aanver-

wante werken uit het belastingsreglement te schrappen
In de huidige knsispenode is deze
belasting zeker met verantwoord, gezien de zeer grote daling van de
bouwaanvragen, de ontvolking van
de Groot-Gentse agglomeratie en de
inspanningen die men anderzijds
vraagt o m de stadskernhernieuwing
tot een realiteit te laten geworden
De CVP-BSP meerderheid verwierp
dit voorstel De PVV onthield zich
Een motie, waarin de bezorgdheid
w e r d uitgedrukt over de evolutie van
de ekonomische toestand in het gowest en meer in het biezonder over
de toekomst van het Gentse bedrijf
OIP Cbeter gekend onder de naam
optiek in Gent — 170 werknemers)
w e r d door de raad unaniem goedgekeurd Oswald Ooteghem steunde namens do V U de motie
Aime Verpaele vraagt eens te meer
eenvormigheid bij het opstellen van
bestekken en ontwerpen De burgemeester beloofde aan de vraag te voldoen

Stadshernieuwing
Het stadsbestuur is zinnens een oude
fabriek, Bachten Walle, om te vormen
tot een museum voor industriële archeologie (o a textiel) Gezien het kollege nog met precies weet wat dit
museum zal worden vroeg Aime Verpaele dat eerst een studie zou gemaakt worden, vooraleer met een ontw e r p te beginnen En dat kost geen
1 500 000 fr zoals door het kollege
gevraagd wordt De Volksunie ont-

A . J L ~ A . 1 J keuken- en badkamerinrichtingen

deel uitmakend van de AL-AL n.v. groep ETERNIT
Studie-, ontwerp- en verkoopburéel voor LINffiURG •
J A N C L A E S
Tel 011/22.23.22.

FVV Limburg : Genk, Beringen, Hasselt
(en binnenkort) St.-Truiden
FVV-afdeling Hasselt en de entoesiaste groep uit Geetbets, nam deel aan
een volwassenenvormingsavond ingericht door de BRT
In september start er een televisiereeks over " Klusjes in huis » Deze uitzendingen zullen o p video opgenomen worden en nadien heruitgezonden worden, gekommentarieerd door
Jos Herekens, voorzitter van V U - S t Truiden

Het ging er zo luidruchtig aan toe dat zelfs de nieuwsgierigen die
buiten stonden te wachten het geroep konden horen. De sterke verhalen die de ronde doen in de drankgelegenheden rond het stadhuis en de echo's in de lokale pers lieten ons toe het verloop van
de -geheime» zitting op te tekenen.
Van Ooteghem ontwikkelde zijn interpellatie op dezelfde zakelijke
manier waarop hij de volgende dag zijn vraag formuleerde in de
Kultuurraad.
1. Hef is onaanvaardbaar dat iemand die ca. 25 jaar in Vlaanderen
woont en werkt en weigert Nederlands te leren aan het hoofd van
een belangrijke Vlaamse Kulturele instelling wordt geplaatst.
2. De benoeming gebeurde door een Raad van Beheer die niet volgens de Kultuurpaktwet is samengesteld en waarvan de ambtstermijn was verstreken.
3. De benoeming is in strijd met het taaidekreet dat voorziet dat de
sociale relaties tussen werkgevers en werknemers in Vlaanderen
in het Nederlands moeten geschieden.
4. De benoeming is in strijd met a r t 1 §1, 2 en 15 van de taalwet in
bestuurszaken die voorziet dat ook de personeelsleden van de
v i w . ' s die door het Rijk worden opgericht aan de taalwet (Nederlandstalig diploma of taaiexamen) zijn onderworpen.
De ondervraging werd afgerond met een motie waarin de gemeenteraad de benoeming betreurt en de Raad van Beheer van de KOG
wordt verzocht de benoeming te verbreken.
De PW-fraktie vroeg de schorsing van de zitting. Alleen de Vlaam-
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Deze lessen zullen gespreid worden
over een viertal avonden Precieze
data zullen later medegedeeld worden
Belangstellenden kunnen reeds kontakt opnemen met
Marcella Hoebers, Reinpadstraat 132,
te 3600 Genk, tel 0 1 1 / 3 5 9 9 7 1 , of
Jos Herekens, Schoolstraat 114, te
3800 Sint-Truiden, tel 011/67 5683
(M.D.)
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ASPELARE-NEDERHASSELT: 8e Vlaams-nationaal dansfeest
in zaal Edelweiss te Voorde Orkest Franky Alman en The Blue
Birds Inkom 80 fr

30

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

MEI
4 AALST: eucharistieviering ter nagedachtenis van de afgestorven leden van Broederband O m 10 u 30 in de kerk van het H
Hart, Steenweg naar Wieze Na de mis samenkomst in zaal van
de de werkhuizen Gilbos, waar gelegenheid is tot lunchen
13 BRAKEL: VU-bal o m 20 u 30 in zaal Ceres, Neerstraat Ten
voordele van « Wij in Brakel»

hield zich daarover bij de stemming
Guido Deroo drukte er zijn verwondering over uit dat een aantal studie-opdrachten aan de RUG werden toevertrouwd, o a in verband met de toestand van de Gentse beluiken, gezien
Gent nu zelf over een team beschikt
dat aangesteld is voor het opstellen
van een struktuurplan
Bovendien
moet Gent zelf al het voorbereidend
werk leveren, Guido Deroo vroeg
een aantal cntena (ekonomische, budgettaire ) aan te leggen voor de keuze van de bij voorrang uit te voeren
projekten voor de vernieuwing van de
binnenstad o m met lukraak her en der
aan het werk te gaan
In het kader van de renovatie van het
Patershol vroeg het kollege de goedkeuring o m drie kleine percelen grond
te kopen Aime Verpaele stelde de
vraag naar de bestemming van die
percelen Hij drukte er zijn verwondering over uit dat er nog geen Beperkt
Plan van Aanleg (BPA) voor deze
oude stadskern is Hij drong er dan
ook bij het schepenkollege op aan o m
daar met bekwame spoed werk van
te maken en aldus in het Patershol de
bestemming van de gronden vast te

Muzikale bom in Gents stadhuis
De benoeming van de Nederlandsonkundige Luigi Martelli tot
direkteur van de Koninklijke Opera van Gent heeft reeds voor heel
wat beroering gezorgd. De klap op de vuurpijl was de Interpellatie
door senator Oswald Van Ooteghem tijdens een zitting met
gesloten deuren in de Gentse gemeenteraad

Zwanenstraat 1,
Hasselt (centrum)

se vleugel kwam terug binnen en steunde krachtig de motie.
«Gand Francais» verdween onopgettierkL..
De CVP-schepen van kuituur verdedigde de benoeming en vond
dat er geen vuiltje aan de taalwetlucht was. CVP-raadslid Dhooghe
vond dat de flaminganten overdrijven met hun eisen. BSP-schepen
Piet Van Eeckhout noemde het VU-protest dorpspolitiek en het
genie van de Gentse raad ; CVP-fraktieleider Van Herreweghe brulde dat Vina Bovy ook geen Vlaams verstaat en dat de V U niet zou
geprotesteerd hebben «moest het nen Duits geweest zijn!»
Dat was de druppel die de emmer liet overlopen. Het jonge V U raadslid De Spriet veerde beledigd recht en begon luidkeels te protesteren. Aimé Verpae/e (VU) deed er, rood van woede, nog een flinke schep bij. Weinig akademische verwijten, zoals
'Muiletrekker' weerklonken in de plechtige raadszaal. Een P W e r vroeg het
woord voor een persoonlijk feit Andere raadsleden stonden met
luide stem en met zwaaiende armen het woord te eisen of de schorsing van de vergadering te vragen.
De burgemeester zat het -Teater» doodongelukkig te bekijken en
toen de rust uiteindelijk was teruggekeerd werd de motie-Van
Ooteghem meerderheid tegen minderheid verworpen. Alleen de
CVP'er Otte onthield zich. Honend VU-applaus aan het adres van
de CVP- en BSP-flaminganten besloot de zitting.
Hiermee is de Martelli-story natuurlijk niet ten einde. Wij vernemen
dat het A N V een klacht heeft ingediend bij de Vaste Kommissie
voor Taaltoezicht en bij de Arbeidsinspektie. Bovendien gaat G.
De Roo In naam van zijn fraktie naar de Raad van State.
Wij hopen dat de grote Vlaamse kranten en de grote Vlaamse Kultuurverenigingen niet werkloos zullen blijven toezien op de benoeming van een nederlandsonkundige operadirekteur in de grootste
stad van Vlaanderen.
V.D.Z.

leggen, doelgencht te kunnen kopen
en de spekulatie tegen te gaan
Frans Baert drukte zijn tevredenheid
uit over het feit dat de procedurestadskernhernieuwing nu volop bezig
18. maar wees tevens op de dringende
noodzaak over te gaan tot het maken
van Beperkte Rannen van Aanleg en
van een Algemeen Plan van Aanleg
voor gans de stad o m te weten waar
WIJ naartoe gaan met stadsrenovatie
In het kader van het gezondmaken
van de beluiken vroeg Frans Baert
dat voorrang zou verleend worden
aan de autochtone inwoners, die hun
ongezond verklaarde woningen moesten verlaten, o m de nieuwe of gerenoveerde huisjes te betrekken
Oswald
Van Ooteghem
sloot zich
aan bij de vraag van Guy Verhofstadt
(PVV) naar de bestemming van het
Borluutkasteel te St-Denijs-Westrem,
dar hij reeds eerder (op 9 3 78) dezelfde vraag schriftelijk gesteld had en er
op aangedrongen had dit kasteel
voor te behouden aan de plaatselijke
socio-kulturele verenigingen Door de
schepen w e r d positief geantwoord
Oswald Van Ooteghem had een ondervraging ingestuurd over de benoeming van een « nederlands-onkundig
kandidaat tot direkteur van de Koninklijke Opera van Gent»
Dit punt w e r d naar de geheime zitting
verwezen

ZO€K€RC1€S
Betrekking aangeboden
met bediendenkontrakt en vaste
wedde voor agent levensverzekering
Inlicht bij Senator O van Ooteghem, tel 091 / 3 0 72 87
(N 43)

Gezocht alleenstaande als inwonende huishoudster in villa in het
Leuvense Samenstelling gezin
vader en vier kinderen (studenten)
Belangstellenden wenden zich
tot het blad •< WIJ » met de kenletters HS
N 44

ZANHER
wasautomaten, koelkasten, diepvriezers en verwarming
Zanker-center Gilbert Dezutter,
Wingenestraat 7, 9880 MarlaAalter. TeL 091-74.19.50.
Duitse topkwaliteit met goede
service Zeer lage prijzen
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Betwistbare subsidiëringspolitiek
te Zonnebeke
Het werd een drukke einde maart voor de gemeenteraadsleden van Zonnebeke, nl. verdeling van de toelageiikoek en de begroting 1978. Een toelagenkoek
die zoals dr. Hoflack van de VU-oppositie opmerkte maar magertjes uitgevallen is voor Geluveld (11,90/0) terwijl Passendale met 32,1 "/o, Zonnebeke
30 o/o en Beselare met 25,8 "/o bedeeld werden.
Nochtans zegde de voorzitter op vraag van de oppositie dat de verdeling op
basis van gelijkheid gebeurd is wat zeker met een grove korrel zout moet
genomen worden. Maar ja, als men de CVP-meerderheid kent
Hier enkele hoofdlijnen
— Heksenfeesten Beselare 75 000 fr
plus 25.000 fr voor het 20-jarig bestaan
—
Ontspanningsinstellingen
122 000 fr waarvan 100 000 voor vzv\/
parochiale werken in Passendale
— Vnendenknng plaatselijke scholen
140 000 fr te verdelen over de vrije
scholen van Geluveld en Beselare
samen 35000, Passendale 45000,
Zonnebeke 40000 en de rijksschool
van Zonnebeke 20000 fr
— De jeugdverenigingen krijgen samen 73 000 fr
— Kulturele verenigingen
Davidsfonds 10000, Heemvrienden 7 0 0 0 f r
— Landbouworganizaties Boerengilden 8000, Boerinnengilden 10000 en
A.B.S 2.000 fr
— Kaarters, biljarters, vinken- en duivenklubs samen 51 600 fr
— Gepensioneerden 27 600, missiekring 2000, heksenzwervers 1 000,
volkstuinen 4 600 en verloofdenwerking 1 000 fr
— Muziekmaatschappijen 211.000 fr
— Vaderlandslievende verenigingen
23190 fr met amper 600 fr voor het
IJzerbedevaartkomitee
— Feesten en kermissen 66 000 f r
— Sportverenigingen 378 950 fr
Slecht verdeeld
M e t andere woorden, ca. 1 200 000 f r ,

zodat de 73 000 voor de jeugdverenigingen door Dirk Cardoen ( V U ) terecht aan de lage kant gevonden werden
Ook w e r d de toelage voor de B G J G
te Geluveld met 4 000 fr verminderd,
wat bij dr Hoflack van de V U de
bedenking ontlokte dat Geluveld behalve dat, zeker het slechtst bedeeld
w e r d Ook stelde hij dat in het kader
van het Jaar van het D o r p de Heemkring, gezien haar prestaties (met o a
de kunstkalender), zeker wat meer
mocht gekregen hebben
In het vragenkwartiertje w e r d door
Dirk Cardoen nog opgemerkt dat de
raadsleden aangeschreven werden
met papier waarop het oude schild
van Zonnebeke prijkt Dit is niet alleen
onwettig maar geeft eens te meer
uiting van een zeker amateurisme bij
de meerderheid
De volgende zitting kwam eindelijk de
begroting voor het jaar 1978 voor het
voetlicht Beter laat dan nooit
De voorzitter begon zoals gewoonlijk
met zoethoudertjes het werk waarin
met veel beleid te vinden is, aan te praten De konklusie daarvan is dat w e
moeten geloven dat 1978 het jaar der
openbare werken zal worden
De onderhouds- en wegeniswerken in
Zandvoorde en Zonnebeke, aankoop
van kasteel te Zonnebeke, sporthal te
Beselare en uitbreiding van kabel-TV

Een maand te gast
ineen
Amerikaans gezin
Wie kan deelnemen?
Studenten en jongeren van 15 tot 21 jaar.
A) OOSTKUST
Omgeving Washington/Philadelphia.
6 juli tot 3 augustus
Reissom per persoon. 32.075 fr.
B) WESTKUST
Omgeving San Francisco (Californië).
8 juli tot 5 augustus en 1 tot 29 augustus.
Reissom per persoon 39.960 fr.
Inbegrepen
— de vliegtuigreis
— verblijf in een Amerikaans gezin met volledig
pension
— een ruim gevuld p r o g r a m m a tijdens het verblijf
BON
VOOR GRATIS INFO-MATE3IAAL
Stuur mij vrijblijvend uw info-folder
«JONGERENREIZEN NAAR DE VSA.»
Naam en v o o r n a a m :

Adres (postnummer vermelden aub.)

en waterleiding zijn goed voor 90 miljoen
Kortzichtig
BIJ analyse van de begroting blijkt ook
dat door kortzichtigheid een boel geld
verloren gaat aan o a verwijlintresten
en achterstallige rekeningen, wat na
een jaar van opkuis nog moeilijk goed
te praten is
O o k heeft men het nodig geacht de
toelage voor gezinnen die een gehandicapt kind thuis verzorgen uit de
begroting te schrappen (200 000 f r )
D e opmerking van de oppositie over
dit asociaal gebeuren w e r d door de
voorzitter met de volgende uitleg weggewimpeld
« W I J geven toelagen
voor de woningbouw W e zijn zeer
sociaal en daarmee stop » Waarempel een prachtige uitleg.
Ook de vraag van Dirk Cardoen (VU)
over toelagen i v m het Jaar van het
Dorp werden genegeerd
Als bekroning van het meesterwerk
heeft de over dit punt verdeelde meerderheid dan nog de opcentiemen van
1700 naar 1800 opgetrokken Want
koken kost immers geld en de goegemeente die betaalt het wel

Belangrijk
bericht
GEWESTPLAN
ROESELARE-TIELT
De
Westvlaamse
regionale
kommissie voor advies vat
eerstdaags de bespreking aan
van het ontwerp van gewestplan Roeselare-Tielt.
Bezwaren, opmerkingen en suggesties nopens dit gewestplan
kunnen gericht aan : senator W.
Persyn, Kapellestraat 30, 8050
Wingene en a a n : senator G.
Van In, Moerkerkestraat 62/A,
8000 Brugge.

VU-Roeselare-Tlelt
over het plan
Spitaels
De arrondissementele raad van de
Volksunie Roeselare-Tielt, in vergadenng bijeen op 154 78 te Izegem,
betreurt de langzame manier waarop
de tewerkstelling in het kader van het
plan Spitaels op gang komt
Meerdere openbare besturen van de
streek hebben hun projekten ingediend De indiensttreding had normaal
op 1 april kunnen beginnen, doch de
realisatie van de ingediende projekten
wordt vertraagd en gehinderd door
een aarzelende administratie, die
klaarblijkelijk niet de nodige nchtlijnen
krijgt van de bevoegde minister
De Volksunie Roeselare-Tielt eist een
vluggere en meer doelmatige afhandeling van de ingediende dossiers zodat
1e een aantal noodzakelijke realisaties zouden kunnen gebeuren
2e de werkloosheid in ons arrondissement zou verminderen
De motie w e r d bezorgd aan de minister van Tewerkstelling en Arbeid

lustrerie
marcdeviiese
baron ruzettelaan
assebfpek - brugge
tel. 050-357404

Voor alle inlicRtingen en inschrijvingen:

Vlaamse Toeristenbond

St-Jakobsmarkt 45-47
2000 Antwerpen
Tel. 031-31 76 80. Vergunning nr. 1185 Kat A
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Overlijden te Gistel
O p 28 maart overleed ons langjang
lid Leo Rammelaere in de ouderdom
van 74 jaar Hij was afkomstig van
Lichtervelde en trouw nationalist Onze innige deelneming.

M A R K E : Groepstreinreis naar de Antwerpse Z o o Inlichtingen
bij Enk Libbrecht, Beginnestraat 8 te Kortrijk-Marke Tel na 18
uur 0 5 6 / 2 1 6 4 71
D I K S M U I D E : arrondissementsraad om 9 u 30 om de amendementen te bespreken die de afdelingen zullen indienen op de
Kongresteksten Alle amendementen moeten ten laatste op 6
mei binnen zijn, teneinde ze nog te kunnen uittikken tegen 's
anderendaags

Basken te gast in
„de Peerdevisser"
O p vrijdag 12 mei om 20 u 30 richt de
plaatselijke VUJO-kern terug een
volksmuziekavond in met het optreden van de Baskische folkzangeres
Maite Idirin
De voorstelling zal ingeleid worden
door Walter Luyten Deze aktiviteit
gaat door in het volkskafee « De Peerdevisscher», P Schmidstraat 4 te
Oostduinkerke
Pantxos Carrere en Peljc Ospital zijn
het vaste begeleidingsduo van Maite
Idinn
Hun suksesrijke liederen brachten
vooral een boodschap van nieuwe
hoop voor dit door kunstmatige

staatsgrenzen verdeelde volk Tainjk
waren hun optredens ook in SpaansBaskenland tot zij recent werden aangehouden bij een optreden in het zuiden en verbod kregen voor verder
optreden in het Spaans Baskenland.
VUJO-Oostduinkerke is terecht fier
dat ZIJ deze « primeur » kan aanbieden
voor West-Vlaanderen Het cafe biedt
slechts plaats voor 160 personen
Wie een leuk zitje wil bemachtigen,
koopt best kaarten vooraf op volgende adressen Luk Vanmassenhove,
Vnjheidstraat 11, Oostduinkerke, De
Peerdevisscher, P Schmidtstraat 4,
Oostduinkerke, Gilbert Devriendt, Albert l-laan 76, Oostduinkerke.

VU-Beselare-Geluveld
riep leden samen
O p zaterdag 8 apnl had de jaarlijkse
VU-feestavond plaats in de zaal Heksendale te Beselare En allen die aanwezig waren zullen het bevestigen
de afwezigen hadden ongelijk Naast
een 80-tal leden en sympatizanten,
waren ook aanwezig e h Van Walleghem, senator M Capoen, senator W
Persyn, arrond sekretans R Martens
en ons oudste lid C Masschelein
O m 20 u was het verzamelen geblazen in zaal Heksendale Na een lekker
aperitiefje mocht iedereen aanschuiven om zich te bedienen van een
onvervalste Breugeltafel
De traditie wil dat na het eetmaal een
spreker van de V U het woord voert
Maar dit jaar had de VU-afdeling van
Beselare-Geluveid toch voor een extraatje gezorgd Oud-pastoor e h Van
Walleghem vierde dit jaar zijn 50 jaar
priesterschap, en onze afdeling had
hem dan ook uitgenodigd
Ons gemeenteraadslid dr L Hoflack
huldigde hem dan ook op passende
wijze in een paar rake bewoordingen

Zoekertje
Te huur te Oostduinkerke, chalet voor 6 personen Nog vrij tijdens de maand augustus Tel
015-419003
N42

Echtpaar
Duprez-Froedure
in het goud
O p 16 april was er feest in Bellegem
De echtgenoten Aureel Duprez en
Jozefa Froedure, ouders van onze
bestuursleden Lieven en Dagobert,
vierden hun gouden huwelijksjubileum Dit w e r d gevierd met een plechtige dankmis in de parochiale kerk,
met samenzang onder begeleiding
van Willem Demeyer Daarna een
receptie voor familie en vrienden Ook
het VU-bestuur van Zuid-Kortrijk was
daar aanwezig Namens onze afdeling werd een prachtige plant overhandigd
Jozefa en Aureel, een welgemeende
proficiat en ook een dank U Dank U,
Jozefa, voor de moed waarmee U
steeds uw man terzijde stond Dank
U, Aureel, voor het toonbeeld dat U
steeds was in Vlaamsgezindheid
Proficiat en w e hopen in 1988 teruq
aanwezig te kunnen zijn 1
Gaby Verleye
voorzitter Zuid-Kortnjk

wist hij het leven van 50 jaar priester
én Vlaming van het eerste uur te
schetsen Aan e h Van Walleghem
w e r d dan in naam van het plaatselijk
bestuur een bloemstuk en een Vlaamse Leeuw in glasraam overhandigd
Ontroerd en blij dankte e h Van Walleghem voor deze attenties
Daarna kwam senator W Persyn aan
het woord, die ons een beeld schetste
van de toekomst in verband met de
Vlaamse Beweging, de Volksunie, de
ekonomie en het milieu
Toen was het de beurt aan Studio
Cash-Cash om de mensen aan te zetten tot dansen Onze voorzitter en
gemeenteraadslid dr L Hoflack gaf,
samen met zijn echtgenote, het goede
voorbeeld Dank zij de leden van de
dansklub (waaronder heelwat leden
van onze VU-afdeling) liep het dansfeest op wieltjes en was het 5 u. in de
morgen zonder w e het zelf wisten .
Tussendoor werd ook een milde gift
gevraagd om de financiële toestand
van ons maandblad •< Wij in de Westhoek » aan te zuiveren 3 600 fr w e r d
er omgehaald, waarvoor onze beste
dank
En tenslotte een oproep tot alle aanwezigen en afwezigen volgend jaar
allen op post 1

Auto-zoekrit
te Ooigem
Ook de Vlaamse Vnendenknng wil
zijn steentje bijdragen tot het welslagen van de aktie Jaar van het
Dorp en daarom wordt op donderdag
4 mei een auto-zoekrit ingericht door
ons en de ons omringende dorpen.
U krijgt hieromtrent nog een afzonderlijke uitnodiging, toch willen wij u nu al
uitnodigen om in te schrijven op
4 51978 in cafe De Klokke te Ooigem
van 12 uur af
Inschnjvingskosten 100 r per deelnemer-wagen en 50 fr per bijkomend
formulier
Alle VU-sympatizanten worden hartelijk uitgenodigd

VU-dienstbetoon te Tielt
Voortaan zal iedere eerste zaterdag
van de maand van 10 u 30 tot 12 uur
een bestuurslid of een mandatans
aanwezig zijn in cafe D'Hespe, Markt
te Tielt
Daar kunt U terecht voor dienstbetoon, inlichtingen over de werking van
het Volksunie-bestuur en de gemeentemandatanssen, suggesties voor de
toekomstige akties en tussenkomsten
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CHATEAU CARAVAN
Verkoop - Verhuur
onderdelen - toebehoren - trekhaken
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan)
Tel. 031 /21.98.15.

&

Borsbeek

Ook 's zondags open.

CARAVANCENTRA

PVBA

Aanbevolen huizen
RESTAURANT TUL
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel. 091/69.28.74
Specialiteit ribstuk op hout
Dinsdagavond en woensdag gesloten
Een stukje ongerept
natuurschoon
Herberg 'f STAMPKOT
St.-Maria-Latem. ZWALM
Boerenbrood - Hesp - Kaas
Tel. 055/49.94.76
Dinsd. gesloten

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 K a rel.
Feestzaal ter beschikking,
tot 120 personen.
LEON STEVENS
Brandstraat 7
MOL
Tel..014/31.23.76
Fabrikatie kleine lederwaren:
brieventassen - geldbeugels - sleutelhouders

EIGENAARS
W i j wensen moderne appartementen te h u r e n of te kopen i n Koksijde.
Agence Unlco, Zeelaan 222,
8460 Koksijde, teL 058/
51.18.89.

DE OUDE KRING
Café vu-lokaal
Dorpsplein, Heusden-Limburg

VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen
TeL 02/268.14.02
Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak
ADOLF CLAES EN ZONEN
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem
Tel. 054/3337.56

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL
J.TRUYEN
Stationsstraat 58
2440 Geel
Tel. 014/58.85.81
Alle dag- en weekbladen.

PVBA J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen,
Gentsestraat 238,
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. 054/41.25.89
Wij bouwen voor u sleutel op de
deur.
(Adv. 24)
Automatische poortopeners
vanuit de wagen bediend
prijs buiten konkurrentie,
tel. 052/35.73.63 - 35.68.89
.Plaatsing gratis
Nanovestraat 110, 1890 Opwijk
MATRASSEN P L A I I b A U
Alle maten, alle soorten, ook
medikale en anti-allergische nnatrassen.
Platteau-üevens,
Portugeesstraat 9, 1780 Teralfene, teL
053/66.74.56. "
FEESTZALEN-SALONS

DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van lafelgerief
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen
Tel. 031/37.45.72
KOETSWERKEN
V A N DER
MIJNSBRUGGE
& ZONEN.
Perfekte afwerking - juiste tinten. Affligemstraat 18,1742 TERNAT
(St.-Kat.-Lombeek). Tel.
053/66.82.36.
LINDENHOVE
Bellestraat 49
1790HEKELGEM
Café, restaurant, speeltuin, terras.
Woensdag en donderdag gesloten.
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf
15 u. Zaterdag en zondag vanaf 's
middags. Tel. 053/66.87.40.
Steeds welkom in
KREKELHOF
Drankhuis met sfeer
Brusselbaan 11, GOOIK
Tel. 054/33.48.57
Uw tweede thuis!

DROOGKUIS - WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER
Kollegestraat 33, 2400 MOL
014/31.13.76
KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734 06.43
Na 18 u. 425 46.42
KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65, TERNAT
Tel. 582.14.41.
Toonzaal alle dagen open van 919 u. Zondag gesloten.

ANTWERPEN
Zitdagen
senator Jorissen
Bornem : in plaats van 1 mei, zitdag
op dinsdag 2 mei van 19 tot 20 u.,
gewoon lokaal «De Bron».
B o o i s c h o t : in plaats van 8 mei, op 10
mei van 18 tot 19 u.: bij Frans van den
Broeck, Mechelbaan 23.
H e r s e l t : in plaats van 8 mei o p 10 mei
van 19 tot 20 u.: Bij de Mike, Bergom.
Heist-o/d-Berg : in plaats van 8 mei
op woensdag 10 mei van 20 tot 21 u.:
Bii AmeÜoke, Heist-Lc.

APRIL
27 DEURNE : zitdag van raadslid Staf Hereygers van 20 tot 22 uur
in lokaal Trefpunt, Turnhoutsebaan 28 te Deurne-Centrum.
29
MEI
2
3
5

VU-BoechoutVremde feestte
O p 15 april II. hield de VU-BoechoutVremde haar jaarlijks bal. Ronduit
mogen w e zeggen dat het een sukses
is geweest. W i j danken alle mensen
die er hebben aan deel genomen en
niet in het minst d e omliggende afde'lingen die zeer goed vertegenwoor'dipd waren. D e sfeer zat er dit maal
goed in. W i j hopen dat de volgende
jaren even vruchtbaar mogen zijn.

B O C H O L T : Vlaams lentebal in zaal «Heuvelheem», Heuvelstraat O r k e s t : The Hitch Hickers.

5

6
7

19

D E U R N E : Zitdag van raadslid Staf Hereygers, Herentalsebaan
227 te Deurne-Zuid van 20 tot 22 u. in café Duivenvrienden.
G E E L : arrondissementeel bal in de Gemeentelijke Feestzaal.
B O R G E R H O U T : VU-ledenvergadering o m 20 u. 30 in zaal D e
Nieuwe Carnot, Gastspreker : kamerlid Willy Kuijpers over « Met
de Volksunie naar de Vlaamse
Staat, opdracht en bedoeling
van onze partij».
B O R G E R H O U T : laatste dag van inschrijving tot deelname aan
de busreis naar Fantasialand-mini Disneyland in Duitsland o p
zondag 28 mei 1978. Prijs: 300 fr. VUJO-organizatie.
HERENTHOUT: «Wij-Vrouwen» gaan o p reis naar Düsseldorf.
Vertrek om 7 u. o p het Marktplein.
DEURNE : Planetariumbezoek te Brussel. Bijeenkomst om 13 u.
in lokaal Trefpunt, Turnhoutsebaan 28. Prijs; 20 fr. Ingericht door
Vlaamse Vrouwenkring.
K A P E L L E N : Opvoering van «Paartjesmolen» door Reizend
Volksteater in zaal « Onze Kring», Engelselei.

Stilte rond smeergeldzaak te Deurne

Aartselaar kreeg
glazen navelstreng
vu wil
soberheidspolitiek
Zaterdag jl. is met veel muziek en in
aanwezigheid van eerste-minister Leo
Tindemans te Aartselaar een nieuw
gemeentehuis geopend.
Voor d e V U allesbehalve een reden
tot vieren en wel o m meerdere redenen. Het nieuwe gemeentehuis ligt
vlak naast het oude, een historisch
gebouw met allure, dat voor een
gedeelte mee het eigen karakter van
het oude dorpscentrum bepaalde.
Door er een hypermodern gebouw
Cmet een glazen « navelstreng » naar
het oude gebouw) naast te plaatsen,
heeft men niet alleen architektonisch
gezondigd, maar ook het beeld van
het centrum van d e gemeente grondig verknoeid. Maar er is meer...
Aartselaar is een snelgroeiende gemeente in de wat ruimere periferie
van Antwerpen en dat brengt uiteraard met zich dat de administratie
mee uitbreidt. Onze gemeenteraadsfraktie is derhalve nooit tegen een uitbreiding van de beschikbare kantoorruimte geweest, wel integendeel. A l -

leen is er bijde uitvoering van de plannen voor een nieuw gemeentehuis —
plannen die nog dateren van d e vorige CVP-bestuursperiode — flink met
geld gesmeten. Dit nieuwe gemeentehuis, voor een bevolking die toch
nooit de 20.000 inwoners zal gaan
overschrijden, is met zijn kostprijs van
42 miljoen dan ook een overdreven
luxe.
Het merendeel van d e nieuwe bewoners getroost zich zware financiële
inspanning o m zijn woon- of bouwplannen door te zetten. Het is daarom
onverantwoord d e belastingsdruk —
die nu reeds een van de hoogste is in
het Antwerpse ! — nog verder te verhogen met dit en andere luxeprojekten.
O m die reden bleven onze 3 gemeenteraads- en 2 OCMW-leden w e g van
de officiële inhuldiging, wat bij het kollege — dat vóór 1976 nooit met ernstige oppositie heeft moeten rekening
houden — insloeg als een bom. Uiteraard w o r d t het VU-standpunt in een
volgend pamflet aan de bevolking verder toegelicht.

(wd)

ETN. BERT
Assesteenweg 117. TERN AT
Tel 02/582.13.12
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

Welkom
IN DE GROENE POORT
Dorpstraat 31,1686 Gooik
02-532.54.81
Lokaal van de Volksunie

OPTIEK
WALTER

ROLAND

ANTWERPEN

5 O
KERKSTRAAT
Tel.
(031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

Ingenieursbureau

WIJ 11

FRITUUR-EETHUISINGRID
Olenseweg 41, W e s t e r l o
(Voortkapel), tel. 014/21.36.96
V r a a g prijzen voor uw feestmenu's. Specialiteiten.
Alle dagen verse mosselen.
-UILENSPIEGELHerberg en Feestzaal
Kerkstraat 24,1742 Ternat
Tel. 582.13.45
Volksunielokaal

AANBEVOLEN HUIS
Vraag eens naar onze speciale voorwaarden:
02/219.49.30
of
,02/356.78.44

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!
Verzorgde keuken,
demokratische prijzen,
uitgelezen dienstbetoon
Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel. 031/81.88.41

D . i . l . W .
•

DE CRAEN ROM pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel. 015/71.12.40
Verwarming - stoom - sanitair. Alle
herstellingen.

Het is stil rond d e man van 2,5 miljoen
(het parket van A n t w e r p e n onderzoekt de financiële handelingen van
CVP-schepen
Huyskens, na een
klacht van d e transportfirma Coulier).
Het is twijfelachtig dat w e n o g iets
zouden kunnen vernemen tijdens het
onderzoek, bovendien hult d e CVPDeurne zich in een merkwaardig stilzwijgen. Ook de schepen zelf schijnt
zich te hebben teruggetrokken van al
te opvallende publiciteit: d e advertenties over zijn dienstbetoon, die regelmatig verschenen in plaatselijke reklamebladen, zien w e niet meer.
Als het waar is wat « D e Nieuwe
Gazet» van 7 april jl. schreef: « De
schepen-garagehouder
bezat
zowat
het monopolie
om bij
ongevallen
zwaar beschadigde auto's weg te slepen, hij werd steeds als eerste verwittigd-, vinden wij het ganse schepenkollege medeplichtig. Iets dergelijks is
immers niet mogelijk zonder medewerking van d e kollega's en of personeel.
Verder dan enkele bedenkingen kunnen w e nog niet gaan, w e zullen het
veroop van het onderzoek moeten
afwachten.

6 Frans Hals vest MECHELEN

N.V.

Bureauvoor
Toegepaste
Ingenieurswetenschappen
•k B u r g e r l i j k e b o u w k u n d e :
beton- en
metaalkonstrukties
-k S t u d i e e n u i t v o e r i n g v a n
industriële gebouwen
* Wegen- en
rioleringswerken
k Ontwikkeling en
toepassing van de
leefmilieutechnieken
m e t o.a. v e r w e r k i n g v a n
h u i s v u i l en Industriële
afvalstoffen

015/20.33.14

VU-Mechelen (arr.)
solidair met
amnestiehongerstaker
De Volksuniebestuursleden en -mandatarissen van het arrondissement
Mechelen in vergadering samengekomen o p 21 april 1978 betuigen hun
simpatie met de hongerstakers voor
een algemene amnestie onder d e leiding van d e heer August V a n Humbeeck.
De
VU-arrondissement
Mechelen
wijst de regeringsleden en de eersteminister in het bijzonder, o p hun respektTevelijke, humanitaire, kristelijke
en Vlaams-nationale beginselen, die
een onvoorwaardelijke amnestie inhouden. D e VU-arrondissement M e chelen sluit zich aan bij het initiatief
van senator Maurits Coppieters, voorzitter van de Vlaamse Kultuurraad,
die bij d e partijvoorzitters aandringt
o m bij de geplande grondwetsherziening aan d e Vlaamse deelstaat de
bevoegdheid toe te kennen algemene
amnestie te verlenen.
De VU-arrondissement Mechelen is
ervan overtuigd dat het VU-partijbestuur, d e VU-parlementsleden en de
VU-ministers
onverminderd
zullen
doorgaan met hun inspanningen o m
inmiddels de sociale gevolgen van d e
repressie en d e epuratie w e g t e werken.
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BRABANT
„Weg met de wapenhandel!"

11

immu

FILMTHEATERS

APRIL
28
LEUVEN arrondissementsraad om 20 u in zaal 't Broek, Broekstraat Bespreking kongresteksten met inleiding door Miek
Aerts lid van de Kongreskommissie

29
29

29

29

studio
28 APRIL TOT 4 MEI 1978

KESTERBEEK VU-meinachtbal in de Vredezaal te D w o r p om
21 uur Orkest The Robins
DILBEEK IJzerbedevaart Voordracht met film «Aan de kleine
Rivier» door het Dilbeeks Studie- en Informatiecentrum in Westrand-Feestzaal, om 20 u Voordracht door VTB-direkteur, Karel
De Meulemeester
BRUSSEL VUJO-manifestatie «Arbeid is ons recht» Een bus
worat ingelegd Vertrek om 11 u 40 aan Kardinaal Mercierplein
te Jette O m 12 u aan Waltra en om 12 u 30 aan het Gemeentehuis te Wezembeek-Oppem
SCHEPDAAL Bal van volksvertegenwoordiger dr Jef Valkeniers om 21 u in zaal Select Orkest The Midnightstars

LEUVEN 1
15 u 30

Tweede week

KT

II G a t t o
Film van Luigi Ccmencim met
Ugo Tognazzi, Mariangela Melato
17u30
KNT
Vierae en laatste week
Equus
Film van Syndey Lumet

MEI
BRUSSEL VUJO-kolportage naar aanleiding van Europees festival te Meise Samenkomst om 13 u 30 aan de kerk te Meise
DILBEEK VU-gespreksavond door staatssekretaris Vik A n ciaux om 20 uur in zaal Manna te St-Martens-Bodegem Dnnk
gratis aangeboden door de VU-afdeling St-Martens-Bodegem
BRUSSEL VUJO-deelname aan de nationale betoging « Ontwapenen om te overleven» ingencht door het Overlegcentrum
voor de vrede Samenkomst aan de Kapellemarkt te Brussel om
14 u 15 VUJO-vlag met vergeten

20 u

KT
Zesde en laatste week

Iphigenla
Film van Michael
met Irene Papas

Cacoyannis

1 3 u 3 0 - 2 2 U 15
Mon Oncle
Film van Jacques Tati

HERENT VUJO-debatavond over kernenergie Onder auspiciën van de minister van Wetenschapsbeleid en prof Willy
Dutre moderator O m 20 uur in zaal Aroma, Mechelsesteenweg
470 Werken mee aan deze organizatie Bond Beter Leefmilieu
Vlaanderen en het kabinet van Wetenschapsbeleid

KT

O u 15
The Betsy
KNT
Film van Harold Robbins met
Lawrence Olivier

LEUVEN 2
16u

Nagekomen berichten
VUJO-Nieuw Grimbergen voert sinds
lang aktie voor «Nooit meer oorlog»
en tegen de «Belgische wapenhandel» en «beroepslegers» De kern
nam dan ook deel aan de info-boekenbeurs « Schrijven of Schieten ' » over
vi/elzijnszorg en ontwikkelingssamenwerking, georganizeerd door wereldwinkel Strombeek-Bever in het Kultureel Centrum
Samen met VIC, V N S en L Dosfel-instituut w e r d heel wat informatie geboden Brosjures en het VUJO-blad
« M e g a t o n » gingen vlot van de hand
V U J O maakte van deze gelegenheid

gebruik om de idee» verbroederen
met een ontwikkelingsdorp » te lanceren
Omdat « kleinschalig mooi is » verwerpen w e grote mammoetprojekter
waann de mens verloren dreigt te
lopen Een klem projekt naar mensenm a a t met grote resultaten verdient
onze voorkeur Daarom stelt V U J O Gnmbergen voor, dat de gemeenten
ook zouden verbroederen met een
dorp uit een ontwikkelingsland Waarbij met het toenstisch belang pnmeert,
zoals dat nu meestal het geval is (foto
STERR)

Bijkomende zitdag
sociaal
dienstbetoon in
Groot-Ninove
Ook dit jaar een speciale zitdag waarop iedereen welkom is, die zijn belastingaangifte wil laten invullen Dat kan
op zaterdag 6 mei ek
Te Appelterre bij Jan Baeyens Stationsstraat 21 (054-336057) van 10
tot 12 uur
Te Denderwindeke-Lieferinge
bij Rik
Haelterman, Kruisveldstraat 7b, (0543 3 8 6 8 7 ) van 13 tot 15 uur

19u45
KNT
Derde week en laatste
Soldaat van Oranje
Film van Paul Verhoeven

Te Meerbeke-Neigem
bij provincieraadslid Urbain Daumerie Herremansstraat 32 (054-33 32 83) van 15 tot 16
uur
Te Voorde bij Renaat Raes, Ophemstraat 46 (054-500493) van 16 u 15
tot 17 uur
V o o r Ninove, Pollare, Okegem, Outer bij Georgette De Kegel, Aardew e g 36 te Outer van 17 tot 20 u 30
Het IS wel nodig de nodige formulieren, naar gelang de wijze van tewerkstelling mee te brengen
Het gewone sociaal dienstbetoon van
Georgette De Kegel loopt gewoon
door elke vrijdag van 16 tot 19 uur bij
haar thuis te Outer

1 4 u - 1 8 u - 2 2 u 30
Abba
Film van Lasse Hallstrom

TIENEN
Zondag
14u

donderdag
KT
Mary Poppins
van Walt Disney

broek en half Kaggevinne) Er werd
een gemeentelijke brandweerkommissie opgericht met afgevaardigden van
iedere politieke strekking van de G R
Denis Fredenckx CAGB) Marcel Gemoets (VU), Alfons V a n Gossum
(BSP) L Laureys (CVP) en Henri
Maes ( E L ) i p v wijlen schepen A n dries

Vrijdag, zaterdag 22 u 30, zondag, maandag, donderdag 1 9 u
Emmanuelle2
KNT
D e Anti M a a g d
Vrijdag, zaterdag 22 u 30, zondag 18 u , donderdag (Hemelvaartdag) 1 8 u
C r a z y h o r s e d e Paris
Film van Alain Bernardin

Resultaat

Keerbergen
Fototentoonstelling
over Priester Daens
Fototentoonstelling boeken, foto's en
dokumenten zullen te zien zijn van
Pnester Daens en Pieter Daens Dit
op 29 en 30 april van 15 tot 19 uur in
zaal 't Kasteel, Haachtsebaan Inkom
gratis

Tentoonstelling
in Gravenhof
te Dworp
Twee VU-leden stellen ten toon in het
Gravenhof schilderijen en pottenbakkerij van 5 tot 15 mei Open zaterdag
en zondag van 11 u af, andere dagen
van 16 u

Firma
VAN DOOREN
Hout

eteriUt
Bouwspecialiteiten
MARLIERl
1700 ASSE
Tel. 452.66.37
02/452.76.67

I
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Thuisbestelling
Toonzalen

maandag

Vrijdag zaterdag 20 u zondag,
maandag, donderdag
16 u 30
en 20 u 30, dinsdag, woensdag
20u30
KT
Close encounters
Film van Steven Spielberg met
Richard Dreyfuss

Toch een goedwerkende kommissie

Er w e r d een deugdelijke uitrusting
vooropgesteld door de kommissie en
de nodige gelden werden gestemd op
de gemeenteraad Zodoende kon het
broodnodige materiaal aangekocht
worden
Verleden week waren w e getuige van
een bewonderenswaardige aktie van
het vrijwillige brandweerkorps
h de voormiddag waren onze blussers reeds uit moeten rukken naar
Averbode Dit deed niets af aan hun
snelheid van optreden wanneer s
avonds het alarm opnieuw loeide
Kort na het alarmsignaal rukten de
brandweerwagens reeds uit En in
een minimum van tijd was de woonst
in de Lobbensestraat te Keiberg-Zichem geblust
Een gemeend proficiat hiervoor i De
schade aan de nog nieuwe woning
had nog meer beperkt kunnen worden indien het alarm sneller had kunnen aangezet worden Dit dient te
gebeuren op het gemeentehuis Er
w e r d voorgesteld een startknop te
voorzien bij de kommandant van de
brandweer om zo het tijdverlies tussen oproep van de 900 en het alarmsignaal tot een minimum te beperken,
daar waar men nu eerst naar het
gemeentehuis moet rijden om het
alarm in werking te stellen, zeker na
de kantooruren
Dit voorstel w e r d afgewezen door het
schepenkollege'
Nocfitans is dit een gemeenschapsvoorziening z'n geld ten over waard
In elk geval bravo voor onze vrijwilligers I
Robert Janssens

KT

Ou 15
KNT
Mijn wettige minnares
Moglie amante
Film van Marco Vicario

Vrijwillige brandweer- Zichem
Vroeger w e r d al wel eens kntiek geuit
n a V een brand te Scherpenheuvel-Zichem M e n hing toen in grote mate
van Diest af, vooral wat de uitrusting
betreft Na de fusie telt de gemeente
nagenoeg 21 000 inwoners Een degelijke uitrusting drong zich dan o o k op,
vooral wegens de uitgestrektheid van
de fusiegemeente (Scherpenheuvel,
Zichem Averbode, Testelt Messel-

KT
Spider-man

TERVUREN
Zondag
14 u ,
maandag (1
mei) 15 u
KT
A l i c e in W o n d e r l a n d
van Walt Disney

VU-bezoek aan gevangenis te St.-Gillis
Na het geslaagd bezoek aan de Brusselse hoofdbrandweerkazerne organizeerde onze
agglomeratieschepen
Jan De Berlangeer ditmaal een bezoek aan de gevangenis van St-Gillis
Z e w e r d gebouwd in de tweede helft
van vorige eeuw volgens de sterstruktuur Deze gevangenis, die een doorgangsfunktie vervult herbergt een
400-tal beklaagden, die na hun definitieve veroordeling naar andere gevangenissen worden overgeplaatst
Deze 400 beklaagden kunnen beroep
doen op 1 sociaal assistente i
BIJ de rondleiding met de direkteur
bezochten w e achtereenvolgens de
cellen waar enkele vierkante meter
worden gedeeld met nachtpan, bnts
en gordijnkastje en pijnlijke naaktfoto s de 22 uren eenzaamheid moeten
verlichten
De wandelkoer (2 uur per dag mag
men uit de cel) de bezoekruimte de
kapel en de uitgebreide medische
dienst (met ojseratiekamer) werden
ook bezocht W a t niet getoond maar
toch gezien werd, waren de «leeuwekooien» Al met al nog een archaïsche toestand
W o o r d e n als «begeleiding» en «we-

Zondag 16 u , maandag (1 mei)
17 u donderdag (Hemelvaartdag) 15 u
KT
M a r y Poppins
van Walt Disney

deraanpassing » schijnen nog met binnen de hoge gevangemsmuren te zijn
binnengedrongen
Eenmaal terug op vrije voeten kan de
kaasglimlach voor de foto er gemakkelijk af
Rudi Roosens

Vnjdag zaterdag donderdag
20u30,zondag 1 8 u 3 0 K N T
The little girl
w h o l i v e s d o w n t h e lane
van Nicolas Gessner met Jodie
Foster

Vlaams gezin zoekt huis met
tuin in de omgeving van Dendermonde Voor alle inlichtingen
zich wenden tot Karel Vereist
Boomgaardstraat 157, 2000 Antwerpen
N 45

Zondag,
maandag,
dinsdag
woensdag 20 u 30, donderdag
(Hemelvaartdag) 18 u
KNT
Last t a n g o in Paris
van Bernardo Bertollucci met
Marlon Brando

KURSAAL TURNHOUT
BELANGRIJK BERICHT
Binnenkort beschikbaar te W e zembeek-Oppem, een paar appartementen en woningen aan
sociale huurprijzen
V o o r nadere inlichtingen zich
wenden tot senator B o b Maes,
02/720.18.59.
(N 39)

«^

Vrijdag, zaterdag 19 u 30, zondag 15 u en 2Ö u 3 0 , dinsdag,
woensdag 20 u 30, donderdag
(Hemelvaartdag)
15 u
en
20 u 30
C l o s e Encounters
of t h e third kind
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GIES COSYNS:
Ik bekllk de Leie
niet meer,
• • • •

KWAREMONT. — Vanop zijn schildersezel heeft Gles Cosyns een prachtig uitzicht op de glooiende heuvels in de verstafgelegen zuidwest-hoek van de Vlaamse
Ardennen.
Hij is er geboren en getogen. Voor zijn studies belandde hij wel een tijdje in het
Gentse, maar hij werd naar zijn geboortestreek teruggezogen. Elke dag geniet hij
met handen en voeten van de rustige hoekjes in Kluisbergen en omgeving.
Hij heeft zich voorgenomen zijn streek in « Gies Cosyntjes » te gieten ; met de verspreiding van zijn kunstwerken speelt hij voor kultureel ambassadeur van de
Vlaamse Ardennen.
Gies Cosyns: « Wij leven hier gelukkig
nog in de sfeer van een oude gezellige
postkaart. Kwaremont heeft geen jaar
van het dorp nodig om te overleven,
hoewel er weerstand moet geboden
worden aan allerlei aanslagen; verkavelingen, beton...
Toen ik burgemeester was, van 64 tot
70, had ik de grootste moeite om het
dorp uit de modder te halen. Toch konden we heel wat wegen verharden,
prachtige kasseibaantjes aanleggen,
waterleidingen trekken, het kerkhof beter uitrusten, wachthokjes aan de bushaltes plaatsen, enzomeer...
Dat alles met de uitdrukkelijke bedoeling Kwaremont moderner uit te rusten, maar toch het dorpskarakter te
bewaren.
Het was niet zo gemakkelijk om een
invasie van mensen, vooral uit Kortrijk
en Gent, tegen te houden.
Een gezegde hier in de streek i s ;
«Kleine
boerderijtjes
worden
in
Kluisbergen verkocht terwijl je even
met je ogen knippert.» Z o rap gaat
dat hier. Nu, de ingezetenen van Kwaremont zijn er hoegenaamd met
kwaad om dat er nieuwe buren komen. Ze vinden het zelfs prettig het
vreemde kunstenaarsvolkje in hun artistieke bezigheid te bespieden.
Maar wat de mensen van Kwaremont
en omgeving ergert, is dat er nu naarstig werk van gemaakt wordt, met
betonmolens ondermeer, om
het
prachtige landschap plat te walsen.
Dat Is zeer erg !

Ambassadeur
Gies Cosyns is een onrustige natuur,
die precies kunstschilder is geworden om op zijn atelier geregeld tot
rust te kunnen komen. Met die beroepskeuze waren zijn ouders aanvankelijk niet zo gelukkig.
Gies Cosyns: «Vader was hoofdonderwijzer in Kluisbergen. Hij heeft mij
beïnvloed om ook in het onderwijs te
gaan. En dat is wel enkele jaren het
geval geweest, in Ronse.
Nochtans, van in mijn jeugdjaren was
ik er zot van om op elk moment te
schilderen.
Ik liep normaalschool in Oostakker, bij
de broeders. Toen reeds kreeg ik, na
verloop van tijd, vrijaf tijdens de lessen
van tekenen om autonoom mijn schilderkunst naar hartelust te beoefenen.
Ik heb bureaupostjes aan me laten
voorbijgaan om toch maar mijn boterham met schilderen te kunnen verdienen.»
— Dat is een moeizame debutantenstrijd geworden..?
Gies Cosyns: «Inderdaad, men kan
me nu benijden dat ik hier rustig en
komfortabel leef in Kwaremont, maar
de schildersezel stond hier vroeger letterlijk in de drop.

Ik was al geruime tijd aan het schilderen toen ik «ons moe» t r o u w d e ; zij
was financieel niet veeleisend, en dat
heeft het mij mogelijk gemaakt, om
tegen het advies van thuis in, toch als
schilder aan de kost te komen, en zes
kinderen groot te brengen.»
— Uw eerste tentoonstelling dateert
van dertig jaar terug...
Gies Cosyns: «De repressieperiode
was toen inderdaad nauwelijks achter
de rug. Terloops, men heeft mij 16
maanden vastgehouden, en onze familie is ook niet gespaard gebleven van
brandstichters die huis en inboedel in
de vlammen deden opgaan.
Om maar te zeggen dat ik bij het begin
van mijn schilderscarrière hoegenaamd geen rijk familiebudget kon aansnijden.
Van in het begin stelde ik mij voor
ogen mezelf bekend te maken met
veel exposities, en vooral zonder tussenpersonen te werken.
Ik heb mijn schilderijen zelf aan de
man gebracht, van klant tot klant.»
— Vijftien jaar geleden pas, in '63,
kwam de grote doorbraak...
Gies Cosyns: «Ik moet u zeggen dat
de Vlaamse kopers aanvankelijk eerder schaars waren. In Knokke kwam
een groot publiek kijken. En het werd
een trouw en dankbaar publiek dat alsmaar aangroeide.»
— Gies Cosyns is de artistieke ambassadeur van de Vlaamse Ardennen
geworden...
Gies C o s y n s : «Ik maak mij geen illuzies dat men mijn werken onverdeeld
als goed zou waarderen. Wel stel ik
vast dat veel nieuwkomers mijn stijl en
werkwijze overnemen.

Prikken
— Door wie heeft u zich laten inspireren ?
Gies C o s y n s : «De invloed van de
expressionisten, Permeke en Servaes,
kan ik niet loochenen. Dat houdt verband met het maandenlange heimwee
naar mijn geboortestreek, die ik tijdens
mijn hechtenis aangekweekt heb. Die
streek maakt een geweldige indruk op
mij, en ik zal nooit kunnen ophouden
om er schilderijtaferelen over te ontwerpen.
De inspiratie die mijn geboortestreek
me geeft is onuitputtelijk. Ik hunker
elke dag naar licht en lucht, maar de
hevige kleuren heb ik niet meer in mijn
penseel gehouden. De zachte, ietwat
grijze, kleuren van de natuur brengen
mij de rust die ik nodig heb. Je mag
schrijven dat ik mijn rug gekeerd heb
naar de Leie; die streek bekijk ik niet
meer.
Mijn Gentse periode, mijn Latemperiode, is achter de rug.

In mijn schilderijen valt wel nog een
mengeling van expressionisme, romantisme en realisme te bemerken, maar
ik heb al die kunstige ervaringen verweven in een eclyptisch pastel.»
— Diegenen die Gies Cosyns goed
kennen vinden zijn onrustige natuur
niet terug in zijn schilderijen...
Gies C o s y n s : « Niet alleen met politieke bezigheden, maar ook met tal van
andere beslommeringen loop ik dag
na dag vrij zenuwachtig rond. Vandaar dat schilderen zowel mijn beroep
als mijn hobby is g e w o r d e n : op mijn
atelier hoef ik mij niet op te jagen. Ik
schilder trouwens nooit in commerciële reeksen. Het zou al te gek zijn om
de rustige natuur van de Vlaamse
Ardennen weer te geven in haastig op
het doek geflanste kleuren.
— Niet alleen uw schilderijen, maar
al uw bezigheden verraden een diepe
bekommernis om de teloorgang van
uw geboortestreek tegen te g a a n ;
om Kwaremont te behoeden voor verkwanseling.
Gies C o s y n s : « Dat is meteen ook een
politieke vraag. Die bekommernis, die
ik als burgemeester zes jaar lang heb
trachten waar te maken, bezielt mij
zeker ook vandaag nog
— En, hoe leeft de flamingant vandaag in Kwaremont?
Gies C o s y n s ; «Ik ben ontgoocheld, wil
je dat schrijven ? Dat Egmontpakt, dat
doet me pijn. Zelf zou ik zo'n stap
nooit gezet hebben; we hebben als
Volksunie daarmee onze politieke
druk verzwakt.

Hebben wij jarenlang zoveel moeten
vechten (geschorst op school, oorlogsrepressie, financiële miserie) om zo
weinig vandaag te bereiken? Ik moet
eerlijkheidshalve wel toegeven dat ikzelf na de harde strijd tegen de faciliteiten in de taalgrensgemeenten geruime
tijd uitgeblazen heb.
W e hadden het niet gemakkelijk met
de vlaamsnationale strijd tegen de
bourgeoisie en de socialisten van
Ronse, tegen de CVP van Oudenaarde, en tegen de liberalen in mijn
gemeente.
Hoopvolle verwachtingen stellen vooral de jongere generaties nu op nieuwe
krachten, zoals Germain De Rouck,
die zich op korte tijd reeds biezonder
verdienstelijk hebben gemaakt.
Vooral IS het broodnodig dat wij het
dubbelzinnig flamingantisme van een
Verroken doorprikken.
Ik blijf een «harde» binnen de Volksunie, vooral omdat ik erg ongeduldig
ben om de politieke macht te verwerven waar wij als Vlamingen recht op
hebben, in het kader van een tweeledig federalisme.» (HDS)
CWie interesse heeft voor een dokumentaire
film met prachtige kleuren over «Gies
Cosyns en de Vlaamse Ardennen», kan
terecht bij de kunstschilder- Kwaremontplein, Kluisbergea waar trouwens eveneens de plaatselijke VVV-toeristische informatie kan verkregen worden).

En, uiteraard kan ik hier in deze streek
geen genoegen nemen met die faciliteiten-rommel. Die is er niet gekomen
met het Egmontpakt, dat weet Jan Verroken van de C V P maar al te goed.
Maar een oplossing is er nu evenmin
voor gevonden, tenzij de verre toekomst van een Vlaamse staat in volle
evolutie...

y
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