
GROOTS KONGRES VAN DE ARBEI 
VU geeft inhoud I I de Vlaamse staat 

Dertienhonderd aanwezigen hebben verleden zondag de Deze grote opkomst en de geest waarin het ganse kon
slotvergadering van ons Kongres bijgewoond. Tijdens de gres is verlopen, waren de bekroning van maanden inten-
stemmingen in de voormiddag waren er praktisch duizend se voorbereiding waarbij de basis, meer nog dan vroeger, 
aanwezigen. dicht betrokken was. 

H. SCHILTZ 
klare 
over stacrf 

In zijn kongresrede verleden zondag heeft voorzitter Hugo Schiltz herhaald, dat 
de Volksunie de strijd aanbindt om te bekomen dat de behandeling van het 
staaldossier zou geschieden in funktie van een open en zakelijk politieke 
onderhandeling van gemeenschap tot gemeenschap. Geen Vlaams geld zonder 
klare afspraken ! 

Europese 
vrienden 
te gast 
Aan de vooravond van de Europese verkie
zingen heeft het Volksunie-kongres voor het 
eerst niet alleen programmatisch, maar ook 
zichtbaar een Europese dimensie gekregen. 
Bij de VU-verwezenliJkingen na een Jaar rege
ringsverantwoordelijkheid heeft voorzitter 
Schiltz terecht kunnen onderstrepen, dat 
Vlaanderen als gemeenschap aan deze ver
kiezingen zal deelnemen. Het kongres werd 
bijgewoond door waarnemers en eregasten 
uit Nederland, uit Duits Oost-België, uit het 
land van Wales en uit Catalonië en Basken
land. Er was een boodschap uit Frans-Vlaan-
deren en de gekende Franse federalist prof 
Guy Heraud, weerhouden in Quebec, stuurde 
een lange sympatiebetuiging. 
In de rand van het kongres hebben de ver
tegenwoordigers van de aanwezige nationa
listische partijen overleg gepleegd over nau
were samenwerking en wederkerige steun in 
Europees verband. 
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ARBEIDS-RECHT? 

Betogen voor Arbeidsrecht is zeer lof
waardig zolang wij het aandurven 
erbij te voegen Hoe, Waar, Wanneer 
en Door Wie wij dit «arbeidsrecht» 
willen zien ge-eerbiedigd. 
Wij zijn niks genaderd met verkla
ringen als: «Een rechtvaardiger ar
beidsbestel en een herverdeling van 
de inkomens bewerken is niet makke
lijk !». — Wij zijn wel genaderd als wij 
de zogenaamde « muiti --arbeiders wil
len aanpakken, die het al te graag wil
len blijven stellen met 4, 5, 6, soms 10 
of nog meer «goed-opbrengende 
jobs = verdiensten », ? zelfs in de eer
ste plaats al diegenen, die zich gaarne 
vaktxsndsleider, een of ander lokaal, 
gewestelijk of nationaal prominent 
van links of van rechts noemen. 
Een rechtvaardig arbeidsbestel en 
konsekwente aangepaste inkomens-
herverdeling is zeer makkelijk te be
werkstelligen, als wij de arbeids-bede-
ling maar willen doen herleiden tot 
Nooit meer dan een job = inkomen 
per persoon I 

Hoevele «vakbondsleiders» — die 
zelf zo graag arbeidersbetogingen op 
touw zetten — zijn er niet, die zelf per
soonlijk meerdere «jobs» = inko
mens hebben met vele miljoenen 
B frs. per jaar ? Hoevele van die loka
le, gewestelijke of nationale lieden zijn 
er niet, die zich graag « helden-promi
nenten» noemen, omdat zij toch zo 
aarts-teveel inkomen en inkomens 
hebben. 
Als al die « multi-jobs » zodanig zwaar 
genoeg zouden belast zijn, dat zij (hel
den van prominenten) er hun «goes
ting» van zouden knjgen, zouden wij 
— dank zij onze tijdens de laatste 

jaren zo fel opgeklommen produktivi-
teit en produktie — komen tot 'n zeer 
groot tekort aan arbeidskrachten. 

. Weg met de honderdduizenden 
« Verkrachters » van de « Arbeid », die 
honderdduizenden zelfs miljoenen 
B frs per jaar willen blijven «binnen-
sleuren», terwijl anderen «neven hun 
deur» het naar hun zeg en goesting 
moeten blijven stellen met juist ge
noeg om niet schandewekkend te 
kunnen kreperen van honger, doch 
met bitter veel te weinig om er goed 
menselijk van te kunnen leven. 

P.V.C, 
St-Pieters-Woluwe 

RONDE 
Naar aanleiding van de lezersbrief 
(«WIJ» van 18 mei), onder de titel 
«Ronde», ben ik zo vnj een gans 
andere mening te verwoorden. Het 
voorstel-Coppieters in verband met 
de Ronde van Frankrijk is ronduit bela
chelijk te noemen. Het is beschamend 
dat onze leiders zich bezig houden 
met zulke onrealistische zaken, terwijl 
er op andere vlakken aangaande het 
verplicht gebruik van de Nederlandse 
taal nog zoveel te verbeteren is, bv. in 
onze Brusselse instellingen. Dit voor
stel van de heer Coppieters is even 
onzinnig als het geblèr van de Fransta
lige oproerlingen betreffende de niet 
ondertekende Franstalige zijde van 
het nieuwe honderd frank biljet 
Waarom reageert de heer Coppieters 
dan niet tegen de Miss Belgié-verkie-
zing, waar er voor de Nederlandstali
ge kandidaten ook al niet te veel ple
zier aan te beleven viel? Daar dien
den dezen ook de Franse taal te 

Dame uit Bomem, zoekt drin
gend werk als bijverdienste in 
de omgeving Antwerpen, Me-
chelen of St-Niklaas. Belangstel
lenden kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, Liersesteenweg 11 te 
2580 St.-Katelijne-Waver, of tele
fonisch op het nummer 015-
21.79.00. Referentienummer: 
1358 

Jongedame uit Mechelen, 6 jaar 
ervaring in het restauratiebedrijf 
(keukenwerk, opdiening, berei
ding van spijzen, enz..J zoekt 
dringend betrekking in restau
rant of een voedingsbedrijf in de 
omgeving van Mechelen, Ant
werpen of Brussel. Belangstel
lenden kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, Liersesteenweg 11 te 
2580 St.-Katelijne-Waver, of tele
fonisch op het nummer 015-
21.79.00. Referentienummer: 
1359. 

Gevraagd gezin (liefst zonder 
kleine kinderen) voor uitbating 
drank- en spijshuis. Man of 
vrouw op hoogte van keuken 
Zeer goede ligging. Info op re-
daktie-adres. N 55 

beheersen, terwijl de Franstalige kan
didates enkel het Frans dienden te 
spreken. 
Laat ons dus hopen dat onze Vlaam
se vertegenwoordigers in het vervolg 
met serieuze zaken naar voor zullen 
treden. 

A.S., Erembodegem 

UIL EN BRIL 

Door het onderschrijven en het hals
starrig blijven verdedigen van het 
Egmont-Stuivenbergakkoord heeft de 
V U haar kiezers bedrogen, de Vlaam
se eendracht aan stukken geslagen, 
haar «enige Vlaamse waarborg-zijn» 
op de helling gezet en haar verdere 
opgang zéér twijfelachtig gemaakt. 
Zij vervoegt daarmee de rangen van 
de traditionele kleurpartijen welke des
tijds door de V U terecht gehekeld en 
bestreden werden om het verkwan
selen van Vlaamse belangen voor 
een bord «verzuurde» linzensoep. 
Dat de VU zich tot zoiets heeft laten 
misbruiken en daarenboven blijft vol
harden in haar dwaasheid, is werkelijk 
onbegrijpelijk. 
Maar ja, wat baten kaars en bril, als 
de Vlaamse uil niet zien en wil. 

P.v.d.H., Mere 

«ARBEID'EN 
«MEERVOUD. 

Onder deze titel stond in uw blad van 
vorige week een brief van CD., eindre-
dakteur van «Meervoud». Die brief 
was op zijn beurt een reaktie op het 
artikel waarin uw medewerker Janse-
gers in « Wi j» van 4 mei de « Arbeid »-
jongens nogal ongenuanceerd uit
maakte voor antidemokraten, marxis
ten, totalitairen, nuttige idioten enzo-
verder. 

Ik ben zeker geen speciale vriend, 
maar nog minder een speciale vijand 
van «Arbeid». Zonder het met deze 
groep eens te zijn, verheug ik me in 
de vaststelling dat ook in het Vlaams-
nationalisme — waartoe zij, gewild of 
ongewild, zeker nog behoren — een 
waaier van aksenten en temperamen
ten bestaat: dit is dan mijn vorm van 
pluralisme. Een « Arbeids »-man heeft 
evenveel recht om zich te beroepen 
op de Vlaamse beweging dan menig 
stokkonservatief Vlaams notaris. 
Dit is echter niet de essentie van mijn 
schrijven. Wel wil ik de « Wij »-redaktie 
zeer duidelijk zeggen, dat ik hoege
naamd geen waardering op kan bren
gen voor een procédé dat er in 
bestaat, lezersbrieven te voorzien van 
een antwoord dat langer is dan de 
brief zelf. Dit soort van redaktionele 
gelijkhebberij is zeker niet demokra-
tisch. 

Daarenboven blijf ik dan toch maar 
zeggen dat de bressen in de Vlaamse 
dijk nog altijd van die aard zijn, dat 
alle baten helpen. En wanneer de 
« Arbeids «-dienst er een paar zakjes 
(rood) zand wil ingooien, dan ben ik 
daar zelfs dankbaar om. 

S.S., Erembodegem. 
Red.: Of er al dan niet rood zand 
moet zijn, laten we even in het mid
den. Maar inderdaad: we beloven 
beterschap wat de geli jkhebberi j in 
de redaktionele antwoorden betref t 

TERUGLOOP LEDEN 

Volgens mij wordt alles wat contra 
het Egmontpakt is geweerd in « WIJ ». 
Nu en dan kan men vaststellen dat er 
nog leden tegen het pakt zijn. Wordt 
er aan de top wel rekening gehouden 
met wat er leeft aan de basis ? 
Niettegenstaande er een aktie werd 
gevoerd door enkele bestuursleden 
te Menen om het ledenaantal te ver
beteren, stel ik vast dat er een lichte 
achteruitgang waar te nemen is in ver
gelijking met het vorig jaar. Nochtans, 
de VU in Menen zit samen met de 
CVP in het beleid. Is dit soms geen 
slecht teken voor de VU ? Hopelijk 
mag de VU haar uitslag verbeteren 
bij een volgende verkiezing. 

V.H., Menen 

Red. — Op dit ogenblik telt de Volks
unie zevenduizend leden méér dan 
op dezelfde datum vorig jaar. 

'VAKANTIEGELD 

Verleden jaar werd met groten « bof» 
en « pauwfier » aangekondigd, dat van
af 1978 niet alleen de vakantiegelden 
voor gepensioneerden zouden ver

hoogd tot 5.000 fr., maar dat ook zou 
gelden voor «invaliden». 
Mei 1978 bijna door. Alleman is prak
tisch gediend, doch nu blijkt wel, dat 
de vakantiepremie van 5.0()0 fr. uitslui
tend gereserveerd blijft tot de katego-
rie van invaliden, die dat geworden 
zijn door arbeidsongeval. Dat zijn 
enkele duizenden (ong. 20.000) van 
onze 670.000 invaliden en minder-vali
den Die andere resterende 650.000 
zullen nog zeer lang moeten wachten 
tot wanneer één of andere politieke 
partij Ok verhoop dat het de V U zal 
willen zijn) het eens definitief voor die 
650.000 weeriozen kranig zal willen 
opnemen. 

Het IS hier geen kwestie «nog meer 
geld te verbrassen». Elk ziet toch 
goed genoeg, welke royale dubbele 
vakantiegelden NU overal aan goed
bedeelden, zelfs aan teveelbedeelden 
(met inkomens van over het miljoen fr. 
per jaar) toegekend en uitbetaald wor
den, terwijl zij dan nog wel vaak reeds 
'n dertiende maand toegeschoven kre
gen. — Kan van die «teveel verwor
ven gelden » dan toch niks af om alle 
670.000 minder-validen ook eens de
gelijk vakantiegeld te geven ? 
Die minder-validen zijn wel «weer
loos » doch niet stemloos bij verkiezin
gen. 

P.V.C, Sint-Pieters-Woluwe 
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redaktie 
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Waarde lezer (es) , 

Eigenaardig opgekeken toen U dit 
WIJ-nuininer uit Uw brievenbus 
haalde ? Inderdaad, de opmaak 
van onze eerste pagina hebben we 
duchtig gewijzigd. 
Geruime tijd reeds werd op 
redaktievergaderingen gespeeld 
met de gedachte om onze "1" aan
trekkelijker te maken ; om op de 
frontpagina de inhoud van aktua-
liteitsartikels te verraden. In 
die zin kregen we trouwens aan
moediging tijdens de nu reeds drie 
voorbije "open-deur-dagen" op de 
redaktie. 
Precies de gebeurtenissen van de 
jongste dagen hebben ons aange
spoord om die WIJ-mutatie nu 
door te voeren. 
Immers, drie blikvangers verdienen 
onze volle aandacht : het VU-
kongres van de arbeid, de diskus-
sies omtrent het staaldossier, 
en uiteraard ook de trieste ge
beurtenissen in Shaba. 
Het is eigenlijk overbodig die 
onderwerpen hier te vermelden, 
want bij het vluchtig bekijken 
van de eerste WIJ-pagina hebt 
U reeds gemerkt dat wij die drie 
onderwerpen vanuit onze volks-
nationale visie in dit nummer 
passend belichten. 
Het is onze bedoeling om U die 
"vluchtige aanblik", die 
eerste verhelderende oogopslag, 
vanaf nu elke week te gunnen. 
We hopen U op die manier een 
handje toe te steken bij een 
aangenamer lektuur van Uw 
vlaarasnationaal informatie
weekblad. 

25 MEI 1978 
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Groots kongres 
van de arbeid 

Het 17e Kongres van de Volks
unie verleden zaterdag en zon
dag te Strombeek-Bever en te 
Brussel, was In alle opzichten 
geslaagd. 
De grote opkomst, maar vooral 
de grote opkomst voor de sektie-
vergaderingen en de stemmin
gen, heeft bewezen dat de parti j
basis zich daadwerkeli jk betrok
ken voelt bij het programma en 
de werking van de Volksunie en 
dat het kader zijn polit ieke ver
antwoordeli jkheid ten volle be
grijpt. Nooit in het verleden 
werd een VU-kongres zo intens 
voorbereid op het vlak van de 
afdelingen en de arrondissemen
ten. Het grote voordeel daarvan 
is, dat het Manifest van de Ar

beid zoals het door het kongres 
werd behandeld, het resultaat is 
van de ruimst mogelijke in
spraak. Een verheugend gevolg 
daarvan was de vloed van amen
dementen en voorstellen, die 
door de arrondissementen werd 
voorgelegd. 
Op het materiële vlak was het 
zelfs een beetje «des Guten 
zuviel » : een paar van de vijft ien 
hoofdstukken van het Manifest, 
die grondig werden besproken 
in de sektievergaderingen, kon
den bij gebrek aan ti jd niet meer 
gestemd worden. Het kongres 
heeft voor deze stemmingen vol
macht gegeven aan een uitge
breide Partijraad. 
Het Manifest van de Arbeid is 

een essentiële en waardevolle 
aanvulling van het parti jprogram
ma. De Volksunie heeft zich dui
delijk bevestigd als een realisti
sche, sociaal vooruitstrevende 
Vlaams-nationale partij. In de lijn 
van haar vroegere grote kon-
gressen is zij opnieuw een dur
vende vernieuwingsparti j geble
ken. Wat zij vandaag zegt over 
nieuwe vormen van arbeid, over 
zinvolle arbeid, over niet-arbeid 
klinkt verrassend jong en fris, 
maar zal straks gemeengoed 
zijn ook voor andere partijen. 
Dit durvend en vernieuwend 
vooruit-denken gaat gepaard 
met een gezonde zin voor de 
Vlaamse ekonomische en socia
le werkeli jkheid van vandaag. 

Het Manifest van de Arbeid on
derstreept nogmaals de waarde 
van de kreatieve ondernemings
zin, die de Volksunie dan ook 
geëerbiedigd en gewaardeerd 
wil zien. Het kongres is een aan
tal hete hangijzers niet uit de 
weg gegaan : de verhouding tus
sen kapitaal en arbeid, de waar
dering van de overlegdemokra-
tie, de realistische benadering 
van het syndikale feit, de gastar
beid enz. 

Een belangrijk aspekt van het 
kongres was de ruim afgeteken
de drie-vierdemeerderheid bij 
de stemming over de aktuali-
teitsresoluties. Dit eerste VU-
kongres na de ondertekening 
van het Egmontpakt en na de 
toetreding tot de regering heeft 
zijn volle vertrouwen uitgespro
ken in de politieke beslissingen 
van de Partijraad en in het alge
meen beleid van de parti j leiding. 

Het kongres werd beëindigd 
door de belangrijke toespraak 
van parti jvoorzitter Hugo Schilz. 
Men zou de voornaamste ken
merken van deze redevoering 
als volgt kunnen opsommen: 
duideli jk zowel voor vriend als 
voor tegenstrever, moedig ook 
naar de eigen achterban toe, hel
der wat betreft de te volgen tak-
tiek en strategie, rustig en zelfze
ker vanuit het besef van 
Vlaams-nationale volwassen
heid, maar gepassioneerd en 
bewogen vanuit de trouw aan de 
Vlaams-nationale opdracht. 

Vooral omdat dit een moedige 
redevoering was ook naar de 
eigen achterban toe, had de lan
ge staande ovatie van het parti j
kader aan zijn voorzitter naast 
de emotionele ook duidelijk een 
politieke betekenis. 

Zonder rechtvaardige arbeidsver
deling komt de demokratie in ge
vaar. Daarom stelt de Volksunie 
dit probleem centraal. Dogmati
sche stellingen mogen niet belet
ten, dat een waaier van middelen 
tot herverdeling van de arbeid 
wordt aangewend : deeltijds werk, 
verkorting van de arbeidsduur, 
strijd tegen sluikwerk en tegen 
overuren én alle kumuls, grotere 
soepelheid bij de toegang tot de 
zelfstandige arbeid, aanmoediging 
van groepspraktijken, enz. 

Klare taal 
over staal 
H. Schiltz in zijn fcongresrede: 
« Wanneer gevraagd wordt dat de Vlaamse gemeenschap voor tiental
len miljarden zou bijdragen voor de redding van de staalnijverheid dan 
IS het maar normaal dat de voorwaarden voor het leveren van deze bij
drage zou genegocieerd worden van gemeenschap tot gemeenschap. 
Hoe kan men een dergelijke inspanning vragen van de Vlaamse 
gemeenschap zonder dat wij de zekerheid hebben dat bv. de havenver-
dragen goedgekeurd worden, en dat wij in de toekomst ook op ekono-
misch en financieel gebied over een voldoende ruime autonomie zullen 
beschikken ? En indien men daarbij de uitgaven voor de haveninfra-
struktuur ter sprake wil brengen, mij goed. Ik stel mij trouwens meer en 
meer de vraag of het met verkieslijker zou zijn ook dergelijke uitgaven 
onder te brengen onder de uitsluitende bevoegdheden van de gewes
ten. Dit zou de steeds meer opduikende kompensatiebetwistingen uit
sluiten. 
Ik kan niet genoeg de aandacht vestigen van de Vlaamse pers, de ver
enigingen, de drukkingsgroepen. op het enorme belang voor de 
Vlaamse gemeenschap van de beslissingen die ter zake gaan geno-

' men worden. Het gaat mede over de ekonomische en financiële toe
komst van Vlaanderen. Terwijl als in een Sanhedrin door schriftgeleer
den gezocht wordt naar feiten en feiltjes in de Egmont- en Stuyvenberg-
teksten worden via het staaldossier beslissingen voorbereid, waarvan 
de betekenis honderd maal groter is. 
Ik weet met of mijn dringende oproep tot verstandig overleg over de 
Vlaamse strategie ditmaal zal gehoord worden.Maar in ieder geval zal 
de VU desnoods alleen de strijd aanbinden om te bekomen dat de 
behandeling van het staaldossier zou geschieden in funktie van een 
open en zakelijke politieke onderhandeling van gemeenschap tot 
gemeenschap -. 

Shaba 
Ten aanschouv/e van het 
leed en helaas ook van 
de vele doden m Shaba 
zal wel niemand bewe
ren, dat de regering een 
verkeerde beslissing 
nam toen ze tot de opera-
tie-Kólwezi besloot Ook 
in de uitvoering werd de
ze plicht behoorlijk nage
komen, in de mate van 
de middelen van een 
klein land. 

Van meet af aan heeft 
de regering gesteld dat 
de operatie-Kolwezi lou
ter humanitair moest 
zijn: geen militair optre
den, slechts hulp aan 
mensen in nood. Zowel 
deze zeer verstandige be
perking als de beperkt
heid van onze middelen 
hebben meegebracht, 
dat onze tussenkomst on
mogelijk vroeger kont 

De regering deed er wijs 
aan, zich niet door 
Frankrijk op sleeptouw 
te laten nemen. Frank
rijk heeft van meet af 
aan in Shaba andere 
doeleinden nagestreefd 
dan louter humanitaire, 
met veel ruimere midde
len dan waarover België 
beschikt Uit indiskreties 
in de pers — in « De Stan
daard * en «Pan » bv. — 
zou moeten blijken, dat 
vooral VU-minister Hec
tor de Bruyne zich zou 
verzet hebben tegen een 
Frans-Belgisch eenheids-
kommando. Het is niet 
aan ons om dit te beves
tigen of te ontkennen. 
Wel zijn we ervan over
tuigd dat de VU-aanwe-
zigheid in de regering 
een beslissende steun is 
geweest voor degenen, 
die ons optreden tot de 
humanitaire opdracht 
wensten te beperken en 
die wars stonden van ie
der militair avontuur 
met onafzienbare inter
nationale verwikke
lingen. Men moet zich 
even voorstellen, hoe 
een regeringskoalitie 
waarin de liberalen zou
den zetelen, op deze kri-
sis zou gereageerd heb
ben. 

De houding van de libe
ralen is trouwens bene
den peil. Het is de misse
lijke politieke exploitatie 
van een drama. Toen in' 
1964 onze troepen te 
Stanleystad tussenbeide 
kwamen, heeft de Volks
unie — die geen enkele 
reden had om welke Bel
gische regering ook te 
sparen — dit optreden 
gebillijkt De liberalen 
hebben vandaag datzelf
de elementair fatsoen 
niet kunnen opbrengen. 

Wat de toekomst betreft, 
moeten wij in Zaire een 
politiek van onze moge
lijkheden voeren. Die 
zijn zeer beperkt en, zo
als hij de operatie-Kolwe
zi duidelijk is gebleken, 
kunnen zij slechts kade
ren in een internationa
le inspanning. Voor zo
ver er een speciale Belgi
sche verplichting tegen
over Zaïre zou bestaan, 
geldt zij de bevolking 
van dit ongelukkig land 
en niet het instand
houden van korrupte of 
misdadige regimes, (tvo) 
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Achter de schermen van het kongres 

Aan alle kongresgangers werd op een bepaald ogenblik een vreemd
soortig voorwerp overhandigd. Een trompet voor de spionkop ? Een te 
groot uitgevallen vingerbad ? Een mislukt pak friet ? 
Het was een ordinaire bobijn uit een weverij, een wegwerpartikel dus. 
Niet iedereen begreep dadelijk de bedoeling. De bijgevoegde tekst, die 
een funktioneel gedicht bevatte, verduidelijkte heel wa t 

Strombeek 
In het kultureel centrum van 
Strombeek-Bever werd de zater
dagzitting van het 17e VU-kon-
gres gehouden. Prachtig kultuur-
paleis met veel ruimte. Het audito
rium dat 380 zitplaatsen telt was 
te klem. Vier sektievergaderingen 
gingen door in komfortabele zaal
tjes, één lokaal was echter te klein: 
dat waar de gastarbeidersproble
men werden besproken. (Zo zie je 
maar.J Dan maar in de grote ruim
te rond de... toog. 
Toegegeven: veel lawaai, maar 
wel praktisch! 

Rekord ? 
Naargelang je de organizatoren 
of de voor- of tegenstanders van 
ons kongres hoort verschillen de 
cijfers van de aanwezigen nog al 
wat. 
Om de juiste getallen te kennen 
gaat men best zijn licht opsteken 
bij de jongens die in de regie

kamer van zo'n kongrespaleis zit
ten. 
Zij kennen elke zetel van hun zaal 

een voorwerp 
uit de tekstielfabriek, 
spotgoedkoop en niet eens mooi 
toch 
een simt)ool: 
er zit arbeid in. 

iemand 
lieeft liet ontworpen, 
iemand 
lieeft liet gemaakt, 
iemand 
— een vrouw in de spinnerij — 
heeft het gebruikt 
en lang toekeken, 

turend 
naar het eindeloos lopen 
van de draad. 

schijnbaar zinloos 
ontleent het zijn zin 
alleen aan de arbeid, 
de mens 
is geen wegwerpartikel. 

en elke hoek van het balkon. 
1250 aanwezigen was hun reso
luut antwoord. Reken daarbij nog 
de getrouwe tooghangers, de ou
ders die geen duimbreed weken 
van hun lieve kinderen en de tien
tallen voor wie kongressen zich 
bij voorkeur in de wandelgangen 
afspelen. Als je het ons vraagt 
een rekordopkomst 

In de voormiddag reeds waren 
meer dan 1000 kaderleden tij
dens de stemmingen aanwezig 
zodat men gerust kan stellen dat 
de VU-basis nog nooit zo breed 
vertegenwoordigd was. 

Shaba 
Het spreekt vanzelf dat de ge
beurtenissen in Shaba ook op 
ons kongres hun schaduw zou
den werpen. De berichtgeving in 
de gesproken en geschreven 
pers viel — net zoals dat het 
geval was met de Staaltop — tus
sen de plooien van de aktualiteit. 
Voorzitter Schiltz vroeg terecht 
enkele ogenblikken stilte voor de 
slachtoffers van Kolwezi waaron
der heelwat Vlamingen. Staatsse-
kretaris Anciaux verbleef trou
wens gans de zondagnamiddag 
en tot laat in de nacht in de ont
vangsthal waar de gerepatrieer-
den aankwamen. Wij hebben er 
zelf kunnen vaststellen welk 
prachtig werk hij er deed. 

Negen van Laken 
Net voor de slotwoorden vroeg 
kongresvoorzitter senator Van In 
een milde bijdrage voor het steun-
fonds «de negen van Laken». 
Voor alle duidelijkheid schetste 
hij nog even in het kort waarom 
het precies ging. 
De omhaling had een prachtig 
resultaat: meer dan 63.000 fr. 
Dit bedrag werd gestort in het 
solidariteitsfonds (rek. KB 434-
8094439-84). 

Dank 
Zonder de zware voorbereiding 
zou dit VU-kongres niet zijn uitge
groeid tot het enorme sukses. 
Zonder de velen te vergeten die 
zich (opnieuw) inspanden voor 
het welslagen toch even kwistig 
zijn met bloemen voor kamerlid 
Nelly Maes en Lutgart De Beul 
van de Vlaams-nationale Studie
dienst Hun voorbereidend werk 
was van onschatbare waarde, 
hun entoesiasme aanstekelijk, 
hun kennis van zaken te bewon
deren. 
Natuurlijk ook een dank-je aan 
kongresvoorzitter Guido Van In 
die soepel maar met het nodige 
gezag het kongres doorheen de 
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900 stemmen 
Met 633 stemmen vóór, 246 te
gen en 29 onthoudingen werd 
zondagmorgen een resolutie ge
stemd waarin het kongres zijn 
vertrouwen betuigt in het optre
den van partijbestuur en van zijn 
voorzitter 
Tevens bepleitte 72 t.h. van de 
kongressisten «dat alleen een 
eendrachtig optreden de politieke 
macht van het Vlaams nationalis
me veilig kan stellen en de verwe
zenlijking van de Vlaamse staat 
daadwerkelijk naderbij kan bren
gen». 
Deze stemming van de aktuali-
teitsresolutie was veruit één van 
de belangrijkste tijdens de kon-
greswerkzaamheden. 
De vrij massale goedkeuring van 
de standpunten van de partijtop, 
ingenomen i.v.m. aktuele proble
men, getuigt van de onverminder
de politieke vastberadenheid bin
nen de VU om via het gemeen-
schapspakt de Vlaamse autono
mie spoedig te realizeren. 
Uit de andere stemmingen is ook 
gebleken dat de opkomst voor de 
eigenlijke kongreswerkzaamhe-
den niet beduidend lager was dan 
voor de namiddagzitting waarop, 

geteld in de regiekamer, 1.250 
mensen aanwezig waren. 
Dit betekent dat het kongres van 
de arbeid een hoge score heeft 
gehaald wat de aktieve deelname 
van stemgerechtigden betreft. 
Ook dat is een bemoedigende 
barometerstand die goede per-
spektieven aanwijst 
Van al de stemmingen moesten 
de stemopnemers slechts 7 keer 
tellingen verrichten om het eindre
sultaat precies te kennen. Gezien 
het enorm groot aantal amende
menten dat werd ingediend door 
de arrondissementen in verband 
met het manifest van de arbeid, 
wijst de uitslag van de stemmin
gen duidelijk op een brede kon-
sensus en algemene politieke wil 
om precies op dit ogenblik de 
krachtlijnen voor de werking van 
de volksnationale en sociale 
rechtvaardigheidspartij duidelijk 
aan te duiden. 
De uitgesproken wens van het 
VU-kongres om het manifest van 
de arbeid zo spoedig mogelijk in 
een definitieve vorm te gieten, via 
een uitgebreide partijraad, dient 
de partijtop dan ook nauwgezet 
na te komen, (hds) 

vele teksten, amendementen en 
andere wolfijzers en schietgewe-
ren loodste. 

Diskreet 
Senator Coppieters wist zoveel 
boeiende dingen te vertellen dat 
iedereen — hij dus ook — er de 
tijd bij vergat Op de baren van 
zijn gekende welsprekendheid 
dobberde de voorzitter van de • 
Kultuurraad voorbij de hem toege
meten tijd. Niet getreurd : regelma
tig werden hem op diskrete wijze 
briefjes onder de neus gescho
ven met de boodschap «dat de 
twee vrienden uit Wales om tien 
na vijf hun vliegtuig op Zaventem 
moesten halen...» 
En de senator ? Hij begreep! 

Volksuniekwak? 
Foei! Er werd Frans gesproken 
op een VU-kongres! Inderdaad 
en dan nog wel door voorzitter 
Hugo Schiltz. Zie je wel ? 
Voorzitter Schiltz sprak ook nog 
Duits en Engels, ten gerieve van 
de gasten die van ons Neder
lands al evenveel zouden ver
staan hebben als wij van hun Bas-
kisch of Welsh. 
Deze verwelkoming was plechtig 
en ontroerend tegelijk. 
Alhoewel wij van Walter Luyten 
toch eens willen weten wat de 
spreker uit Baskenland bedoelt 
me t . . . Volksuniekwak! 

Nicole en Lieve 
De honderd kinderen die hun 
prijs in ontvangst kwamen nemen 
werden kundig opgevangen door 
Nicole («Wij») en Lieve Denutte, 

een lieve kleuterleidster van de 
Vlaamse St-Gillisschool te St-Gil-
lis-Brussel. 
Beiden animeerden het kinderkon-
gres op deskundige wijze en dat 
het er prettig aan toeging bewij
zen de foto's. 

Katern 
Over het voorbije kongres «Ar
beid, adel in de Vlaamse staat» 
wordt volgende week een specia
le katern samengesteld. Afde
lingen die belangstelling hebben 
voor een bijdruk nemen onmiddel
lijk kontakt op met het VU-sekre-
tariaat 02-219.49.30. 

Kongresmappen 
Zowel zaterdag te Strombeek als 
zondag te Brussel waren er te 
weinig mappen met de kongres-
teksten, resoluties en amende
menten. De massale toeloop over
rompelde de verdelingsstand der
mate dat geen enkele map nog 
voorhanden was. 
Niet getreurd : de volledige goed
gekeurde kongresteksten ver
schijnen zo vlug mogelijk in bro
churevorm. 

WIJ 4 
25 MEI 1978 



KOMM^nT/l/IR 

Tien jaar geleden bereikte de studentenrevolte haar hoogte
punt. Het was een eerste waarschuwing dat het konsumptie-
materialisme bezig was de samenleving te ontwrichten. In 
ons land viel de beweging samen met de strijd om Leuven 
Vlaams. 
Dit samenvallen van Vlaamse volwassenheid met de maat
schappelijke vernieuwingsdrang was betekenisvol. De VU 
heeft dit zeer goed begrepen. Op het partijkongres van 
1969 werd duidelijk gesteld dat haar opdracht verder reikte 
dan het opruimen van taalgrieven en het hervormen van 
staatsstrukturen: de VU wil niet zomaar een Vlaanderen, 
maar wel een schoon Vlaanderen. 
De VU is een Vlaams-nationale partij. Niet als uiting van 
een konservatief terugplooien op zichzelf. Maar wel als de 
belijdenis van onze eis tot eerbiediging van ons bestaan 
als volk in de wereldgemeenschap, van de volksgemeen
schappen als federale onderdelen van grotere strukturen, 
als een belijdenis dat het belang van ons volk voor ons de 
voorrang heeft op klasse- of groepsbelangen, op individue
le of religieuze bekommernissen. 

Hugo Schiltz: 

Egmont geen eindpunt: 

springplank naar méér 

Ik wil vandaag drie belangrijke 
aspekten van de aktualiteit behan
delen : de staatshervorming, de 
sociaal-ekonomische toestand, 
het pluralisme of de filozofische 
en religieuze verscheidenheid en 
verdraagzaamheid. 
Er moet een onderscheid ge
maakt worden tussen een partij
programma en een regeringspro
gramma. Regeringsprogramma's 
zijn het resultaat van het gedeelte
lijk samenvallen van doeleinden 
van partijen, die voor het overige 
verderstrekkende of tegengestel
de doeleinden nastreven. 
Sommigen die kritiek uitoefenen 
op de VU haar regeringsdeelna
me, schijnen dit met te aan
vaarden. Wie een absolute hou
ding aan een partij wil opdringen, 
verraadt een absolutistische denk
wijze, onverenigbaar met de de-
mokratie. 

geen eindpunt 
Nu een eerste grote doorbraak 
van het federalisme mogelijk is, 
stuit men op uiteenlopende reak-
ties. 
Indien de meerderheid van de Vla
mingen de weg van het separatis
me op wil, dat zij het dan zeggen. 
Maar dat zij meteen verklaren 
hoe ZIJ beletten dat de Vlamingen 
in Brussel aan hun lot worden 
overgelaten. Wat de VU betreft: 
wij kunnen niet instemmen met 
een strategie, die voor gevolg zou 
hebben dat de Brusselse Vlamin
gen afgesneden worden van de 
Vlaamse gemeenschap. Wij laten 
Brussel niet los. 
Indien de meerderheid van de Vla
mingen federalisme wil, dan moet 
men de moed hebben te erken
nen dat dit enkel mogelijk is mits 
het sluiten van een akkoord. 
Het zijn deze bedenkingen die mij 
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ertoe hebben aangezet, de bijeen
roeping voor te stellen van de Sta-
ten-Generaal van de Vlaamse Be
weging. Het spijt mij dat tot dus
ver op dit voorstel niet werd inge
gaan. Des te meer daar de po
gingen die ikzelf heb ondernomen 
om een normaal gesprek op gang 
te houden met een aantal Vlaam
se Kultuurverenigingen, op duide
lijke onwil stuiten. 

De debatten in het Parlement zul
len alleszins toelaten in volle open
heid het belang van de staatsher
vorming af te meten. De VU 
wenst dan ook dat dit parlemen
tair debat zo spoedig mogelijk 
zou aangevat worden. 

Wie anderzijds de 1 mei-toespra
ken van de BSP-leiders in Vlaan
deren heeft beluisterd, kan vast
stellen dat in deze belangrijke for
matie het gemeenschapspakt 
een evolutie op gang heeft ge
bracht die voor de toekomst van 
het grootste belang is. Mogen wij 
dan niet fier zijn op de enorme rol 

Brussel niet gered 

met papieren tijger 
« Het is duidelijk dat de Vlaamse gemeenschap perfekt In staat zou zijn, 
een eigen onafhankelijke staat te vormen in het West-Europese kader. 
Qua aantal inwoners, geografische ligging, ekonomisch potentieel, vitali
teit en historische achtergronden zou zulke staat niet eens een slecht 
figuur slaan in de Europese Gemeenschap. 
Maar het is even duidelijk dat indien een meerderheid van Vlamingen 
de weg van het separatisme zou inslaan, de grens van Vlaanderen 
boven Brussel zou liggen. Er Is wel niemand zó verblind ook maar te 
denken dat de miljoenenstad Brussel, waarvan de grote meerderheid 
zich bij verkiezingen op militante wijze als franstalig manifesteert, zich 
goedschiks in deze Vlaamse staat zou laten inlijven Argumenten als 
«Brussel Vlaamse grond», «Brussel historisch Vlaamse stad» geven 
helaas geen politieke macht Ik nodig diegenen uit die zulk zelfbestuur 
zonder faktuur voorstaan, mij meteen te zeggen over hoeveel divisies 
zij beschikken om te beletten dat Brussel definitief buiten de Vlaamse 
staat zou vallen, met 2 a 300.000 Vlamingen in Brussel m de diaspora 
gejaagd en met de grens van een Franse staat of van een Franse vazal-
staat vlak aan ons grondgebied. Het zijn warempel niet de papieren tij
gers van generaals zonder troepen die de franstaligen in Brussel zou
den beletten, in dat geval hun eigen weg te gaan en hun eigen zin te 
doen. Welnu, de Vlamingen moeten weten wat zij willen, met de konse-
kwenties er aan verbonden ». 

die de V U in deze evolutie heeft 
gespeeld ? 
Hoezeer wij er ook van overtuigd 
zijn dat het Gemeenschapspakt 
een definitieve doorbraak bete
kent van het federalisme, wil ik 
hier toch bevestigen dat het voor 
de VU niet het eindpunt betekent 
Wij hebben een eerste faze afge
dwongen en zullen deze korrekt 
uitvoeren. Maar niemand kan ons 
het recht ontnemen verder te 
vechten voor een meer komplete 
uitbouw van onze eigen staat 
Bovendien wordt onze houding 
gedetermineerd door de wijze 
waarop de overgangsfaze van de 
staatshervorming zal worden toe
gepast 
Moest blijken dat de aanvaarding 
van de Vlamingen als partners te 
Brussel tijdens de overgangsfaze 
onvoldoende zou gerealizeerd 
worden, dan zal de V U niet aarze
len hieruit de nodige besluiten te 
trekken. 
De overgangsfaze zal door de 
VU beschouwd worden als een 
proefperiode, gewaarborgd door 
een politieke sanctie. 
Eenzelfde houding nemen wij aan 
t.o.v. Vlaams-Brabant dat inte
graal tot het grondgebied van de 
Vlaamse Staat behoort. 

sociale 
rechtvaardigheid 

Er bestaan geen toverformules 
om ons land door de ekonomi-
sche omwenteling te loodsen Al
leen door het tot stand brengen 
van een nieuw sociaal-ekono-
misch basisakkoord kan onze 
kwetsbare samenleving haar ver
worvenheden vrijwaren. Voor
houden dat de overheidsfinan
ciën moeten gesaneerd maar dat 
aan geen verworven recht mag 
geraakt worden is met ernstig 

Voor de VU is de gedragslijn dui
delijk : niet de verworven rech
ten zijn belangrijk, wel de socia
le rechtvaardigheid. 
Het recht op arbeid moet gewaar
borgd ; ook door het in het leven 
roepen van nieuwe arbeidsmark
ten. De financiering moet verze
kerd door een herstel van de ren
dabiliteit van de ondernemingen. 
Kreatieve inspanningen moeten 

beloond worden, en het winstprin
cipe opnieuw gewaardeerd, niet 
het minst in de KMO's. Verhoging 
van de fiskale druk lijkt ons uit 
den boze. 

Wij vragen dat de regering het 
stadium van de plannen zou ver
laten en eensgezind met duidelij
ke voorstellen voor het land zou 
verschijnen. 

De sociale partners moeten ge
raadpleegd worden, maar uitein
delijk is het het politiek gezag dat 
de verantwoordelijkheid moet ne
men. In onze kongresresoluties 
hebben wij het sindikale feit als 
een belangrijk gegeven erkend. 
De V U wil dit gegeven positief 
benaderen; al blijft de monopoli-
zerende wetgeving ons hinderen. 
Een deel van onze bezwaren zou 
aan belang inboeten indien de 
vakorganizaties het politiek plura
lisme zouden respekteren. De 
eenzijdige politieke bindingen lei
den tot scheeftrekking van de 
demokratische machtsvorming. 
De anti-krisispolitiek moet door-

Wanneer gevraagd wordt dat de 
Vlaamse gemeenschap zou bij
dragen voor de staalnijverheid, 
dan is het normaal dat over deze 
bijdrage onderhandeld wordt 
van gemeenschap tot gemeen
schap. 
Hoe kan men ons een inspanning 
vragen zonder dat wij de zeker
heid hebben dat de havenverdra-
gen goedgekeurd worden, en dat 
wij in de toekomst ook op ekono
misch gebied over een ruime 
autonomie beschikken ' 

eendracht 
Over het pluralisme en de ver
draagzaamheid in Vlaanderen 
kan ik kort zijn. Ons standpunt is 
duidelijk : wij wensen geen Vlaan
deren waar één enkele partij de 
meerderheid zou uitmaken. Wij 
wensen integendeel dat in het 
Vlaamse volk de verscheidenheid 
aan bod zou komen. Niet de CVP 
en de BSP kunnen waarborgen 
dat Vlaanderen geen eenpartijen-
staat wordt Alleen een sterke 
VU kan het voeren van een een

drongen zijn van een waarachti
ge sociale bekommernis. Wie ons 
in het spelletje van rechts of links 
wil betrekken, zal bedrogen uitko
men. 

Als volksnationale partij moeten 
wij een rechtvaardigheidspartij 
zijn, die geen vrede neemt met 
privilegies gebaseerd op bezit 
of afkomst 

Dit houdt o.m. in dat het herstel 
van de overheidsfinanciën niet 
mag gezocht worden in een een
zijdige deflatoire politiek ; een aan
tasting van de koopkracht van de 
grote massa. Ik kan niet Ipesluiten 
zonder een woord over het staal-
dossier. Hèt is duidelijk dat Vlaan
deren geen belang heeft bij de 
ineenstorting van de Waalse 
staalnijverheid. Het is even duide
lijk dat de sanering van de Waal
se staalnijverheid slechts kan 
doorgevoerd worden in Europees 
verband, en ze niet mogelijk is 
zonder een aanzienlijke financiële 
inspanning van de gemeenschap. 
Het gaat echter met op te bewe
ren dat het staaldossier geen 
communautair karakter vertoont 
omdat het «sektorieel» zou zijn. 
Op deze wijze kan men het zelf
bestuur van Vlaanderen van zijn 
inhoud op ekonomisch gebied 
beroven. 

zijdige politiek beletten. Maar het 
is noodzakelijk dat de partij zich 
konsekwent zou gedragen. Indien 
de VU deze garantie met kan bie
den, IS het nutteloos aan te drin
gen bv. op de volledige federalize-
ring van het onderwijs De V U zal 
in de nabije toekomst aktief ijve
ren voor een Vlaams schoolpakt. 
Ik wens met de meeste stellig
heid te verklaren : de Vlaamse 
Staat mag noch kan een één
heidspartij, een éénkerkenstaat 
een logestaat zijn. 
De Vlaamse Staat moet zi jn: de 
politieke gestalte van een volk 
dat de njkdom beseft van de ver
scheidenheid. Dit betekent met
een dat de partij in delikate pro
blemen aandacht zal schenken 
aan de verscheidenheid van eti-
sche opvattingen. Eenzelfde ver
draagzaamheid willen wij zien 
groeien rond de amnestie, die in 
Vlaanderen door een steeds gro
tere meerderheid gewenst word t 
en waarvoor wij ons onvermin
derd blijven inzetten. Wij zijn er in 
geslaagd binnen bereik te bren
gen wat 10 jaar geleden nog 
onmogelijk scheen. Wie thans het 
Vlaams nationalisme opnieuw ver
splintert verloochent de offers 
van die ons zijn voorgegaan 
Daarom is voor alles eendracht 
geboden. 
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Maurits Coppieters: 

Arbeid, 

element van menselijke ontplooiing 

Met dit kongres, dat plaatsgrijpt 
op een sociaal, ekonomisch en 
maatschappelijk beroerd mo
ment, willen wij de wegen van de 
ommekeer zoeken die ons niet 
alleen plannen voor ekonomisch 
herstel moeten leveren, maar 
veel meer: de zin, de waarde, de 
macht van de arbeid zelf, beke
ken vanuit de «mens eerst». 
Twee globale doelstellingen 
staan hier centraal: de arbeid 
enerzijds als wijze waarop de 
mens zichzelf realizeert, als een 
medium waarin hij iets kan voort
brengen, waarin hij zich kan 
objektiveren en herkennen, en 
anderzijds als zijn onvervangba
re bijdrage aan de totstandko
ming, uitbreiding en verfi jning 
van de samenleving : arbeid na
melijk als gemeenschapsdienst 
én p l icht 

Gevarendriehoek 
De VU is van oordeel dat de ver
korting van de arbeidsduur en het 
part-timewerk valabele elemen
ten zijn in het streven naar een 
verbetering van de tewerkstelling. 
Wat de aard van de arbeid be
treft, stellen we vast dat 50 % 
van het aantal arbeidsplaatsen 
geen biezondere scholing verei
sen, en dat de kloof tussen de 
arbeid in arbeidsintensieve en ka
pitaalintensieve bedrijven ver
groot. Zo ontwikkelen er zich 
nneer en meer groepen werkne
mers met eigen problemen en 
eigen belangen, enerzijds tussen 
sektoren van onze ekonomie (de 
sterke gas-, elektriciteit- en petro-
leumsektoren, en de zwakke tex
tiel-, metaalsectoren), anderzijds 
binnen elke sektor tussen de 
lagen van de hiërarchische pirami
de, en dit op basis van loon, waar
dering van het werk en de status 
die eraan verbonden is. 
De vooruitgang is verbonden met 
de verwetenschappelijking. Op 
zichzelf zijn produktiviteitsstijging 
en automatizering geen vieze 
woorden, op voorwaarde dat het 
bedrijfselement WINST rekening 
houdt en verzoend wordt met 
kwalitatieve ontplooiing waarin 
de «gevarendriehoek» hoog ar-
beidstempo — continue werktijd 
— grote fragmentatie geweerd 
moet worden. Al te zeer heeft 
investeren in technologie de be
hoefte aan ongekwalificeerde ar
beid ingehouden. 
Arbeid moet ADEL zijn in de 
Vlaamse staat, waarin plaats 
moet zijn voor ekonomische groei 
én voor kwalitatieve ontplooiing. 
Deze doelstelling kan alleen be
reikt worden in een verdraagza
me, open samenleving, waarin het 
besluitvormingsproces zo open
baar mogelijk verloopt, waarin 
een rechtvaardige verdeling van 
de arbeid de macht spreidt en 
zodoende de redding voor de 
demokratie gaat betekenen. 
De vakbonden hebben in dit ka
der een onvervangbare ro l : de 
demokratische machtenspreiding 
zelf waarmaken én de nieuwe ver
antwoordelijkheden opnemen 

Voor de ondernemingen ligt de 
kernvraag rond de reële aanwen
ding van de winst, de demokra
tische struktuur. 
We stellen evenwel een toename 

vast van de greep die multinatio
nale ondernemingen op de Euro
pese produktie hebben; tegen 
1985 mag verwacht worden dat 
zowat 200 a 300 multinationale 
ondernemingen 80 % van de pro
duktie in het Westen zullen be
heersen. Beangstigend is dat ze 
ontsnappen aan de mede-beslis
sing van de werknemers. 

Daarom moeten we een door
braak naar een nieuw Europa for
ceren, die ingrijpend de priontei-
ten verlegt naar welzijnsverho-
ging, regionale ordening. 
In dat nieuwe Europa krijgt het 
gewest Vlaanderen zijn volle ge
wicht en kans. 
Ik wens bij dit alles nog even stil 
te staan bij de rol van de Staat 

We stellen vast dat de groeiende 
overheidsbemoeiing een systeem 
van socializering van de kosten 
als resultaat had, en een privatize-
ring van de winst. Wij moeten dus 
vaststellen dat de Staat, ondanks 
zijn alzijdige steun aan de indus
trie, niet heeft kunnen bereiken 
dat deze industrie zich werkelijk 
ten dienste zou stellen van het 

AKTUALITEITSRESOLUTIES 
• Gelet op de beslissing van 
de partijraad van de Volksunie 
inzake de deelname van de par
tij aan de regering op basis van 
het regeerakkoord drukt het 
kongres zijn vertrouwen uit in 
de partijraad en het partijbe
stuur om binnen het kader van 
het partijprogramma, dat inte
graal blijft gelden, verder te 
streven naar een daadwerkelij
ke verwezenlijking van de gro
te doeleinden van de partij 
zowel in als buiten de regering. 
Het kongres vraagt dat alle ver
antwoordelijken van de partij 
zich eensgezind bij de regelma
tig getroffen beslissingen zou
den aansluiten, bewust van het 
feit dat alleen eendrachtig op
treden de politieke macht van 
het Vlaams-Natlonalisme veilig 
kan stellen en de verwezenlij
king van de Vlaamse Staat 
daadwerkelijk naderbij bren
gen. 

Zich welbewust van het feit dat 
het opzetten van een regeerak
koord geen uitvoering van het 
totale partijprogramma in
houdt, wenst het Volksuniekon-
gres dat, zonder aan de loyau-
telt te schaden, kordaat en 
voortdurend de nadruk wordt 
gelegd op de voor de Volks
unie essentiële punten van het 
regeerakkoord. Het verwezen
lijken van deze doeleinden 
dient op korte termijn te wor
den afgedwongen en indien dui
delijke tegenkanting of onwil 
zou blijken, moeten hieruit de 
passende konklusles worden 
getrokken. 
Het kongres vraagt aan de par
tijraad de samenroeping van 
een partijkongres in het voor

jaar 1979 omtrent de staatsher
vorming en omtrent de Europe
se roeping van Vlaanderen. 

• Het kongres van de Volks
unie verwacht van de regering 
een eensgezinde en krachtdadi
ge politiek ter sanering van de 
overheidsfinancies, waarbij de 
volgende opties bij voorrang 
moeten gelden: 
1. geen verzwaring van de fiska
le of parafiskale druk; 
2. geen louter deflatoire poli
tiek die het kooprecht van de 

grote massa bescheiden ver
ruikers zou aantasten ; 

3. oordeelkundige aanwending 
van het resultaat van noodzake
lijke besparingen met het oog 
op: 
— het voeren van een aktieve 
tewerkstellingspolitiek: 
— het financieren van een 
nieuw industrieel beleid en van 
stimulering van de KMO's; 
— het herstel van het rende
ment van de bedrijven, even
tueel door belastingverla
ging; 
— de hervorming der sociale 
zekerheid, waardoor een grote
re doelmatigheid en een groter 
inkomenherverdeiend effekt 
worden bereikt; 
— de kwalitatieve bestrijding 
van de fiskale en sociale frau
de. 

4. het verlenen van volmachten 
aan de uitvoerende macht kan 
slechts in uiterste noodsitu
aties gebeuren. Het parlement 
moet inzake de sanering van 
de openbare financiën zijn vol
le verantwoordelijkheid opne
men, zeker wanneer de rege

ring over zuli< een ruime parle
mentaire meerderheid be
schikt, als het nu het geval is. 
• Het kongres van de Volks
unie: bevestigt dat de partij 
onverminderd zal blijven ijve
ren voor amnestie. 
— stelt vast dat, na meer dan 
tien jaar immobilisme, dank zij 
de Volksunie het probleem te
rug ter sprake is gebracht op 
beleidsniveau; 
— vraagt met nadruk aan de 
Volksunieleden van de rege
ring dat zij in het kader van het 
regeerakkoord zouden waken 
over de spoedige opruiming 
van de sociale en humane na
sleep van repressie en epuratie 
door reeksgewijze maatrege
len, overeenkomstig de rege
ringsafspraak ; 
— wenst dat de partijraad en 
het partijbestuur, eventueel in 
overleg met andere Vlaamse 
partijen en met de Vlaamse ver
enigingen, de mogelijkheid zou
den onderzoeken om het am
nestieprobleem te federalize-
ren ; 
— het kongres geeft tevens 
aan haar vertegenwoordigers 
in de regering en de parlemen
taire frakties de opdracht bij de 
uitwerking van de grondwets
herziening te eisen dat de pro
blemen in verband met de ver
dere opruiming van de repres
sie door de volksgemeenschap
pen afzonderlijk zouden wor
den geregeld. 
• Het kongres van de Volks
unie vestigt de aandacht van 
de Vlaamse openbare mening 
op de noodzaak van een zo 
ruim moaeliike bevoegdheids
verdeling naar de volksgemeen-

algemeen belang. De macht van 
de Staat is onmacht gebleken. 
We mogen een vrij hoge graad 
van strukturele werkloosheid vér-
wachten, waarin kapitaal de 
meest begeerde faktor wordt. 
Bij de aanslepende en toenemen
de werkloosheid komt het pro
bleem van de jeugdwerkloosheid 
ter sprake: het recht op arbeid 
moet hier een absoluut imperatief 
Zijn. 
Tot slot moet het probleem van 
de gastarbeiders belicht worden. 
Er moet gesteld dat niet de bevol
king, maar wel de ondernemingen 
de gastarbeiders naar hier heb
ben gehaald, en dat het probleem 
dus ligt bij de struktureel verziek
te Westeuropese ekonomie. Ze 
waren de goedkoopste oplossing 
voor de oplossing van het ar
beidsmarktprobleem. 
Zonder een strenge arbeidskon-
trole en een grondige strukturele 
hervorming van ons ekonomisch 
tjestel, blijven woorden zoals 
«keer terug naar uw dorp» holle 
slogans. 
Terzelfdertijd moeten de steeds 
uitgestelde sociale investeringen 
gedaan worden: alleen dat kan 
een leefbare verhouding tot 
stand brengen. 
Ons vertrekpunt is de hoop op de 
mogelijkheid het proces te huma-
nizeren in een open samenleving, 
dit wil zeggen het «veranderen» 
steeds te vrijwaren. 

schappen in de vooropgestel
de staatshervorming. Het kon
gres meent dat de federalize-
ring van de financiële, ekonomi
sche bevoegdheden alsmede 
deze inzake openbare werken 
ruim moet opgevat worden, ten
einde zoveel mogelijk konflik-
ten uit te schakelen en de 
Vlaamse gemeenschap in staat 
te stellen een duidelijke eigen 
politiek te voeren ten behoeve 
van de Vlaamse volkswelvaart 
en welzijn. 
• Het kongres drukt zijn vol
doening uit over de inwilliging 
van de eis van de Volksunie de 
Vlaamse gemeenschap als dus
danig aan de rechtstreekse ver
kiezingen voor het Europees 
parlement te laten deelnemen. 
Het kongres hoopt dat de Euro
pese verkiezingen zouden lei
den niet enkel tot de aanwezig
heid van Vlaanderen op het 
internationaal forum, maar ook 
tot een werkelijke herverdeling 
van de machten op het oude 
kontinent, tot het samengaan 
van de volkeren in Europa en 
tot werkelijke beslissingsbe
voegdheden voor de Europese 
regering en die aangelegenhe
den die door de afzonderlijke 
entiteiten niet of niet meer naar 
behoren kunnen behartigd wor
den. Het kongres wenst dat de 
Duitstalige bevolking het recht 
verkrijgt te kiezen voor kandi
daten van de lijsten ingediend 
ofwel door de Vlaamse ofwel 
door de Waalse gemeenschap. 

• Het kongres van de Volks
unie verwacht van de regering 
een duidelijke en principiële 
verwerping van de produktie 
van de neutronenbom. 
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Renate De Neve uit Grimbergen: nummer 1 ! 

Het was voor de jury geen gemakkelijke opdracht de meer 
dan honderd kindertekeningen één na één te bekijken en 
een plaatsje te geven in de rangschikking, 
berst werden de werkjes volgens de leeftijd samenge
bracht en elk afzonderlijk bekeken en bediskussieerd. Uit 
elke leeftijdsgroep werden de beste tekeningen samenge
bracht om achteraf < geschift» te worden. 
De jury stelde vervolgens de lijst van de medespelers 
samen die in aanmerking kwamen voor de hoofdprijzen. 
In een nabeschouwing drukten de juryleden (Walter Cha-
bot, Paul De Valck-Brasser en Nic Van Bruggen) hun tevre
denheid uit over de hoge kwaliteit van de ingezonden stuk
ken en de verbeeldingskracht waarmee kinderen tot 12 jaar 
een vrij moeilijk onderwerp als «Arbeid» grafisch wisten 
op te lossen. 
Twee scholen (Borsbeek en Brussel) namen deel aan de 
wedstrijd. 
Wij dachten er goed aan te doen de volledige lijst van deel
nemers te publiceren. 

De hoofdvogels 
1. Flets voor Renate De Neve, 10 jaar (Grimbergen) 
2. Casette-recorder (Siemens) voor Els De Ké, 8,5 jaar 

(Drongen) 
3. Cassette-recorder (Siemens) voor Karen Lema, 6 jaar 

(Brussel) 
4. Schrijfset (Parker) voor Hilde Berghman, 12 jaar (Op

wijk) 
5. Schrijfset (Waterman) voor Nele Van Rijckegem, 9 jaar 

(Moorslede) 
6. Schrijfset (Schaeffer) voor Wolf Vandecasteele, 6 jaar 

(Bertem) 
7. Auto-racebaan voor Herman Favoreel, 6 jaar (Lauwe) 
8. Holly Hobble pop voor Els Lisabeth, 8 jaar (Deinze) 
9. Foto-toestel voor Zeger Van der Donckt, 7 jaar (Bertem) 

10. Samsonite reistas voor Koen Aerts, 6 laar (Mechelen) 
De 11 e (een poëzie-boek), de 12e (schrijfpapier), de 13e (een 
fotokader) en de 14e prijs (een fotokader) gingen naar vier 
11 -jarige vriendjes uit een school te Borsbeek. 

2 jaar 
Hans Vandeven, (Erps-Kwerps); Veerie Eeckhout, (Ranst); 
Koen Janssens, (Zichem). 
Zij ontvingen elk een prachtige jojo. 

4 jaar 
Heidi Eeckhout (Ranst); Cindy Walraevens CTernat); Stijn 
Hiers (Overi jse); Tine Beke (Mariakerke); An Aerts (Meche
len) ; Veerie Geens (Kapelle-o.-d.-Bos). 
Zij ontvingen elk een prachtige jojo. 

5 jaar 
Hannelore Bogaert (Izegem); Goedele Kuijpers (Herent); 
Kris Jans (Ekeren), Johan De Bilde (Brussel); Ellen Stevens 
(Brussel); Kathy Walraevens (Ternat); Inge De Prins (Kapel
le-o.-d.-Bos) ; Mik Suetens (Antwerpen). 
Zij ontvingen elk een leesboek. 

6 jaar 
Wim Eeckhout (Ranst); Patricia Coppenolle (Opwi jk) ; Mie-
ke De Ké (Drongen); Peter Hendrix (Bertem), Griet Van 
Reeth (Edegem); Ann Cortier (Brussel); Marie-Rose Van 
Cauwenberghe (Bottelare); Lieve Passchijn (Meise); David 
De Kerf (Brussel); Joeri Pavlovic (Brussel); Bart Vanhoren-

Bij de foto's: de blikvanger op de tentoonsteHing in 
het Kongressenpaleis: een groepswerk van 4 
zesjarigen uit een Brusselse school. 

Herman Favoreel 

beek (Korbeek-Lo); Wim Geens (Kapelle-o.-d.-Bos); Sophie 
van lieghem (Brussel); Anja Demeulemeester (Brussel). 
Zij ontvingen elk een prachtig leesboek. 

7 jaar 
Bert Driessen (Peer); Wim Coppenolle (Opwijk); Nele 
Hiers (Overi jse); Bruno Hendrix (Machelen); Roel Anciaux 
(Brussegem); An Van der Donckt (Petegem); Liselotte Van
decasteele (Bertem). 
Zij ontvingen elk een prachtig leesboek. 

8 jaar 
Ilse Bogaert (Izegem); Peggy Somers (Kapelle-op-den-Bos); 
Tinneke Kuijpers (Herent); Erika Eeckhout (RansÜ ; Marjan 
Haubourdijn (Herent); Liesbet Rosseel (Outer) ; Koen Hen
drix (Machelen); Michiel Peeters (Bertem); Sabien Severi 
(Heverlee); Steven De Neve (Grimbergen); Wouter Tack 
(Aalst). 
Zij ontvingen elk een prachtig leesboek. 

9 jaar 
Kris Van Balen (Bertem); Greet Van der Donckt (Bertem); 
Lieve Jans (Ekeren) ; Els Haegeman (Kortrijk) ; Annelies Van 
der Donckt (Bertem); Claudia Rosseel (Outer); Sonja Jans
sens (Zichem). Zi j ontvingen elk een prachtig leesboeK. 

10 jaar 
Dirk Verbruggen (Langdorp); Els Van der Donckt (Bertem); 
Kitty Somers (Kapelle-op-den-Bos); Barbara Roose (Brug
ge) ; Greet Overbergh (Bertem); Anne Mieke Bogaerts 
(Kortrijk) ; Annelies Vits (Herent) ; Linda Peeters (Berchem). 
Zij ontvingen elk een prachtig leesboek. 

11 jaar 
Nele Verfaille (Ooigem); Goedele Peeters (Bertem); Geert 
Bogaerts (Kortr i jk); Katelijn Cremers (Meeuwen-Grultro-
de ) ; Geert Hendrix (Machelen); Jurgen Tack (Aalst) ; Alida 
Coninx (Eigenbilzen). 
In deze reeks gingen nog leesboeken naar zes kinderen uit 
een school te Borsbeek 

12 jaar 
Mieke Haegeman (Kortri jk); Sonia Borremans (Dworp) ; Lut-
gart Favoreel (Lauwe); Anja Tordeurs (Halle); Kristel Pee
ters (Berchem). 
In deze reeks gingen nog leesboeken naar drie kinderen uit 
een school in Borsbeek. 

Zonder leeftijd 
Griet Vandenberghe (Koksijde) ; Ann Vandenberghe (Koksij-
de) ; Veerie Berghman (Opwijk). 
Deze vriendjes lieten ons niet weten wat hun leeftijd is, geen 
reden natuurlijk om hen geen leesboek te schenken! 

Laattijdig ontvangen 
Els De Caestecker, 6 jaar (Gentbrugge) ; Jenne De Rijcke, 7 
jaar (Kalken); Ineke De Rijcke, 9 jaar (Kalken); Peter Ver-
hoelst, 8 jaar (Korbeek-Lo); Stefan Verhoelst, 5 jaar (Kor-" 
beek-Lo); Johann Allaert, (Kortri jk), Beatrijs Allaert (Kort
rijk) ; Birgitta Hansson, 9 jaar (Schoten). 
Acht tekeningen kwamen na de sluitingsdag binnen. De jury 
kon ze dus niet meer bekijken en beoordelen. De inzendingen 
kregen natuurlijk een plaats op de tentoonstelling en de inzen
ders ontvingen een jojo als prijs. 
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Europese aanwezigheid 
op ons Icongres y 

Aan de vooravond van de Europese verkiezingen heeft de Volksunie 
er aan gehouden, op haar kongres enkele Europese vrienden als 
waarnemers of eregasten uit te nodigen. De kontakten tussen volks
nationalisten uit verschillende landen zijn de jongste maanden 
steeds talrijker en hartelijker geworden. Zo was een maand geleden 
een Volksunie-delegatie te gast, samen met vertegenwoordigers van 
andere nationalistische partijen, op het kongres van de Convergen-
cia Democratica de Catalunya. De Catalanen brachten ons verleden 
zaterdag en zondag een tegenbezoek. Ze waren vergezeld van een 
Baskische en een Welshe vertegenwoordiging, terwijl uit Frans-
Vlaanderen en vanwege de Franse federalisten boodschappen wer
den opgestuurd. Uit Nederland kwam als waarnemer onze goede 
vriend Henk Waltmans, samen met de heer Kommissaris. De Duitsta
lige minderheid in België was vertegenwoordigd door de heer Pan-
kert van de PDB. 

In de rand van het kongres werd 
voor onze buitenlandse volksna-
tionale vrienden de mogelijkheid 
georganizeerd om Vlaanderen be
ter te leren kennen. Zo bezocht 
de delegatie uit Wales verleden 
zaterdag Brussel en Antv^/erpen. 
Al onze buitenlandse vrienden 
kregen zondagvoormiddag de ge
legenheid om het Nederlands ge
laat van Brussel te ontdekken en 
om kennis te maken met Vlaams-
Brabant. 

De zondagvoormiddag werd ver
der besteed aan een werkverga
dering, tijdens dewelke de samen
werking en de wederzijdse hulp 
bij de Europese verkiezingen aan 
de orde stonden. Er werd ge
werkt aan het charter van de 
Europese volksnationalisten en 
aan het organizeren van een aan
tal ontmoetingsviakken, waar het 
kontakt zowel op het menselijke 
als op het Ideologische gebied 
kan worden geintensifieerd. 
Tijdens de slotzitting van het kon
gres werden boodschappen voor
gelezen en voerden de buiten
landse delegaties, elk in hun eigen 
taal, het woord. 

Frans-Vlaanderen 
De heer Sepieter, politicus en 
publicist uit de Frans-Vlaamse 
Westhoek, was — zoals het een 
goed militant betaamt — belet 
door praktisch werk in eigen 
streek. Uit de door hem opge
stuurde boodschap citeren we -. 
«Hef is een grote eer, voor een 
Vlaming uit Vlaanderen onder 
Frans bestuur, een uitnodiging te 
krijgen van de Volksunie. Jammer 
genoeg moet ik op 21 mei te Duin

kerke zijn, voor de voorstelling 
van mijn boek «Vlaams leren». 
Het is een bestseller in Frans-
Vlaanderen : onze bedoeling is 
een verspreiding van minstens 
10.000 eksemplaren. De autono
mie van de Westhoek in Frankrijk 
is geen utopie meer. Ik wens de 
Volksunie veel sukses bij haar 
aktie ten gunste van een demo-
kratisch Europa der Volkeren». 

Europese federalisten 
Professor Guy Héraud, Franse fe
deralist en auteur van onder 
meer «L'Europe des Ethnies», 
kon ons kongres niet bijwonen 
omdat hij op hetzelfde ogenblik 
een reeks konferenties gaf in 
Quebec. Uit zijn boodschap aan 
ons kongres citeren we : 
«De grote Vlaamse schilders, de 
hoge vlucht van de belforttorens 
in uw land, zijn het tastbaar be
wijs van een kuituur, die geboren 
is uit de dialoog van de mens met 
zijn grond. Er waren Vlamingen 
nodig om deze kuituur te zien ont
staan maar ook het vlakke land 
was daarvoor nodig, met zijn weid
se einders, zijn zeewind en zijn 
getemperd licht Uw volk en uw 
partij ademen de geest van diepe-
volkse waarheden: dat ieder volk 
zijn gebied moet verdedigen en 
bewaren, dat geen enkel volk het 
gebied van een ander volk mag 
opeisen.» 

Duits Oost-België 
Dr. Pankert uit Eupen, vertegen
woordiger van de Partei der 
Deutschsprachige Belgier, zegde 
o.m.: 

-Het is voor mij een plicht de 
Volksunie te danken voor haar 
jarenlange verdediging van de be
woners van het Duitstalig gebied. 
Het is de VU geweest die de ons 
welgezinde krachten in Vlaande
ren gemobilizeerd heeft; zij was 
de drijvende kracht. Haar optre
den was onbaatzuchtig -. wij kon
den haar immers geen enkele 
stem opbrengen. Uw voorbeeld 
heeft ons moed gegeven. Gij hebt 
ons geholpen, onszelf te vinden 
en te ontdekken.» 

Land van Wales 
Uit het land van Wales in Groot-
Bnttannië waren de Plaid Cumry-
leden Hefin Mathias en Gareth 
Miles aanwezig. 
Gareth Miles, die in Wales voorzit
ter is van de Welshe tegenhanger 
van onze Vereniging van Vlaam
se Leerkrachten, zegde o.m.: 
« We keren terug naar Wales met 
de boodschap en de opdracht, 
om onze nationalistische vereni
gingen te betrekken in het jonge 
Europese gebeuren, waarbij de 
vriheidsstrijd van alle volkeren zal 
bijdragen tot een betere demokra-
tie voor onze mensen.» 

Baskenland 
De heer Monzon, gewezen presi
dent van de Baskische republiek, 
was niet in de mogelijkheid om 
het kongres bij te wonen. Hij 
werd vertegenwoordigd door de 
heer Zaguisse: 
« Voor echte vrede in vrijheid zijn 
volgende regels de basisregels 
voor ons, nationalistische Basken. 
De vrijheid wordt gebouwd op de 
volksvrijheid. We bestrijden het 
Jacobinisme dat mens en volk 
van de echte vrijheid verwijderd 
houdt De Europese imperialisten 
moeten weten, dat ook in Europa 
het kononialisme van de volkeren 
moet ophouden. De machtheb
bers die de Europese staten han
teren, beweren dat onze politiek 
geen realpolitiek is. Aan hun zeg
gen we: de utopie van heden is 
de werkelijkheid van morgen, de 
utopie die uw dr. Borms tijdens 
zijn laatste woorden zo ongeloof
lijk beleed.» 

Catalonië 
De Convergencia Democratica 
de Catalunya, Cataloniés tweede 

sterkste partij, was vertegen
woordigd door twee leden van de 
partijleiding, de heren Cullell en 
Martinez. De heer Cullell bracht 
volgende boodschap van zijn par
t i j : 

«De centralisten van Madrid be
weren dat we te jong zijn, zonder 
ervaring en dat wij stukken zullen 
maken. Misschien I Maar in ieder 
geval zullen wij minder stukken 
maken dan zij het deden geduren
de veertig jaar We zijn er ons 
van bewust dat, wanneer we 
spreken van de vrijheid van het 

de nieuwe einders die ons reeds 
wenken in een vrij rechtvaardig 
Catalonië dat zich thuis voelt in 
een vrij en volks Europa.» 

Vriendschap en 
solidariteit 
deze boodschappen werden 
door onze Europese vrienden ge
bracht, ieder in hun eigen taal: 
het gutturale Welsh, het nuchte
re Duits, het hard klinkende Bas-
kisch en het Katalaans dat dich
ter bij de taal der troubadours 
staat dan bij het Spaans. Partij-

Voetbal 
in Barcelona? 
Samenwerking tussen volksnationalisten uit verschillende 
Europese landen is niet alleen een zaak van politiek overleg, 
maar ook van vriendschappelijke verhoudingen en menselij
ke kontakten. 
De vrienden van de Convergencia Democratica de Catalu
nya, waarschijnlijk 'n tikkeltje té zelfbewust door de sportieve 
faam van Barcelona als voetbalstad, hebben de Volksunie uit
gedaagd tot een voetbalmatch, te houden in de maand sep
tember te Barcelona. 
Wij hebben onze voorwaarden gesteld: de ploegen mogen 
slechts samengesteld zijn uit parlements- of kaderleden. Het 
schijnt dat de CDC slechts één parlementslid in lijn kan bren
gen, terwijl de Volksunie minstens de helft van haar ploeg in 
de Wetstraat kan rekruteren. 
Er wordt nu uitgekeken naar een goedkope vliegtuigcharter 
en naar de nodige belangstelling in Vlaanderen en in Catalo
nië. Maar de kans is groot dat de Barcelonezen, hoezeer ook 
verwend op voetbalgebied, in september getuigen zullen zijn 
van de moordende volksnationale broederstrijd tussen V U 
en CDC. We houden onze lezers op de hoogte! 

volk, er geen halfslachtigheid mo
gelijk is: men is vrij of men is niet 
vrij; er is vrijheid of er is er geen. 
Wij eisen de ganse vrijheid: de 
volle Catalaanse onafhankelijk
heid in een nieuw Europa, dat de 
rechten van alle volkeren eerbie
digt en dat afrekent met het cen-
tralizerend Jacobinisme. Wij vra
gen u, Vlaamse vrienden van de 
Volksunie, die een even lange en 
moeizame strijd hebt gevoerd als 
wij we vragen uw hulp, uw erva
ring, uw medewerking om Óe poli
tieke strijd voort te zetten naar 

sekretaris Paul Peeters zorgde 
telkens voor de inleiding, de ver
taling en het dankwoord. In zijn 
slottoespraak gaf voorzitter Hu
go Schiltz het gebruikelijk staal
tje van Vlaamse taalkennis ten 
beste, door in vier Europese 
talen te antwoorden op de bood
schappen. 
De kontakten die tijdens dit VU-
kongres werden gelegd, zullen 
zeer binnenkort uitmonden in een 
reeks praktische vormen van 
samenwerking tussen de Europe
se volksnationalisten. 

Gareth Miles (Wales) Pankert (Eupen) Hefin Mathias (Wales) De h. Zaguirre (Baskenland) De herët) Cullell en Martinez 
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in de UolliHinie 
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VU eist prioriteit voor een 
reuze-cokesfabriek in Limburg 

LIMBURG 

De eis om in Limburg een cokes-
fabriei( te bouwen werd voor de 
eerste maal geformuleerd in het 
« Steenkool- en staaldossier Lim
burg " dat op 19 november door 
de VU-Limburg werd gepubli
ceerd. 
Intussen heeft het McKinsey-
rapport de konklusies van dit 
dossier wat betreft de cokessek-
tor bevestigd. Eén van de voor
naamste handicaps van de Belgi
sche staalsektor is niet de ou
derdom van de staalfabrieken 
zelf, maar wel de ouderdom van 
de cokesfabrieken. Door in deze 
intermediaire schakel afgeschre
ven fabrieken nog verder te ge
bruiken kan de prijs van de 
cokeskolen gedrukt worden, de 
verliezen gekollektivizeerd via 
de steenkoolmijnen, en de win
sten geprivatizeerd. 
In aansluiting op het McKinsey-
rapport werd in opdracht van de 
ministers van wetenschapsbe
leid, van ekonomische zaken en 
streekekonomie een studie uit
gevoerd over de ganse steen-
koolproblematiek, door de 
DNB; de dienst voor nijverheids-
bevordering. 
Alhoewel deze studie nog niet 
volledig afgesloten werd, is de 
VU-Limburg van mening dat het 
onderdeel« cokes » onafscheide
lijk verbonden is met de staal-
problematiek. 

Vissen voor 

Beverlo-krant 
V.V. Beverio organizeert een 
v iswedstr i jd voor allen op 28 
mei 7 8 om onze afdeling een 
beetje te spijzen. Want wi j wi l 
len dat geld besteden om een 
informatieblaadje te bekos
tigen. Mogen wij dan ook reke
nen op alle vissers van de afde
lingen in de buur t? 

Inschri jvingen aan de vi jver 
van 12 u. tot 13u. 30. Er zijn 
prachtige prijzen te winnen. 
(Leefnet verplicht). 

Mogen wij ook rekenen op de 
aanwezigheid van niet-vis-
sers ? Want behalve vis is er 
ook nog drank. 
Tot dan. 

Daarom werd een afzonderlijke 
studie opgesteld door Prof W. 
Desaeyere over de schaalvoor
delen bij de cokesproduktie 
waarin wordt aangetoond dat de
ze schaalvoordelen zo omvang
rijk zijn dat slechts één reuzen-
cokesfabriek van minstens 2,4 
Mio ton cokes moet gebouwd 
worden. Het opsplitsen in twee 
fabrieken van elk 1,2 Mio ton 
zou een verlies van 267 miljoen 
fr. veroorzaken. 
In deze studie wordt tevens aan
getoond dat deze reuzencokes-
fabriek in Limburg moet ge
bouwd worden: de lokalizatie in 
Luik zou een verlies van 104 mil
joen fr. meebrengen. 
Op basis van deze studie en van 
het steenkool- en staaldossier 

van 19.11.77 wenst de VU-Lim
burg nogmaals de voornaamste 
Limburgse eisen te formuleren. 
Op de eerste plaats kan niet 
akkoord gegaan worden met 
een verdere massale subsidië
ring van de staalsektor zonder 
een lange-termijn-kontrakt voor 
de afname van de Limburgse 
cokes. 
Op de tweede plaats moet de 
reuzencokesfabriek in Limburg 
gelokalizeerd worden. Limburg 
wenst niet verder gekolonizeerd 
te worden en zich te beperken 
tot het uitvoeren van zijn grond
stoffen maar wil de cokeskolen 
zelf tot cokes verwerken. Er 
wordt dan ook absolute priori
teit geëist voor de Limburgse 
cokesfabriek. 

L< 
MEI 
27 

27. 

27. 

PEER: VU-Meinachtbal In zaal Rembrandt te Wijchmaal-Peer. 
HOUTHALEN : Gratis fiskaal dienstbetoon In café « Meen », S t -
Leonardusstraat In Kwalaak (Houthaln) van 10 tot 12 uur. Een 
bekwaann raadgever staat tot uw beschikking. 
WIJGMAAL-PEER : VU-melnachtbal In zaal Rembrandt 

20 jaar VU-Beringen 
Vri jdag 5 mei II. vierde de VU-afde-
ling Beringen haar 20-jarig bestaan. 
Korte His tor iek: De Ie stap werd 
gezet met het inrichten van Vlaamse 
gezelschapsavonden in Kasteel 
Meylandt te Zolder. 
Enkele p ion iers : Juul Balcaen, Jan 
Hendrix, Pol Meukens, L Put, Marcel 
Heyligen, Vic Sneyers, Luc Cole-
mont. Anneke Van Baelen, Ludp Wa l -
raet, Jan Cauberghs, Henri Cort-
houts, M. en Mme Jacobs-Colemont, 

Het eisenpakket van de VU-Limburg 
in het staaldossier 

1. De VU-Limburg kan niet akkoord 
gaan met de steun aan de staal
sektor zonder dat het voortbe
staan van de steenkoolsektor 
verzekerd wordt. Limburg eist 
eerst waterdichte garanties voor 
de mijnen, alvorens nog subsi
dies aan het staal worden gege
ven. 
De verlenging van het kontrakt 
tussen de Limburgse steenkool
mijnen en de Luikse staalsektor 
tot 25 jaar, m.a.w. tot 2003, is een 
voorafgaandeli jke voorwaarde: 
zonder deze verlenging zal de 
VU-Llmburg de staalsubsidies 
verwerpen. 

2. Bij deze verlenging moet ten eer
ste een minimumhoeveelheid 
van 5 Mio ton cokeskolen voor
zien worden, en ten tweede een 
lange-termijn-pri js boven de 
marktpri js omwille van de zeker
heid in bevoorrading. 

3. Er mag slechts één reuzencokes
fabriek gebouwd worden van min
stens 2,4 Mio ton cokes met dus 
een verbruik van 3,55 Mio ton 
cokeskolen. Deze ondeelbaar
heid is een gevolg van de belang
ri jke schaalvoordelen bij de coke
sprodukt ie namelijk van de orde 
20 o/o. 

4. Deze reuzencokesfabriek moet 
in Limburg gelokalizeerd worden 
omwil le v a n : 
a) het zelfbeschikkingsrecht van 

A.JL~A.J_ i keuken- en badkamerinrichtingen 
deel uitmakend van de AL-AL n.v. groep ETERNIT 
Studie-, ontwerp- en verkoopburéel voor LIMBURG: 
J A N C L A E S Zwanenstraat 1, 
Tel. 011722.23.22. Hasselt (centrum) 

de Vlaamse staat om zelf zijn 
grondstoffen te verwerken en 
stroomafwaarts investeringen 
te doen. 

b) de belangrijke interdependen
ties tussen de cokeskolenkar-
bochemie en de op te richten 
vlamkolenkarbochemiein Lim
burg. 

c) de besparingen aan transport
kosten. 

d) de besparingen aan stockage-
kosten. 

e) de bestendiging van de werk-
loosheidskrisis ten gevolge 
van de demografische laag 
van Limburg. 

f) de versterking van de Limburg
se onderhandelingsposit ie. 

g) het vermijden van de privatiza-
tie van de winsten en de kol-
lektivizatie van de verliezen 
via de cokessektor. 

De VU eist dus de realizatie van 
het projekt «CLIS». 

5. Het Limburgse leefmilieu is zeer 
zuiver en dit moet zo bli jven. Het 
is perfekt mogeli jk een moderne 
cokesfabriek te bouwen waarbij 
elke schadeli jke emissie wordt 
geëlimineerd en dit is dan ook 
een essentiële eis van de VU-
Limburg. Het is trouwens ook om 
die reden dat de cokesfabriek 
een zo groot mogeli jke dimensie 
moet hebben : slechts dan zal het 
doenbaar zijn alle afvalproduk-
ten te verwerken. 

6. Een symbolische hoeveelheid co
keskolen en cokes moet aan Sid-
mar geleverd worden in het ka
der van een eigen Vlaams steen
kool- en staalbeleid. Indien de 
staalkonferentie de Limburgse ei
sen verwerpt dan moet er geop
teerd worden voor een vol ledig 
eigen Vlaams steenkool- en staal
beleid. 

7. Limburg beklemtoont de sol idari
teit met het Vlaamse staalbedri jf 
« Sidmar», en eist de « saturatie» 
van dit bedri j f tot zijn optimale 
kapaci te i t : d.w.z. een derde hoog
oven en de volledige uitbouw 
van dit staalbedrijf. 

8. De bouw van de reuzencokesfa
briek in Limburg verdient absolu
te priori teit nog boven het pro
jekt ELIS, de bouw van elektr ici
teitscentrales. Inderdaad de pro-
jekten ELIS en SLIS horen thuis 
in het globale expansieplan van 
de Limburgse steenkoolsektor. 
De cokesfabriek echter is onaf
scheideli jk verbonden met de 
staalsektor en deze beslissing 
moet dan ook aan de staalkonfe
rentie gekoppeld worden. 
De VU-Limburg roept dan ook 
alle Limburgse parlementsleden 
en mijnwerkers op om zich te ver
zetten tegen alle mogeli jke staal
subsidies indien niet eerst de 
principiële beslissing ten gunste 
van CLIS wordt genomen. 

9. Ten einde de kollektivizafie van 
de verliezen en de privatizatie 
van de winsten te vermijden 
moet de cokessektor beheerd 
worden door de Limburgse steen
koolmijnen en door de Vlaamse 
gemeenschap. Met de Waalse ge
meenschap moet een kontrakt 
op lange termijn gesloten wor
den ten einde van de komplemen-
tariteit tussen steenkool en staal 
gebruik te kunnen maken in het 
belang van de beide gemeen
schappen. 

10. Limburg moet op de staalkonfe
rentie volwaardig vertegenwoor
digd zijn in verhouding met het 
belang van de cokes voor de 
staalproduktie. 

Fr. Wijckmans. Afdel ingspeter werd 
echter Clem. Colemont zaliger, die 
de motor was i.v.m. financies en 
ledenwerving. 
Een historische dag was de verkie
zing van Jan Hendrix tot provincie
raadslid. In '64 werd Mevr. Jacobs 
als Ie VU-mandataris in de gemeen
teraad verkozen. Bij de laatste ge
meenteraadsverkiezingen werden 3 
VU-kandidaten verkozen. 
De huidige afdeling — 162 leden 
sterk — wordt geleid door een ver
nieuwd jong bestuur, dat tot doel 
gesteld heeft een nauwe samenwer
king met de omliggende VU-afde-
lingen en tevens alle Beringenaren, 
met huisbezoeken, bij de VU-wer-
king te betrekken. 

Het jubilerend bestuur: 1. Vranken 
Edgar: voorzitter ( fo to) ; 2. Daniels 
Toon : ondervoorz i t ter ; 3. Jacobs Al 
bert : sekretaris ; 4. Cuppens Lode : 
penningmeester ; 5. Troonbeekx Mie-
ke : P.R.; 6. Mevr. Jacobs : gemeente
raadslid (foto). 
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Gewest Peer: beknopt verslag 
van een werkjaar 
De samenwerkende VU-kernen uit Hechtel-Eksel en Peer, leveren reeds 
sinds de parlementsverkiezingen van vorig jaar april, een volgehouden en ren
derende inspanning, waarbij omzeggens alle vlakken van de afdelingswer
king intensief bewerkt worden. Met provincieraadslid Wilfried Wijsmans als 
exponent van de elektorale kracht van de werking, kunnen deze gemeenten 
ook de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. 

VU-into 
Deze maand is alweer het tiende num
mer van het maandelijks blad voor 
leden en sympwtizanten verschenen 
De oplage is in de loop van het jong
ste jaar gegroeid tot inmiddels 900 
nummers per maand, een aantal dat 
overigens iedere maand toeneemt 
INFO, iedere maand in een keunge 
vorm gegoten door de eindredakteur 
Dominiek Scrayen, is daarmee een 
stevige basis gew/orden voor onze 
informatie, een maandelijkse echo 
van de afdelingswerking, en voor 
onze leden en sympatzanten een blij
vend kontakt met de V U Financieel 
wordt het blad nu ook ondersteund 
door adverteerders, waarmee heden 
reeds de gedrukte omslag kan bekos
tigd worden, en waarvoor inspannin
gen gedaan worden om ook voor de 
binnenbladzijden advertenties te wer
ven 
Belangstellenden voor adverteren, 
voor artikels, voor andere hulp, kun
nen zich steeds wenden tot de redak-
t e Dominiek Scrayen, Don Bosco-
straat 17, 3568 Hechtel-Eksel, telefoon 
734613 

Ledenv^erving-
abonnementenwerv ing 

Meegroeiend op het sukses van de 
verkiezingen, hebben de afdelingen 
Peer en Hechtel-Eksel een enorme 
inspanning geleverd om ook de leden
en abonnementenaantallen in de 
hoogte te dnjven Waar we vonge 
jaren dachten aan de top van onze 
mogelijkheden te staan, hebben we in 
het afgelopen /y^erkjaar zonder noe
menswaardige inspanning het leden
tal kunnen verviervoudigen, zowel in 
Hechtel-Eksel als in Peer een presta
tie die gelukwensen verrechtvaardigt 
voor allen die hieraan meegewerkt 
hebben Vanzelfsprekend is dit geen 
eindpunt en wordt ernaar gestreefd 
dit getal ieder jaar met minstens 15 % 
te vermeerderen i 
Naast de maandelijkse uitgave van 
VU-INFO, werd daarbuiten ook nog 
een inspanning geleverd om met huis-
aan-hus bladen de bevolking te berei
ken, onze standpunten en werking 
kenbaar te maken Zo werden inmid
dels met minder dan 60000 bladen, 
aan weerszijden bedrukt in de ge
meenten verspreid Daarbij nog sti
ckers in eigen uitgave, geregeld 
plakken van affiches en enkele akties 
met een geluidswagen 
Naar het publiek toe gericht waren er 
o m een verkiezingstraktatie en een 
bal CHechtel), die beide een enorme 
toeloop kenden, en twee zeer ge
slaagde volksvergadenngen, respek-
tievelijk in Peer en Eksel, die beide 
een gunstige weerslag bij de bevol
king haddefc 

D ienstbetoon 

Het dienstbetoon van de V U en van 
provincieraadslid Wilfried Wijsmans, 
neemt eveneens stelselmatig uitbrei
ding Maandelijks is er een vaste zit-
dag in enkele parochies, en een weke
lijkse zitdag ten huize van Wilfned 
Wijsmans, waar steeds meer mensen 
voor hulp en raad naartoe komen 
Vanzelfsprekend hebben ook de so
ciale werkers te velde een groot aan
deel in de aantrekkingskracht van het 
dienstbetoon Medewerkers die, door 
hun sociale bewogenheid, veel men
sen naar ons dienstbetoon draineren 
Een speciaal woord van dank hierbij 
voor Jaak Knevels, Jaak Soors en 
Alfons Van Dijck en een symbolische 
aanmoedigingspremie om verder te 
doen 
Biezondere aktiviteit op het vlak van 
dienstt)etoon. was wel de aktie «invul
len belastingaangiften» Voor de eer
ste keer organizeerden we dit in onze 
afdelingen In twee reeksen zitdagen 
op 16 en 23 april II En het werd even
eens een zoveelste sukses' Belang-
njk was natuurlijk, in propagandistisch 
opzicht dat op iedere zitdag een gro
te toeloop van mensen was, in die 
mate dat sommige zitdagen echt uit 
de hand liepen omdat we in de voor
ziene tijd het werk met gedaan kre
gen. 

W e hebben natuurlijk iedereen graag 
geholpen, en de extra-service erbii 
geleverd om ook uit te tellen hoeveel 
belastingen er moeten betaald wor
den (of terugontvangen) 
Een biezonder woord van dank hierbij 
aan onze vnend Emo Wijsmans die in 
deze aktie een zeer zware taak tot 
een goed einde heeft weten te bren
gen 
Ook op h^t louter gemeentelijk vlak, 
en ondanks afwezigheid in de beide 
gemeenteraden, hebben de VU-afde-
lingen uit Peer en Hechtel-Eksel reeds 
verschillende verwezenlijkingen kun
nen boeken Voornamelijk dan, door 
gebruik te maken van drukkingsmid-
delen, de gemeentebesturen telkens 
weer te wijzen op hun plichten en 
mogelijkheden, door konkrete voor
stellen te doen, door met-aflatende 
aktie Provincieraadslid Wilfned Wijs
mans en volksvertegenwoordiger 
Jaak Gabnels zijn hierbij een waarde
volle hulp, omdat ze, uit hoofde van 
hun mandaat op hoger vlak kunnen 
tussenkomen om bepaalde zaken te 
kunnen verwezenlijken. 

Het afgelopen jaar was voor onze 
gemeenten een goed en renderend 
jaar Na jarenlang op een laag pitje 

gebrand te hebben, is de plaatselijke 
werking inmiddels uitgegroeid tot een 
stevig geheel Een harde en aktieve 
bestuurskern werd uitgebouwd, de af-
delingsorganizabe werd degelijk ge-
struktureerd 

Voor de toekomst een waartx)rg dat 
de positie van de V U hier plaatselijk, 
en gebaseerd op deze organisatie, nu 
verder kan uitgebouwd worden , op 
politiek vlak in de gemeente, op het 
vlak van nevenwerking, nog meer kon
krete en plaatselijke politieke aktivitei-
ten Met uiteindelijk als konkreet te 
bereiken doel, een gunstig resultaat te 
kunnen behalen bij de gemeente
raadsverkiezingen van 1982, en daar
voor, als een tussenstap, een nieuwe 
vooruitgang bij de volgende provincie
raadsverkiezingen 
W e moeten er nu aan bouwen, willen 
we dan kans op sukses hebben i 

Meinachtba l 

Voor het eerst organizeren de VUaf-
delingen van Peer en Hechtel-Eksel 
hun MEINACHTBAL op zaterdag 27 
mei a.s. in zaal Rembrandt te Wijch-
maal-Peer. 
We hopen op een talrijke aanwezig
heid, van leden en sympatizanten, en 
ook van onze vrienden uit de omrin
gende afdelingen : onze relatief jon
ge werking heeft deze financiële, 
maar vooral MORELE steun van U 
allen nodig, broodnodig, voor onze 
verdere werking. Wij hopen en reke
nen ook op UW aanwezigheid ! 

ZON -
STUDIE -
ONTSPANNING 

TE NICE/AZURENKUST 

17-daagse groepsreis, met V.T.B.-leiding, voor jonge
ren vanaf 16 jaar. 

Data: , 14 tot 30 juli. 

Reissom per persoon: 14.500 fr. 

Inbegrepen: 

— treinreis; 
— ligplaatsen; 
— volledig pension, 
— 40 franse taallessen; 
— reisleiding, 
— reisverzekering. 

Voor alle inlichtingen en inschrijven: 

Vlaamse Toeristenbond 
St.-Jakobsmarkt 45-47 
2000 Antwerpen 

Tel. 031-34.34.34 

Vergunning nr. 1186 — Kat. A 

De toetreding van Maaseik tot de interkommunale 
voor afvalverwijdering en -verwerking 
Op 16 mei II. kwamen de gemeenteraadsleden van Maaseik bijeen om over 
een zeventiental punten te beraadslagen. 
Naar aanleiding van het overlijden van PW-raadslid Van Dooren hielden de 
aanwezigen een minuut stilte. In naam van de oppositie en meer bepaald van 
de P W , bracht Albert Claessens hulde aan een verdwenen kollega, van wie 
hij de voornaamste karaktertrekken kort schetste. « Wijlen Toon Van Dooren -, 
zo zei hij, « had de gewoonte geen blad voor zijn mond te houden. Meermaals 
klaagde hij publiek bepaalde wantoestanden aan. Nooit gaf hij zich gewonnen. In 
naam van de oppositie en in het biezonder van de PW beloven wij hier zijn taak 
verder te zetten. • 

Voornaamste punten op de agenda 
van deze zitting waren ongetwijfeld 
de innchting van de cafetana van het 
ontmoetingshuis van de wijk Voorsho
ven en de aanstelling van een uitvoer
der en van een leverancier voor de 
dranken, alsook de toetreding tot de 
Interkommunale voor afvalverwijde-
nng en -verwerking 
In verband met het ontmoetingshuis 
van Voorshoven draaide de diskussie 
vooral rond de manier waarop men te 
werk was gegaan om de verschillen
de aanbiedingen te beoordelen Ver
schillende raadsleden maakten hun 
beklag over het feit dat de beschnj-
ving van het materiaal dat men voor 
deze uitrusting zal aanwenden zeer 
onnauwkeung was en dat men dus 
nog moeilijkheden mag verwachten 
met de uitvoerder Anderen waren 
met gelukkig met het feit dat men de 
kandidaten met duidelijk gezegd had 
wat men precies wenste zodat men in 
het dossier alle mogelijke kleuren, 
maten en gewichten tegenkwam, het
geen een objektieve beoordeling van 
de offertes onmogelijk maakte 

Wat betreft punt 16 van de dagorde 
ontstond ook enige diskussie Eerst in 
verband met de formulering van het 
agendapunt werd van gedachte ge
wisseld Punt 16 luidt Toetreding tot 
Interkommunale voor Afvalverwijde-
nng en -verwerking — Goedkeuring 
statuten — Besluit 

De oppositie wees erop dat het dub
belzinnig opgesteld is Gaat het hier 
over de definitieve toetreding, aldus 
om de bekrachting van 't pnncieps-
besluit van enkele weken geleden of 
om de goedkeuring van de statuten 
Hierop antwoordde CVP-burgemees-
ter Gusschoven dat het wel degelijk 
over de bekrachtiging van een pnn-
ciepsbesluit ging VU-raadslid Jaak 
Cuppens herhaalde de bezwaren die 
hij reeds eerder geuit had, namelijk 
dat reeds de benaming zelf van deze 
Interkommunale gevaren inhoudt In
derdaad, zei raadslid Cuppens, on

danks aandringen moet ik vaststellen 
dat men geen duidelijk onderscheid 
maakt tussen huishoudelijk afval en 
industneel afval Ook de voorontwer
pen van statuten laten een poort 
open voor de mogelijkheid van verwij-
denng maar erger verwerking van 
industneel afval Bovendien lezen wij 
in artikel twee van het voorontwerp 
dat de afgevaardigden de definitieve 
statuten zullen opstellen Welke waar
borg hebben wij dan nog dat hier 
geen industrieel afval mee zal ge
moeid w o r d e n ' Het feit dat reeds 
acht van de tien betrokken gemeente 

voor regio drie hun goedkeuring heb
ben gegeven voor de toetreding mag 
met aangehaald worden als voldoen
de waarborg Hiermee drukte raadslid 
Cuppens de vrees uit die tussen de 
inwoners gegroeid is naar aanleiding 
van de geruchten in verband met een 
mogelijke installatie van verbrandings
ovens in Rotem-Dilsen zoals ze enke
le jaren geleden ter sprake kwam 
Ook PVV-raadslid Albert Claessens 
wenste een duidelijk onderscheid tus
sen huishoudelijk en industneel afval 
PVV-raadslid Nijs verzette zich vooral 
tegen de hoge bijdrage die de ge
meente zal moeten betalen aan de 
Interkommunale, namelijk 1 000 frank 
per inwoner of ongeveer 19 miljoen 
frank voor Maaseik 
Noteren wij ook een interessante tus
senkomst van VU-raadslid Cuppens 
in verband met de belasting op de 
tweede verblijven Hij vroeg of men 
ook de verblijven die met ingeschre
ven zijn in het kadastraal legger ging 
belasten Ten gevolge van een posi
tief antwoord van CVP-schepen van 

Financien Schiepers repliceerde Cup
pens dat men in plaats van belas
tingen te heffen op deze onwettelijke 
verblijven veel beter zijn krachten zou 
koncentreren om de verdwijning van 
deze illegale vestigingen te bekomen 

Op het einde van de zitting stelde 
raadslid Cuppens een vraag betref
fende berichten van onderzoeken die 
door een Duits-Belgische firma in ons 
land zullen uitgevoerd worden in het 
kader van een mogelijke steenkool
vergassing HIJ wees erop dat hier
voor twee plaatsen in aanmerking 
komen, te weten Hensies in Henegou
wen en Neeroeteren Hij trok de aan
dacht van het gemeentebestuur op 
het belang van dergelijk onderzoek 
en informeerde bij de burgemeester 
of de meerderheid op de hoogte is 
van deze feiten en of ze reeds kon-
takt heeft opgenomen of gehad met 
het mimstene van Ekonomische Za
ken Hierop kreeg hij een weinig over
tuigend positief antwoord van de heer 
Gutschoven 

Vernieuwde markt te Maaseik ingehuldigd 
Op 19 mei jl. vond in Maaseik de inhuldiging van de vernieuwde markt plaats. 
Onder de aanwezigen noteerden we de heer Gilles, kabinetschef van minister 
Mathot, de heer Strobants, afgevaardigde van minister De Backer, de heer 
De Bolle, hoofddirekteur van Bruggen en Wegen voor Limburg, de heer Van 
Hooymissen, direkteur van de provinciale wegendienst, de heer Dehaese, 
afgevaardigde van de versbenoemde Limburgse goeverneur Vandermeulen 
en de heer Gijselinck, Inspekteur van de Rijksdienst voor Monumenten en 
Landschappen. 

De Maaseiker Markt is inderdaad 
geklasseerd landschap sinds 1940 
Omringd door lindebomen en huizen 
in typische Maaslandse stijl daterend 
uit de 16e, 17e en 18e eeuw, is de 
markt het hart van deze fiere Limburg
se gemeente Ver buiten onze gren
zen beroemd omwille van het stand
beeld van Jan en Hubert Van Eyck, 
kunstwerk van Leopold Winner dat in 
1864 werd ingehuldigd door Koning 
Leopold de Eerste, telt de Maaseiker 
Markt verschillende andere minder be
kende bezienswaardigheden Ik noem 
een deel van het perroen, symbool 
van de vnjheid van een gemeen
schap, daterend uit 1397 en aan 
Maaseik aangeboden door Pnns-bis-
schop Jan van Beieren alsook een 
gedenksteen op de plaats waar men 
resten terug vond van het Heeren-
huys Van deze resten kon weinig 

bewaard worden toen men in oktober 
1977 de sporen van dit gebouw ont
dekte Het was immers volledig in 
hout gebouwd Op deze plaats klopte 
eeuwen geleden het hart van de stad 
In zijn toespraak trok burgemeester 
Gutschoven de aandacht van de heer 
Gilles op verschillende nijpende pro
blemen waarmee Maaseik reeds ja
ren gekonfronteerd is Wij citeren de 
verkeerslichten aan het kruispunt De 
Corner te Neeroeteren, de verkeers
lichten aan het kruispunt van de Phi-
lipslaan en de Mgr Koningsstraat met 
Rijksweg 17 richting Kessenich Het 
gaat in dit geval om zeer dringende 
aangelegenheden op deze plaatsen 
komen dagelijks honderden kinderen 
die zich naar school begeven Verder 
werd aangekondigd dat de derde 
faze van de nng rond de stad binnen
kort zullen beginnen en dat ook een 

oplossing werd gevonden voor de rio-
lenngsproblemen van de Verlengde 
Javanastraat en van de Oude Opho-
verbaan 

Tijdens de plechtigheid spraken we 
met verschillende Maaseikenaren en 
stelden we vast dat met iedereen 
gelukkig is met de vernieuwde markt 
De meest voorkomende objekties be
treffen de onduidelijke markenng 
voor het verkeer op de markt zelf en 
een wat kaal uitzicht van de plaats na 
restauratie 
Anderen hadden het over de publici
teit die rond de plechtigheid gevoerd 
IS geweest Talrijke Maaseikenaren 
waren niet op de hoogte gebracht 
van de feestelijkheden en betreurden 
dat men naar aanleiding van deze 
gebeurtenis geen samenwerking had 
gezocht met de verenigingen van de 
gemeente om er een echt feest van 
de te maken Ook hoorden wij op
merkingen betreffende de plechtig
heid zelf waarom hing er geen leeu-
wevlag aan de gevel van gemeente
h u i s ' Waarom werd na de toespra
ken wel de «Brabangonne» en het 
Limburgs lied gespeeld, maar geen 
Vlaamse Leeuw ? C. Berghmans 
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Spelen Globetrotters 

Flintstones van 't scherm? 
«The Harlem Globetrotters» is 
een nieuwe reeks tekenfilms van 
de befaamde Hanna-Barbera-stu-
dio's, waaruit bijvoorbeeld ook 
«The Flintstones» kwamen. 

Voor deze tekenfilmserie ston
den uiteraard de échte Harlem 
Globetrotters model, de Ameri
kaanse basketbalvirtuozen die 
ook vaak in Europa spectaculaire 
demonstratiewedstrijden kwa
men geven. Maar, hoe ongeloof
lijk de aalvlugge basketbaltrukjes 
van de echte Globetrotters ook 
zijn, de tekenfilm doet er natuur
lijk nog een schepje bij. De gete
kende Harlem Globetrotters spe
len bijvoorbeeld basketwed
strijden tegen robotten, kangoe
roes en andere minder-alledaag
se vrienden die ze op hun reizen 
ontmoeten. 

De hoofdpersonages zijn niette
min nagetekende versies van de 
echte Globetrotters: Meadow-
lark, Geese Aubie, Gip Gibson, 
Pablo, B.J. Mason en Curly Neal. 

In de serie krijgen die het gezel
schap van figuren als de hond 
Dribbles, die — zoals zijn naam al 
laat vermoeden — ook een uitste
kend basketter is, en Granny, een 
gezapige huismoeder die als bus
chauffeur fungeert. 

De echte Harlem Globetrotters 
spelen hun demonstratiewed
strijden altijd op muziek, en ook in 
de tekenfilm wordt er 
basketbal-op-muziek gespeeld. In 
elke aflevering zit een nieuw lied
je. 

Donderdag 25 mei om 18 u. 30 
op BRT 1 

Opvang van 
jongeren in 
buurtwerk 
Sommige buurten van onze ste
den worden «kansarm» ge
noemd. Deze term slaat op ernsti
ge tekorten in woon- en leefmi
lieu, ontbreken van voldoende 
voorzieningen op gebied van on
derwijs, gezondheidszorg, rekrea-
tiemogelijkheden enz. 

Buurtwerk wil dergelijke buurt glo
baal benaderen en het welzijnsni-
veau verhogen. 

Ook de jongeren en kinderen in 
deze buurten worden via buurt
werk opgevangen : door hen ruim
te en begeleiding te geven wil 
men hen tot zelforganizatie bren
gen. 
— Zondag 28 mei om 21 u. 20 
op BRT-1 (Ommekaar). 

De schat 
van de Inca's 
El Dorado is altijd een magisch 
woord geweest. Berust deze ver
wijzing naar de «gouden plaats» 
op verbeelding ? Ergens in het 
Peruviaans hooggebergte ligt het 
antwoord op dit ongelooflijk mys
terie verborgen. 
Eeuwen geleden bouwden de In-
ca's er een rijk op. Maar dit rijk 
kende maar een kortstondig be
staan. Toch was er nooit een 
hoogstaander beschaving. Het 
enige wat nog overbleef ver
dween in de jungle. 

Vri jdag 26 mei om 18 u. 30 op 
BRT1 

Buffy Sainte Marie 
zingt 
Buffy Sainte Marie is een jonge 
Indiaanse zangeres, die via haar 
songs de situatie van de Indianen 
in de Verenigde Staten wil ken
baar maken en aanklagen. We 
zien haar tijdens een optreden in 
Ontario place, Toronto. Harry Be-
lafonte is gastheer. 

Vrijdag 26 mei om 20 u. 15 op 
BRT 2 

Daar is Dirk Van Havesicerice 

Het BRT-jeugdfeuilleton Dirk Van Haveskerke is reeds aan zijn tiende episode. Hoe ver staat het ? 
Dirk vervolgt zijn reis naar Bologna en ontmoet er Willem Van Gullik. Samen keren zij terug naar Terwaen, 
want Dirk is vasttjesloten zijn moeder te bevrijden. Na een hachelijk avontuur helpt het toeval hen een hand
je. Het dochtertje van de Terwaense Baljuw wordt door Dirk van een gewisse dood gered. Als beloning reist 
zijn moeder mee naar Vlaanderen. — Woensdag 31 mei om 16 u. 30 op BRT-1. 

lAiitJILLkikik 
WEEK VAN 25 TOT 31 MEI 

DONDERDAG 25 MEI 
D2 - 18u. 05: 
HOCHZEITSPARADE 
Komedie van Frank Capra met 
Bing Crosby. 

Dl - 19U.30: 
DAS FRAULEIN VON 
BARNHELM 
Humoristische film van Hans 
Schweikart met Kathe Gold. 
Een majoor heeft na de oorlog 
zijn bezittingen verloren. Hij wil 
zijn geplande huwelijk niet laten 
doorgaan. 

RTB1 - 20U.20: 
LE SECRET 
Drama van Robert Enrico met 
Mariene Jobert Een voortvluchti
ge komt terecht bij een echt
paar, dat kampt tegen de verve
ling. Beide echtgenoten voelen 
zich op hun manier aangetrok
ken door de man en willen hem 
helpen. De film evoceert zeer 
goed de sfeer van angst 

LUX-21 u.: 
PEAU D'ESPION 
Spionagefilm van Edouard Moli-
naro met Senta Berger Een 
Frans atoomgeleerde zoekt kon-
takt met Peking. Een schrijver 
zal de fysicus tot andere Inzich
ten brengen. 

D3- 21 u. 15: 
L'ARME A GAUCHE 
Gangsterfilm van Claude Sautet 
met LIno Ventura. 

F3- 21 u.25: 
SOLEIL NOIR 
Avonturenfilm van Denys de la 
Patellière met Daniel Gelln. De 
dochter van een miljonair be
looft haar stervende vader haar 
broer en ex-nazi in Afrika op te 
zoeken. 

VRIJDAG 26 MEI 
N2 - 20 u. 27 : 
LES OUATRE CENTS COUPS 
Psychologische film van Truf-
faut met Jean-Plerre Léaud. Uit 
angst voor straf loopt een 
schooljongen weg van huls. Kriti
sche film over de gevolgen van 
een al te autoritair opvoedings
systeem. 

LUX - 21 u.: 
LES HOMMES CONTRE 
Prachtige antimilltarlstlsche film 
van Francesco Rosi met Mark 
Frechette. Het gegeven speelt 
zich tijdens de eerste wereldoor
log, binnen de verslagen Italiaan
se troepen. 

Dl - 21 u. 15: 
LE CHAT 
Psychologisch drama van Pierre 
Granier Deferre met Signoret 
en Gabin. Een massa misver
standen heeft het huwelijk van 
twee bejaarden overspoeld. 

RTB - 22 u. 05: 
CABIN IN THE SKY 
Muzikale komedie van Minnelli 
met Lena Home. Een verstokt 
kansspeler heeft beloofd zich te 
bekeren. De bekoring is groot 

F2 - 22 u. 52 : 
TAKING OFF 
Generatiekonflikt In Amerika. 
Van Milos Forman. Met Buck 
Henry. Eerste Amerikaanse film 
van de naar USA uitgeweken 
Tsjech, die nadien de bekroonde 
«One flew over the Cuckoo's 
nest» realizeerde. 

D2 - 00 u. 20: 
BIRIBI 
Aanklacht tegen machtsmis
bruik. Door Daniel Moosman 
met Bruno Cremer. De film bekri-
tizeert de Franse Strafkampen 
in Noord-Afrika. 

ZATERDAG 27 MEI 

BRT - 14 u. 30 : 

NEVER GIVE A SUCKER 
AN EVEN BREAK 
Komedie van Edward Cline met 
W.C. Fields. W.C. Fields zoekt 
zijn producer op met een sknpt 
dat niet wordt aanvaard. Hij 
droomt nochtans van de verwe
zenlijking ervan. 

RTB - 20 u. 25 : 

DE VAL VAN HET 
ROMEINSE RIJK 
Historisch drama met Sofia Lo-
ren. Grootse spektakelfilm over 
de ondergang van een wereld
rijk. 

LUX-21 u.: 
LADY PANAME 
Film van Henri Jeanson met 
Louis Jouvet 

ZONDAG 28 MEI 

F1 - 20 u. 30 : 

PLUS FORT QUE LA LOI 
Western van William D. Hussel 
met Robert Ryan. 

D l - 22U.05: 

DIE VERLORENE EHRE DER 
KATHARINA BLUM 
Fllmadaptatie van de roman van 
Heinrich Böll met Angela Win
kler, in regie van Volker Schlön-
dorff. Aanklacht tegen de partij
digheid en de metoden van de 
Duitse politie en pers in hun 
jacht op vermeende terroristen. 
Opgevat als een politieke thriller. 

MAANDAG 29 MEI 

FR3 - 20 u. 30 : 
LA GUERRE EST FINIE 
Film van Alain Resnals met Yves 
Montand. Psychologische ontle
ding van een Spaans krijger die 
in Frankrijk de strijd tegen het 
Franco-regime voortzet, 

LUX -21 u.: 

HISTOIRE DE MAI 
Dokumentaire over de meige
beurtenissen van 1968. 

LUX -21 u.: 

LES TROIS MOUSQUETAIRES 
Avonturenfilm van Bernard Bor
dene met Mylène Demongeot 
Vlotte adaptatie van Dumas' ro
man. 

BRT2 - 21 u. 20: 

OBSESSION 
Thriller van Brian De Palma met 
Genevieve Bujold en Cliff Ro
bertson. 

Prachtige hommage aan Hitch
cock van een van de grootste 
talenten van de hedendaagse 
Amerikaanse film. 

WOENSDAG 31 MEI 

LUX - 21 u.: 
LA MARIEE EST TROP BELLE 
Vaudeville van Pierre Gaspard-
Huit met Brigitte Bardot 
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Donderdag 

BRT 1 

14 00 Schooltelevisie. - 16.30 
Ronde van Italiè (reportage). — 
18.00 De bereboot (O. - 18.05 
Rondomons (reportage). — 18.30 
De Harlem Globetrotters (f). — 
18.50 Wolfje en Bietje (jeugdfilm). 
— 19.00 Sporttribune. - 19.30 
Kijk uit. - 1945 Nieuws. - 20.10 
De Muppetshow — 20.35 Panora
ma — 21.00 Standpunten. — 
21.25 Première — 22.15 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 De knstenen (dokumentai-
re) — 21.00 De Troubadour (ope
ra). 

NEP. 1 

11.00 Schooltelevisie. - 18.20 
Open School/Teleac. - 18.50 De 
fabeltjeskrant. — 18.55 Nieuws. 
— 18.59 Mumbly (tekenfilm). — 
19.09 Love boat (f). - 19.59 2 
voor 12 (kwis). - 20.39 Vara 
Brassband Festival 1978. - 21.35 
Nieuws. — 21.55 Den Haag van
daag. - 22.10 Professor Willem 
Nagel (portret). — 22.55 Nieuws. 

NEP. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Black 
Beauty (O — 19 25 Scala Gymna-
stica. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Schandaal in Washington ( f j . — 
22.20 Hier en nu. - 23.00 Ander 
nieuws vandaag. — 23 15 Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. - 16.00 
Ronde van Italië. — 18.00 Sophie 
la sorcière (f) - 18.05 1, 2, 3.. j'ai 
fait - 18.30 Zigzag - 18.45 
Savoir-vivre. — 19.15 Antenne-
soir. - 19.30 Nieuws. - 20.00 Het 
bier (reportage). — 20.20 Le se
c re t . , (film). — 21.55 Nieuws. — 

22.10 Le carrousel aux images. 

RTB 2 

20.00 Festival international de mu-
siques militaires. 

ARP 

15.10 Nieuws. — 15.15 Reich mir 
die Hand, mein Leben (over Mo
zart). - 16.55 Nieuws. - 17.00 
Sie - er - es. — 17.45 Der Nordpol 
liegt gleich um die Ecke (dokumen-
taire). — 18.05 Songs und Ge-
schichten — 18.35 Wielrennen. — 
18.50 Nieuws. - 19.00 Votivtafelr-
g'schichten. — 19 30 Das Fraulein 
von Barnhelm (film). - 21.00 
Nieuws. — 21.15 Die Heiligen auf 
der Stange — 21.20 Vergessene 
Lektion? - 22.15 Alles oder 
nichts — 23.00 Staatszirkus von 
Pyonyang. — 23.30 Tagesthemen. 

— 00.00 Polly; die Bataille am 
Bluewater Creek (tv-spel). 

ZPF 

13.00 Leonard Bernstein dirigiert. 
— 14.25 Die Drehscheibe — 
15.00 Bob und die Brandstifter 
(film). — 15.55 Zuckermanns 
Farm (tekenfilm). — 17 30 Hinter 
den Bergen (reportage) — 1800 
Nieuws. — 18.05 Hochzeitspara-
de (film). - 2000 Nieuws. -
20.15 «...Dass du eingehst unter 
mem Dach». — 20.30 Der grosse 
Preis (spel). — 21.50 Die grosse 
Hilfe. - 22.00 Heute-Journal. -
22.20 Tindemans aan het woord. 

— 23.20 Joe un Maxi (tv-fllm). — 
0.40 Nieuws. 

LUX 

12.15 La franquette. - 17.15 Te
kenfilms — 17 30 Muppetshow 
— 17 55 Le coffre-fort. - 18.00 
Ram-dames info — 18.17 Jeu — 
18 30 Le coff re-fort. - 18.35 Ram-
dames — 18.50 Le coff re-fort — 
18.55 De nos clochers — 19.10 
Jeu - 19.30 Nieuws - 20 00 Poli
ce des plaines (O. — 21.00 Peau 

d'espion (film). — 22.25 Les potins 
de la comète. 

TF 1 

12.15 Réponse a tout. - 12 29 
Les tifins. — 12.33 Midi première 
— 13.00 Nieuws. — 13.35 Regio
naal programma. — 13 50 Objectif 
santé — 1400 Les 24 jeudis — 
18.02 A la bonne heure — 18.27 
Pour chaque enfant — 18.32 L'ile 
aux enfants. — 18.55 Le village 
englouti (f) — 19 09 Les tifins. -
19.10 Une minute pour les fem
mes. — 19.15 Monsieur neige. — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.43 Eh bien raconte. - 20.03 
Nieuws. - 20 30 Ce diable d'hom-
me (f). — 21.27 L'événement. — 
22.35 Ciné première - 23.05 
Nieuws. 

A2 

13.35 Regionaal magazine,. — 
13.50 Malaventure (f). - 14.03 
Aujourd'hui madame., - - 15.00 La 
planète des singes (f). — 16.40 
Aujourd'hui magazine. — 17.55 Fe-
nêtre sur — 18.25 Tekenfilms. — 
1840 C'est la vie. - 18.55 Des 
chiffres et des lettres. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.45 Poli
tieke uitzending — 20.00 Nieuws. 
— 20.35 Le grand echiquier. — 
23.15 Nieuws. 

FR 3 

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05 
Regionaal programma. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tribu
ne libre. - 19.55 Nieuws. - 20.00 
Les jeux de 20 heures. — 20.30 
Hommage a Roberto Rossellini. — 
21.25 Soleil noir (film). - 23.00 
Nieuws. 

BBC 

7.38 Open University. - 10.41 
Merry go round. — 11.03 Scan. — 
11.23 Matshow. - 12.00 Scène 
(tot 12.28). - 13.35 On the move. 
— 13.45 Nieuws - 1400 Pebble 
mill. - 14.45 Chigley - 15.00 
You and me. — 15.36 Merry go 
round — 16.55 Playschool. — 
1720 Heads and tails - 17.35 
The mole. — 17.40 Laff-a-lympics. 
— 1810 Blue Peter. - 18.35 
Magic roundabout. — 18.40 
Nieuws. — 18.55 Nationwide. — 
19.55 Tomorrow's world. — 20.20 
Top of the pops. — 21.05 Rosie. 
— 21.30 Happy ever after. — 
22.00 Nieuws. - 22.25 Des O'Con
nor — 2315 Face values. — 0.05 
Nieuws. 

Vrijdag 

BRT 1 

16.30 Ronde van Italië. - 18.00 
Bijtje en mevrouw Mina (film. —• 
18.15 Klem, klein kleutertje. — 
18.30 Het magische potlood. — 
18.40 Schooltelevisie. - 19.05 Pro
testantse uitzending — 19.45 
Nieuws. — 20.15 Dierenparadijs. 
— 20.45 Pat Garrett en Billy the 
Kid (film). - 22.25 Binnen de 
eeuwenoude poorten (KTRC). — 
22 55 Nieuws. 

BRT 2 

2015 Buffy Sainte Marie (show). 
— 21 15 De vijfde windstreek (Het 
Jaar van het Dorp). — 22.05 Dag 
aan dag. 

NEP 1 

10.50 Schooltelevisie. - 18.20 Te-
leac. — 18.50 De fabeltjeskrant 
- 18.55 Nieuws - 18 59 De fami
lie Robinson ( f ) - 20.25 Voor de 
vuist weg. — 21.35 Nieuws — 
21.55 Voor de vuist weg. — 22.55 
Gesprek met de minister presi
dent — 23.05 Poolse ontmoe
tingen. — 23.35 Nieuws. 

NEP 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Pipo en de 
Noorderzon ( f ) - 19.26 Hoe be
staat het? - 2000 Nieuws. — 

20.27 Les quatre cent coups (film) 
- 22.05 Vara visie. - 22.55 
Terug naar de natuur (f.) 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. — 16.00 
Ronde van Italié. — 18.00 Sophie 
la Sorcière (f.) - 18.05 1, 2, 3.. 
reportage. — 18.30 Zigzag. — 
18.45 Sept sur sept. - 19.15 
Antenne-soir — 19.30 Nieuws. — 
22.05 Cabm m the sky (musical). 
- 23.35 Nieuws. 

ARP 

17.10 Nieuws. — 17.15 Portugal, 
vier jaar na de machtsovername 
(reportage) — 1800 Teletechni-
kum (reportage). — 18.45 Der 
7.sinn - 18.50 Nieuws. - 19.00 
Intermezzo-information. — 20.15 
Hier und heute. — 20.45 Hit um 
4tel vor 8. — 21.00 Nieuws. — 
21.15 Die Katze (film) - 22.45 
Die Grossen Schuldenmacher. — 
23.30 Tagesthemen. - 0.00 Die 
Reise nach Wien CTV-film). — 1.45 
Nieuws. 

ZPF _ _ ^ 

12.00 Een dier is een dier. — 17.15 
Zwischen Magie und Mach t — 
17.45 Nieuws. — 17.55 Schüler-Ex-
press. — 18.40 Besuch der 
Queen. — 19.20 Westerns uit de 
oude doos. — 20.00 Nieuws. — 
20.30 Auslandsjournal. — 21.15 
Gauner gegen Gauner (f.) — 
22.05 Liedercircus. — 23.00 Heu-
te-journal. — 23.20 Aspekte. — 
23.50 Sport am Freitag. — 0.20 
BIribi - Holle unter heisser Sonne 
(film). — 2.00 Nieuws. 

LUX 

12.15 La bonne franquette. — 
17.15 Tekenfilms. — 17.40 Le cof-
fre-fort. — 17.45 Aventures des 
hommes (f.). — 18.15 L'atout-cui-
sine du chef. — 18.30 Le coff re-
fort. — 18.35 Télè-Luxembourg 
est a vous. — 1845 Le coff re-
fort. 1118.50 Jeu. 1-19.30 Nieuws. -
20.00 Sauve qui peut ( f ) . - 21.00 
Les hommes contre (film). — 
22.35 Les potins de la comète. 

TF 1 

12.15 Reponse a tou t - 12.29 
Les Tifins. — 12.33 Midi première. 
- 13.00 Nieuws. - 13.35 Regio
naal programma. — 14.05 CNDP. 
— 14.25 Cousons cousines. — 
17.00 Vormingsprogramma. — 
17.57 A la bonne heure. - 18.27 
Pour chaque enfant. — 18.32 L'lle 
aux enfants. — 18.55 Korte film. 
— 19.15 Une minute pour les fem- • 

mes. — 19.18 Les Tifins. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.43 Eh 
bien raconte. — 19.57 Nieuws. — 
20.30 Bienvenue (show). - 21.30 
Le roi se meurt (TV-spel). — 22.55 
Nieuws. 

A 2 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 Malaventure (fJ - 14.03 
Aujourd'hui madame. — 15.00 Les 
mystères de New Yor — 16.0 
Aujourd'hui magazine. — 18.55 Fe-
nêtre 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. - 20.32 
Les brigades du tigre (f.) — 21.35 
Apostrophes. — 22.45 Nieuws. — 
22.52 Taking off (film). 

FR 3 

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05 
Regionaal programma. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tribu
ne libre. - 19.55 Nieuws. - 20.30 
Le nouveau vendredi. — 21.30 
Festival cinémathographique inter
national de Cannes 1978. - 22.30 
Nieuws. 

BBC 

7.38 Open university. — 11.45 
You and me. — 12.35 Music time. 
— 12.55 International golf & cri
cke t — 13.45 Nieuws. - 14.00 
Pebble mill. — 14.45 How do you 
do. - 15.05 Scene. - 15.35 Mer
ry go round. — 16.00 International 

PAT GARRETT A N D BILLY T H E KID. - Maa tschapp i j k r i t i sche 
w e s t e r n van S a m Peck inpah . M e t B o b Dy lan e n Kr i s Kr ls to f fe r -
s o n . Eenzaamhe id van de he ld , m y t e van d e f ron t ie r -en v^/estern-
he lden d ie p o g e n te o v e r l e v e n in e e n w e r e l d d ie mee r d e hunne 
is. — Vr i jdag 26 mei om 20 u. 45 op BRT-1 

golf & cr icket — 16.55 Play
school. — 17.20 Scooby doo. — 
17.40 Take hart. - 18.10 Horses 
Galore. — 18.35 Roobarb. — 
18.40 Nieuws. — 18.55 Nationwi
de. - 20.00 Cartoon. - 20.10 The 
wonderful world of Disney. — 
21.00 It's a knockout — 22.00 
Nieuws. — 22.25 Petrocelli. — 
23.15 Nieuws. - 23.46 WK-dan-
sen. — 0.26 Lady Godiva rides 
again. 

BRT 

14.30 Gelijke kansen geef je niet 
aan iedereen (film). — 16.30 De 
Ronde van Italië. — 18.00 De Bere
boot (f.). — 18.05 Avonturen op 
de Fidji-eilanden (jeugdfilm). — 
19.45 Nieuws. - 20.10 Bij nader 
inzien. — 21.40 De magische mag
neet van Santa Mesa (film). — 
22.50 Nieuws. 

NEP. 1 

15.30 Nieuws. — 15.32 Een feest 
tijdens de droge moesson. — 
16.32 Mumbly (film). - 16.40 Een 
man en een jongen in de natuur. 
— 17.05 Bollie blauw gaat op reis. 
— 17.15 De film van ome Willem. 
— 18.50 De Fabeltjeskrant. — 
18.55 Nieuws. - 18.59 Lin Chung 
(f.). - 21.37 Nieuws. - 21.55 De 
laatste ronde (spel). - 22.50 O 

moeder, wat is het heet ( f ) . — 
23.20 Tros spor t — 23.50 Nieuws. 

NEP. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 Bereboot 
— 19.05 De nationale hitparade. 
- 20.00 Nieuws. - 20.28 Tele-
cross. — 21.00 De man aan de 
top (f.). — 21.50 Televizier magazi
ne. — 22.40 Avro's sportpanora-
ma. — 23.05 Nieuws. 

RTB 

15.00 Interwallonie. — 16.00 Ron
de van Italië. — 17.30 Le prix de 
notre liberté (TV-film). - 18.25 
Sophie la sorcière ( f ) . — 18.30 
Spectacle. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 Le jardin extraordinaire. — 
20.25 La chute de l'Empire Romain 
(film). — 23.25 Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
12.30 Nieuws en weerbericht — 
12.35 L'age en fleur ( f ) . - 16.47 
Super Juke-Box. — 17.45 Daktan 
(f) . - 18.50 Jeu. - 19.30 Nieuws. 
— 20.00 L'Homme qui valait trois 
milliards ( f ) . - 21.00 Lady Pana-
me (film). — 22.35 Les potins de la 
comète. 

TF 1 

13.00 Nieuws — 13.35 Le monde 
de l'accordèon — 13.50 La Fran
ce dèfigurée. — 14.08 Restez 
done avec nous... — 18.05 Trente 
millions d'amis. — 18.35 Les Tifins. 
— 18.40 Magazine auto moto 1. 
— 19.13 Six minutes pour vous 
dèfendre. — 19.20 Regionaal 

nieuws. — 19.45 Eh bien raconte. 
— 20.00 Nieuws. — 20.30 Numero 
un. - 21.32 Serpico (f.). - 22.20 
Télé-foot 1. — 23.20 Nieuws. 

A2 

11.45 Magazine voor amateur-fil
mers. — 12.15 Nieuws voor ge
hoorgestoorden. — 12.30 Samedi 
et demi. — 13.35 Top Club (show). 
— 14.35 Les jeux du stade. — 
17.10 Des animaux et des hom
mes. — 18.00 Ce jour-la, j'en 
témoigne. — 18.55 Des chiffres et 
des lettres. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Top Club. — 
20.00 Nieuws. — 20.25 Les cinq 
demières minutes (f.). — 22.05 
Voir. — 23.00 Dróle de baraque. 
— 23.35 Nieuws. 

FR 3 

18.00 Et nos enfants? — 18.35 
Jeugdprogramma. — 19.05 Regio
naal programma. — 19.20 Gewes
telijk nieuws. — 19.40 Samedi 
entre nous. — 19.55 Nieuws. — 
20.30 La maison de marbre. — 
22.00 Nieuws. 

ZPF 

16.00 Lassie (f.). - 16.20 Mach 
das draus. — 16.35 Das alte 
Dampfross (O. - 17.00 Ihr Musik-
wunsch. — 18.00 Nieuws. — 
18.05 Landerspiegel. — 18.50 
Sieh' mal an. — 18.55 Auf wieder-
sehen, Charl ie! (f.). - 20.00 
Nieuws. - 20.30 Direkt - 21.15 
Colette (f.). — 22.45 Nieuws. — 
2250 Das aktuelle Sport-Studio 
— 0.50 Der Marshal von Cimar
ron (western). — 1.15 Nieuws. 

ARP 

15.25 Nieuws. - 15.30 Sesam-
strasse. — 16.00 Die Ungezahm-
ten (film). - 17.30 ARD-Ratgeber. 
— 18.15 Alles gehort euch - Ihr 
gehort Christus (Reportage). — 
18.45 Nieuws. - 18.48 Die Sport-
schau — 19.30 Intermezzo-lnforma-
tionen. — 20.15 Hier und heute. — 
20.45 Der 7. Sinn. - 20.50 Kurz 
vor 8. — 21.00 Nieuws. — 21.15 
Auf los geht's los. — 22.55 Nieuws. 
— 23.15 Verrat im Fort Bravo 
(western). — 0.55 Nieuws. 

BBC 1 
1 o 00 Playboard. — 1015 Flashing 
blade - 10.45 Calling all film 
makers. — 11.00 Arlott and True-
man on cr icket — 11.25 Charlin 
superclown. — 11.55 Cr icket — 
13.30 Grandstand. - 18.10 The 
Mickey Mouse Club. — 18.35 
Nieuws en sport — 18.50 Rolf on 
Saturday - O.K ! - 19.20 Reporta
ge. — 20.00 Support your local 
gunfighter (Western). - 21.30 Val 
Doonican. — 22.15 Kojak. — 
23.05 Nieuws. 

Zondag 
28 MEI 

BRT 

leder zijn waarheid (di 
12.30 Nieuws voor gehoc 
den — 15.00 Het was t 
spel (voetbaldokutnent, 
15.45 Ronde van Italië. 
De kleine tovenaar en d 
punten (jeugdfilm). — 

Bereboot — 18 35 Laure 
dy. - 18.55 De Rijn (dol 
re). — 19.45 Nieuws. 
Sportweekend 1 — 2 
schepsels, groot en kleir 

NEP. 1 

11.00 Eucharistieviering. 
Teleac. — 1700 Gegroe 
17.30 Bericht van de w 
zen. —-18.15 Teleac. — 1 
poort. — 19.00 Nieuws. 
The Flintstones (fJ. — 
you need (dokument 
20.30 Caesar en Cleof 
neel). - 21.45 Heel de 
22.15 Zingenderwijs. 
Nieuws. 

NEP. 2 

18.00 Nieuws - 18.C 
Sport. - 1830 Nodd' 
18.45 Ren voor je lever 
De witte steen (f.).,,— 1£ 
Spor t — 20.30 Nieuws 
Mary Hartman Mary He 
- 21.05 De Elektriz© 
van Wimshurst (film). — 
renleed — 22.20 3omen 
— 23.00 Nieuws. ; 

LUX. 

13.15 Hei Elei, Kuck Ele 
Les deux Orphelines 
18.30 Le Francophonii 
19.00 Les sentiers de 
— 19.30 Nieuws - 19.3 
lection. — 20.00 Jenn 
21.00 Le Tambour du 
film). — 22.25 Les po 
comète. 

TF1 

9.15 Godsdienstige uit 
— 12.02 La sequence ( 
teur. - 1229 LPÏTi f ins 
Bon appètit. - 13.00 ^ 
13.20 C'est pas sérieux 
Les rendez-vous du dirr 
15.25 Sports première. 
Les animaux du monde 
Les Sangliers (TV-film) 
Les Tifins. - 20.00 N 
20.30 Rus fort que la loi 
— 21.50 Koncert 
Nieuws. 

A 2 

11.35 Koncert. - 12.0 
manche. - 190O Sta 
20.00 Nieuws. - 20.32 
and music. — 21140 U 
un jour. — 22.55 Nieuw 

FR 3 

9.30 Doe mee. — 10.00 Eucharis
tieviering vanuit Lourdes. — 11.30 

16.35 Filmfestival Cïanne 
17.30 Espace musical. 
Cheval mon ami.r — 1 
Air. - 19.20 Special Do 
19.35 Deux enfants en / 
— 20.05 Duinkerte 194 
Jean Giono - 2120 ^ 
21.35 Histoire da Mai. 
L'Enjeu (film) 

ZPF 

11.30 ZDF-matinee (de 
re). - 13.00 Das Sor 
zert. — 13.50 Fragen zi 
14.00 Nieuws. - 14.02 
scheibe — 14.25 Chroni 
che. — 14.45 Naoes a 
busch. - 15.15 Heidi (f. 
Een binnenmeer (doki. 
— 16.10 Nieuws — 1Ê 
chen. — 17.00 Maenner 
Alter. — 18.00 Nieuws 
Die Sport-Reportage. — 
gebuch. - 1915 F 
Colts (f.). - 20.00 N 
20.10 Bonner Perspel 
20.30 Mit Humboldt in c 
(dokumentaire). — 21.0( 
lijke jaren (dokumen 
22.00 Nieuws - 22.15 
badour (Opera) — 0.3 

ARP 

11.00 
11.45 

De 
Das 

Warao-lndi 
Feuerrote 
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waarherd (debat) — 
VS voor gehoorgestoor 
00 Het was maar een 
tbaldokumentaire) — 
ie van Italië - 17 00 
ovenaar en de slechte 
ugdfilm) - 1830 De 

- 1 8 3 5 Laurel en Har-
5 De Rijn Cdokumentai-
45 Nieuws - 2000 
end 1 - 2030 Alle 
groot en klem Cf J 

laristievienng — 15 30 
1700 Gegroet jij jij — 
:ht van de wilde gan-
ISTeleac - 1850Pas-
900 Nieuws - 1905 
ones (f) - 1930 All 

(dokumentaire) — 
sar en Cleopatra (to-
1 45 Heel de nnens — 
genderwijs — 22 30 

jws - 1805 Studio 
1830 Noddy ( f ) -

voor ]e leven — 18 55 
teen (f) - 1920 Studio 
2030 Nieuws - 2035 
nnan Mary Hartman (f J 
De Elektnzeermachine 
lurst Cilm) - 21 50 He-
2220 Bomen (gesprek) 
lieuws g 

Bei Kuck Elei - 1645 
Orphelines (film) — 

Francophonissime — 
sentiers de laventure 

leuws — 1933Cine-se-
2000 Jennie ( f ) — 

Tambour du Bief (TV-
1225 Les potins de la 

idienstige uitzendingen 
a sequence du specta-
i29 LpsTifins - 1230 
Jt - 1300 Nieuws — 
t pas serieux — 1412 
z-vous du dimanche — 
rts premiere — 1755 
ux du monde — 1840 
lers aV-fi lm) - 1955 

— 2000 Nieuws — 
fort que la loi (western) 

Koncert - 2215 

eert - 1205 Bon di-
- 1900 Stade 2 -
JWS — 2032 Musique 

— 2140 Un homme 
2255 Nieuws 

estival Ciannes 1978 — 
ace musical — 1825 
3n ami — 1850 Plein 
>0 Special Dom-Tom — 
< enfants en Afrique (f J 
iuinkerke1940 - 2030 
o — 2150 Nieuws — 
oire da Mai — 22 35 
m) 

--matinee (dokumentai-
,00 Das Sonntagskon-
,50 Fragen zur Zeit — 
ws - 1402 Die Dreh-
1425 Chronik der Wo-

145 Neues aus Uhlen-
1515 Heidi( f ) - 1540 
nmeer (dokumentaire) 
Jieuws — 1620 Tatsa-
7 00 Maenner im Besten 
1800 Nieuws - 1802 
Reportage - 19 00 Ta-
- 1915 Rauchende 

- 2000 Nieuws -
iner Perspektiven — 
Humboldt in den Anden 
aire) - 21 00 De dode 
^ (dokumentaire) — 
iws — 2215 Der Trou 
ipera) — 030 Nieuws 

Warao-lndianen — 
1 Feuerrote Spielmobil 

- 1215 Willy av - f i lm) - 1300 
Der Internationale Fruehschop 
pen — 1345 Nieuws — 1415 
Reisemagazin — 1445 Magazin 
der Woche — 15 50 Das unmoeg-
liche Flugzeug — 16 20 Zum blau-
en Block — 17 50 Bilderraetsel 
- 1835 All you need is love — 
1930 Nieuws - 1933 Die Sport-
schau — 2020 Weltspiegel — 
21 00 Nieuws - 21 15 Fussball ist 
unser Leben (reportage) — 22 00 
Die verlorene Ehre der Katharina 
Blum (film) — 2345 Nieuws — 
2350 Schaukasten — 0035 
Nieuws 

RTB 

9 45 Landbouwmagazine — 10 00 
Eucharistievienng — 11 30 Ulys 
se — 12 00 Faire le point (debat) 
- 13 00 Nieuws — 13 05 Concer-
tissimo — 1415 Boite postale J 
- 1430 L A g e de Cristal ( f ) -
1520 Ronde van Italie — 1645 
Joe Dassin a lOlympia — 1725 
Portrait du poete Norge — 1805 
Folllies — 1840 Le chien le chat 
et quelques autres — 1910 So
phie la sorciere (f) — 1915 Anten-
ne-Soir - 1930 Nieuws - 2005 
Chansons a la carte — 2125 
Absurde n est-il p a s ' — 21 50 
Nieuws - 22 05 Rubens (f J 

BBC 

1015 I see what you mean — 
1040 New life — 11 10 Enca on 
Embroidery — 11 25 Word po
wer — 11 50 Volunteers — 1215 
Trade Union studies — 1240 On 
the move — 1250 Object of the 
exercice — 1315 Meeting place 
- 1400 Farming - 1425 Model 
world — 1450 Nieuws — 1455 
The barretts of Wimpole street 
(Biografie) — 1635 Tekenfilms 
- 1645 The Osmonds - 1715 
Golf - 18 30 Game of the centu
ry — 1900 Nieuws — 1910 Little 
lord Fauntleroy — 1940 Your 
songs of praise — 2015 Murder 
most English — 21 05 Thats life 
- 2145 Sunday film - 2310 
Nieuws — 2320 Everyman — 
2355 Film 78 — 025 Dilemmas 

Maandag 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 
Peppi en Kokki (f) — 18 05 De kin
deren van appartement 47A (0 
- 1840 Op zoek naar (f) -
1905 Doe mee — 1945 Nieuws 
— 2020 Mikro-makro — 2055 
Grote lui kleine lieden (O — 21 45 
Koningin Elisabethwedstnjd — 
22 25 Nieuws 

BRT 2 

2010 Slisse en Cesar (f) - 2055 
Panorama — 21 20 Obsession 
(film) 

NED. 1 

1000 Schooltelevisie - 1850 De 
Fabeltjeskrant - 1859 Walt Dis 
ney prezenteert — 1950 Cahill 
United States marshal (film) — 
21 37 Nieuws — 21 55 Sea sympho
ny (film) — 2245 Aktua special 
- 2330 Symbiose - 2339 
Nieuws 

NED. 2 

18 55 Nieuws — 18 59 Tom & Jer 
ry (O - 1909 Peppi en Kokki (f) 
— 1924 De Muppetshow — 
2000 Nieuws - 2027 De illusio
nist (f i — 21 15 Ik hou van Lydia 
(f) - 2212 Brandpunt - 2252 
Argentinië t land waar een bis
schop verdween (dokumentaire) 
- 2332 Nieuws 

RTB 1 

1400 Schooltelevisie — 1750 
Sophie la sorciere (f) — 17 55 1 2 
3 cinema — 1815 Ceniorama 

— 1845 Communiste aujourdhui 
- 1915 Lundi-sports - 1930 
Nieuws — 1955 Le scoop (to

neel) - 21 20 Style Evelyne 
Axell - 2210 Nieuws - 2225 
Koningin Elisabethwedstnjd 1978 
- 2305 Nieuws 

RTB 2 

18 45 Yoga - 1915 Lundi sports 
- 1945 Nieuws - 1955 Konin
gin Elisabethwedstnjd 1978 

ARD 

1710 Nieuws — 1715 Musik am 
Nachmittag — 1800 Misch-
masch — 1850 Nieuws — 
19 00 Das Intermezzo bietet an — 
2015 Hier und Heute - 2045 
Trick urn 4tel vor 8 - 2100 
Nieuws — 21 15 Anna Karenina 
(O — 2215 Wereldkampioen
schap voetbal — 2300 Bitte um-
blattern — 2330 Tagesthemen 
- 0000 Finsterer Stern (O — 
1 25 Nieuws 

ZDF 

18 00 Nieuws - 1810 Heiter bis 
Wolkig (f) - 1840 Die Drehschei-
be - 1920 Soko 5113 (f) -
2000 Nieuws - 2030 Hitparade 
- 2115 Stichproben - 2200 
Heute-Journal - 2220 Colette 
(f) - 2350 Aspekte - 0020 
Nieuws 

LUX. 

1215 La bonne franquette — 
1715 Tekenfilms - 17 30 Erreurs 
judiciaires (O — 1755 Le coffre-
fort — 1800 Ram-dames info — 
1817 Jeu - 1830 Le coffre-fort 
- 1835 Ram-dames - 1850 Le 
coff re-fort — 1855 De nos clo-
chers - 1910 Jeu - 1930 
Nieuws — 19 55 Connaitre la Wal
lonië spel — 2000 L homme de 
fer (O — 21 00 Histoire de Mai 
(dokumentaire) — 2315 Les po
tins de la comete 

TF 1 

1215 Reponse a tout — 1229 

Les Tifins — 12 33 Midi premiere 
- 1300 Nieuws - 1405 Vor 
mingsprogramma — 1425 Ten
nis — 1850 Un rue Sesame — 
1910 Une minute pour les fem
mes - 1918 Les Tifins - 1920 
Gewestelijk nieuws — 1943 Eh 
bien raconte — 1957 Nieuws — 
2030 La maison des damnes (O 

A 2 

1350 La malaventure (f) - 1403 
Aujourdhui madame — 1500 La 
planete des singes (f) — 1555 
Aujourd'hui magazine — 17 55 Fe-
nètre sur — 1825 Tekenfilms 
- 1840 Ces t la vie - 1855 Des 
chiffres et des lettres — 1920 
Gewestelijk nieuws — 1945 Top 
club - 2000 Nieuws - 2032 La 
tête et les jambes — 21 35 La 
goutte do r (dokumentaire) — 
2225 Chronique du Festival de 
Cannes — 2240 Nieuws 

FR 3 

1835 Jeugdprogramma — 1905 
Regionale uitzending — 1920 Ge
westelijk nieuws — 19 40 Tnbune 
libre - 1955 Nieuws - 2000 
Les jeux de 20 heures - 20 30 La 
guerre est finie (film) — 2225 
Nieuws 

BBC 

1038 Countdown — 11 00 Merry 
go round — 11 23 Exploring scien 
ce - 11 45 You and me - 1222 
Music time — 1345 Nieuws — 
1400 Pebble mill - 1445 Cam-
berwick green — 1501 Words 
and pictures — 1518 Near and 
far — 1548 Going to work — 
1615 Songs of praise — 16 55 
Playschool — 1720 Kleuterpro-
gramma — 1740 Cheggers plays 
pop - 1805 Blue Peter - 1835 
Roobarb — 1840 Nieuws — 
1855 Nationwide — 1955 The 
Harlem Globetrotters — 20 20 An
gels - 21 10 Panorama - 2200 
Nieuws - 2225 Film - 0000 
Nieuws 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 
De bereboot (O - 18 05 Speciaal 
voor de jeugd (f) — 1855 Muziek-
sien — 1945 Nieuws — 2010 
Dolle dinsdag — 2030 Verover 
de aarde (over voeding) — 21 40 
Gastprogramma (Het Willems
fonds) — 2210 Koningin Elisa
bethwedstnjd — 2245 Nieuws 

NED. 1 

1850 De Fabeltjeskrant - 1855 
Nieuws — 1859 EO-familiedag 
- 21 00 Nader bekeken - 21 37 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 2210 Argentinië wat is 
dat voor een l a n d ' (dokumentai
re) — 23 00 Nieuws 

A 2 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 Orang 
oetan - oerwoudmens (natuurfilm) 
- 2000 Nieuws - 2027 De ver
pleegsters (f) — 21 18 Oranje
vrouwen (reportage) — 2210 Ak-
tua-tv — 23 05 Uitzending van de 
Vrije Gedachte - 2325 Nieuws 

RTB 1 

1755 Sophie la sorciere (O — 
18001 ,2 3 cinema - 1830 Zig
zag - 1845TVF - 1915Anten-
ne-soir — 1930 Nieuws — 1955 
Honganje (dokumentaire) — 
2210 Nieuws - 2225 Entree 
libre — 23 00 Nieuws 

RTB 2 

1400 Schooltelevisie — 1930 
Nieuws — 1950 Koningin Elisa
beth 1978 — 22 45 Einde van de 
uitzending 

ARD 

1710 Nieuws - 1715 48 Stun-
den — 1800 Die Grashupper-ln-
sel (O - 1810 Papotin & Co -
1840 Peter Treibr Sport (teken
film) - 1850 Nieuws — 1900 
Intermezzo-Informationen —• 
1940 Oh dieser Vater - 2015 
Hier und Heute — 2045 Tip um 
4tel vor 8 - 21 00 Nieuws -
21 15 Die Montagsmaler — 2200 
Report — 2245 Einsatz in Man 
hattan (O — 23 30 Tagesthemen 
- 0000 Cher (show) - 0045 
Nieuws 

ZDF 

1730Mosa ik — 1800 Nieuws — 
1810 Berufsreport - 1840 Die 
Drehscheibe — 1920 Marchen 
der Volker — 1940 Iwans Ge-
schichten — 2000 Nieuws — 
2030 Flammender Stern (wes
tern) — 2200 Heute-Journal — 
22 20 106 Stunden - Zwischen Pal-
ma und Mogadischu (reportage) 
- 2300 Apropos Film - 2345 
Montreux Festival Selection — 
O 30 Nieuws 

LUX. 

1215 La bonne franquette — 
1715 Tekenfilms - 1730 Poigne 
de fer et seduction (O — 17 55 Le 
coff re-fort - 1817 Jeu - 1830 
Le coff re-fort — 18 35 Ram da
mes — 1850 Le coff re-fort — 
1855 De nos clochers — 1910 
Jeu - 1930 Nieuws - 2000 
Marcus Welby (O - 21 00 Les 
trois mousquetaires (film) — 
22 35 Les potins de la comete 

TF 1 

1215 Reponse a tou t - 1229 
Les Tifins — 12 33 Midi premiere 
- 1300 Nieuws - 1347 Korte 
film — 1405 Vormingsprogram
ma - 1425 Tennis - 1850 Un 
rue Sesame — 1910 Une minute 
pour les femmes — 1918 Les 
Tifins - 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1944 Eh bien raconte 
— 20 00 Nieuws - 20 30 Le sacn-

fice (TV-spel) — 21 05 Rimbaud 
le voleur de feu (TV-film) — 2315 
Tennis — 2335 Nieuws 

13 35 Regionaal magazine — 
1350 La folie des betes (O -
14 30 Aujourdhui madame — 
1500 Kung fu - 1600 Aujourd
hui magazine reportages — 
1755 Fenetre sur - 1825 Te 
kenfilms — 1840 Ces t la vie — 
1855 Des chiffres et des lettres 
— 1920 Gewestelijk nieuws — 
1945 Top club - 2000 Nieuws 
— 20 35 Gala de cloture du Festi
val de Cannes — 2205 Raquel 
Welch (show) — 2300 Nieuws 

FR. 3 

1835 Jeugdprogramma — 1905 
Regionaal programma — 1920 
Gewestelijk nieuws — 19 40 Tnbu
ne libre - 19 55 Nieuws - 20 00 
Les jeux de 20 heures — 20 30 Le 
passager (thriller) 

BBC 
14 45 Nieuws — 15 50 Welsh pro
gramme — 1620 Your songs of 
praise — 1655 Playschool — 
17 40 Goober and the ghost cha
sers — 1805 John Cravens 
newsround — 1810 Stopwatch 
- 1835 Roobarb - 1840 
Nieuws — 1855 Nationwide — 
1950 The feather and father — 
2040 It aint half hot mum — 
2110 The standard - 2200 
Nieuws — 22 25 Days of hope 

Woensdag 

BRT1 

1630 Tip-Top - 1815 De Bere
boot — 1820 De schat van de 
Inka s (dokumentaire) — 1845 De 
man van Atlantis (f) — 1945 
Nieuws - 2015 Happy Days (f) 
- 2040 Het Geldeiland (Natuur
film) — 21 05 Spel zonder gren
zen — 2225 John Cage (portreO 
- 22 50 Nieuws 

BRT 2 

1630 Top-Top - 1815 De Bere
boot — 1820 De schat van de 
Inka s (dokumentaire) — 18 45 De 
man van Atlantis (f) — 1945 
Nieuws — 2015 De Gouden 
Roos van Montreux — 21 05 Ko
ningin Elisabethwedstnjd 

NED.1 
1530 Bolke de Beer - 1540 Zol
der - 1705 Salty (f) - 1840 
Kortweg — 1850 Fabeltjeskrant 
- 1855 Nieuws - 1859 Van 
gewest tot gewest — 1945 Ge
meenteraadsverkiezingen 

NED. 2 

1850 Toenstische tips - 1859 
De jongen met de Bnl (jeugdfilm) 
- 1924 Kenmerk - 2000 
Nieuws — 2027 Socutera — 
2032 De aan(deel)houder wint 
(film) — 2210 Internationaal voet
bal - 22 50 Tot besluit - 23 00 
Nieuws 

RTB 1 

1645 Feu vert — 1825 Sophie la 
Sorciere (f) - 1830 Zigzag -
1845 La pensee et les hommes 
- 1915 Antenne-soir - 1930 
Nieuws — 1950 Contacts — 
19 55 Reveillez-moi quand la guer
re sera finie (TV-film) - 2105 
Jeux sans Frontieres 1978 — 
2225 Nieuws 

RTB 2 

1930 Nieuws — 1955 Koningin 
Elisabeth 1978 

ARD 

1710 Nieuws — 1715 Robben 
(dokumentaire) - 1800 Der 35 
Mai (toneel) — 1850 Nieuws — 

19 00 Intermezzo-Informationen 
- 2015 Hier und Heute - 2045 
Tip um 4tel vor 8 — 21 15 Die 
Eisernen (toneel) — 2235 Titel 
Thesen Temperamente 

ZDF 

1715 Zwemmen — 17 25 Herr 
Daniel passt auf — 1730 Neues 
aus Uhlenbusch — 18 00 Nieuws 
- 1810 Barrier Reef (f) - 1840 
Die Drehscheibe — 19 20 Buehne 
frei Fuer Peter Kraus — 2000 
Nieuws — 2030 Buenos Dias 
Argentina — 21 15 Bilanz — 
2200 Heute-Journal - 2220 
Starsky & Hutch (f) - 2305 Sehr 
reich, shr fromm (dokumentan 
re) - 2350 Die Affaere Eulen-
burg CTV-spel) — 1 25 Nieuws 

LUX 

1215 La bonne franquette — 
1630 L'ecole Buissonniere — 
17 55 Le coff re-fort — 18 05 L Eco-
le buissonniere — 1815 Ram-da
mes — 1830 Le coff re-fort — 
1835 De nos clochers — 1850 
Le coffre-fort — 18 55 Hit-parade 
— 1930 Nieuws — 2000 Brigade 
speciale (D — 21 00 La mariee est 
trop belle (Vaudeville) - 22 30 La 
lanterne magique 

TF1 

1215 Reponse 'a tou t - 1229 

Les Tifins — 12 33 Midi premiere 
— 13 00 Nieuws — 13 37 Les visi
teurs du mercredi — 1755 Sur 
deux roues — 1810 A la bonne 
heure — 1825 Un rue Sesame 
— 1855 Korte film - 1915 Une 
minute pour les femmes — 1918 
Les Tifins — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1943 Eh bien raconte 
— 1957 Nieuws — 2030 Lequi
page (TV-film) - 2210 W K '78 
— 2300 Tennis — 2320 Nieuwa 

A2 

1335 Regionaal nieuws — 1350 
La folie des bétes (f) - 1403 
Aujourdhui madame — 1505 
L homme qui valait trois milliards 
(O - 1555 Un sur cinq - 1630 
Wielrennen — 1700 Un sur cinq 
— 1755 Accords parfaits — 
1825 Tekenfilms - 1840 Ces t la 
vie — 1855 Des chiffres et des 
lettres — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Top club — 
2000 Nieuws - 2032 Septieme 
avenue (O — 21 25 Question de 
temps — 2225 Nieuws 

FR. 3 
1835 Jeugdprogramma — 1905 
Regionale uitzending — 19 20 Ge
westelijk nieuws — 19 40 Tnbune 
hbre ( C N I ) - 1955 Nieuws -
2000 Les jeux de 20 heures — 
2030 La cousine Angelique (filnn) 
— 22 00 Nieuws 

BBC1 

1445 Nieuws — 1655 Play
school — 1720 Baileys Comets. 
- 1740 Long film - 1835 Roob
arb - 1840 Nieuws - 1855 
Nationwide — 1950 The Golden 
Fiddle Awards — 21 30 The liver 
birds — 21 40 World cup preview. 
- 2200 Nieuws 
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Eddy exit 
Het belangrijkste sportnieuws 
van deze week was wel dat Eddy 
Merckx stopt met wielrennen. 
Een jaar vroeger dan voorzien. 
En om gezondheidsredenen. 
Helemaal onverwacht is de mede
deling toch niet gekomen. Ieder
een wist dat Merckx de laatste 
tijd zoniet wat op de sukkel was, 
dan toch ook niet doorlopend 
mocht genieten van een blaken
de gezondheid, absoluut noodza
kelijk voor wie aan topsport wil 
doen. Wij denken dat Eddy een 
wijze beslissing heeft genomen. 
Financieel gezien kan dat ene 
jaartje min of meer voor hem niet 
zoveel verschil meer uitmaken. 
Medisch gezien echter wel. Men 
kan zich best voorstellen dat wie 
in de eerste rangen wil strijden — 
en een Merckx kan zich niets 
anders permitteren — zonder 
over alle middelen te beschikken, 
zijn gezondheid onherstelbare 
schade zou kunnen toebrengen. 
Wie dat risico uit de weg gaat is 
een verstandig man. 
Met Merckx verdwijnt uit de pelo
tons de man die vele jaren lang 
zijn stempel heeft gedrukt op de 
wielersport Of de ver doorgedre
ven kommercializatie, waarvan 
Merckx wel het symbool was, een 
zegen is geweest voor de wieler
sport dat kan hier in het midden 
worden gelaten. Een feit is echter 
dat Merckx een vakman van bui
tengewoon formaat was. De lijst 
van zijn overwinningen, het aantal 
van zijn supporters, de publiciteit 
die hij voor zijn werkgevers maak
te, het liegt er allemaal niet om. 
Iedereen weet ook dat op 
Merckx nooit vergeefs beroep 

M A A N D A G : Het schoon
ste meiske van Belgique, 
miss Belgique zogezegd, is 
een Brusselès. Zoals het 
lied het zegt : daa van Brus
sel zaain schoener as gaa 
• D INSDAG: De Duitse 
sjotters voor Argentinië 
werden extra-zwaar verze
kerd. Als ze sneuvelen zijn 
hun weduwen «binnen» 
voor de rest van hun leven. 
Acht men enige «hambras» 
toch voor mogel i jk? • 
WOENSDAG : Als de Brazi
lianen winnen in Argentinië 
krijgen ze ieder 800.000 fr. 
Niet slecht voor een arm 
land. • DONDERDAG : De 
eerste Belgische kampioen
schappen skateboard zitten 
er ook weer op. Weer reis
jes in het verschiet voor 
allerlei offisjellen naar Euro
pese- en wereldkampioen
schappen. • VRIJDAG: De 
olympische spelen 1984 
gaan naar Los Angeles. Wat 
wel weinig verwondering 
baart : er was maar één stad 
kandidaat • ZATERDAG: 
Voor minder dan 50.000 fr. 
kan men een foto van een 
paard kopen; en met de 
opbrengst gaat men van dat 
paard een standbeeld ma
ken. Wie schrijft in ? • 
Z O N D A G : Originele koers 
vandaag: Sercu alleen te
gen twee « meiskens ». Hoe 
dat in feite gaat gebeuren, 
vertelt de historie n iet 
maar dat zal ook wel niet 
veel belang hebben. # 

OflIK 

werd gedaan voor daden en ge
baren van grote mensenlievend-
heid. Om al deze en andere rede
nen IS het wel spijtig dat hij de 
fiets aan de haak hangt 
Eén ding is er dat wij van Merckx 
nooit hebben kunnen apprecië
ren, en dat is dat hij, rasecht Vla
ming van afkomst zich zo vaak 
en zo gemakkelijk liet gebruiken 
voor zaken die nu niet bepaald de 
Vlaamse belangen dienden. Wel
licht was dat wel meer te wijten 
aan zijn omgeving dan aan hem
zelf. 

Wat er ook van z i j : wij wensen 
Eddy van ganser harte een lange, 
zonnige toekomst toe temidden 
van zijn gezin. 

He rman 
Een koers die toch altijd tot de ver
beelding spreekt is, dunkt ons, Bor-
deaux-Panjs En dit omdat het zo 'n 
lange wedstrijd is. 600 km namelijk. 
De renners vertrekken in het holst 
van de nacht rijden een tijdlang 
alleen, en worden in de vroege mor
gen opgewacht door motoren, waar
achter zij dan naar Parijs njden. De 
klassieke inzinking vrezend, die vroe
ger onvermijdelijk werd geacht Her
man Van Spnngel schijnt van die klas
sieke inzinkingen nooit last te hebben. 

Ook deze keer niet nu hij voor de vijf
de keer Bordeaux-Parijs won Vroe
ger werd deze wedstnjd ook een beet
je bekeken als iets voor koereurs aan 
het einde van hun loopbaan Daann 
schijnt dan ook verandering te zijn 
gekomen, vermits Herman de koers al 
voor de vijfde keer wint en voor de 
rest nog steeds volop in kompetitie is 
Reuzesterke vent moet die Herman 
wel zijn 

Pover 
Het TV-programma Terloops wijdde 
verleden zaterdag een bijdrage aan 
de buitenlandse renners die in België 
verblijven. Meer bepaald dan aan de 
«kleine» renners. Die jongens leven 
hier in slechte omstandigheden. Zij 
zijn doorgaans te weinig koereur om 
behoorlijke uitslagen bij elkaar te fiet
sen, en de verdiensten zijn er dan ook 
naar Toch spelen zij het klaar om de 
eindjes aan elkaar te knopen, met de 
hulp van supporterklubs vaak. Men 
vraagt zich wel af wat die mensen 
bezielt om hun eigen land te verlaten, 
en hier in zwarte armoe te komen zit
ten. Er is natuurlijk de bedoeling hier 
de stiel van koereur te komen leren, 
maar de miserabele uitslagen moeten 
hun normalerwijze toch snel duidelijk 
maken dat er voor hen waarschijnlijk 
maar bitter weinig sportgloriol zal zijn 
weggelegd En ergens moet men die 
jongens dan toch weer bewonderen 
om hun rotsvast geloof in een toe
komst op twee wielen. 

G e l d te rug ! 
In Duitsland heeft een voetballiefheb
ber een proces ingespannen tegen de 
voetbaltwnd, omdat deze hem de 50 
mark niet wilde terugbetalen, die hij 
had neergeteld voor een kaartje voor 
de match Duitsland —Brazilië En de 
reden waarom de man zijn 50 mark 
terug wilde was dat de voetbalbond 
volgens hem niet de beste ploeg had 
samengesteld. Wanneer de voetbal
bond het spektakel van een internatio
nale voetbalmatch te koop aanbiedt 
aldus zijn advokaat moet de «mars-
jandies» zijn zoals ze werd voorge
steld. In dit geval de beste ploeg. Het 
is natuurlijk allemaal onzin Wie kan 

op voorhand uitmaken wat het beste 
elftal zal zijn. Maar wat wij ergens wel 
een beetje belangrijk vinden is het feit 
dat ook sportverbruikers op hun poot 
gaan spelen als het hun verkochte 
spektakel de prijs met waard is. 

G o e d ge t ra ind 
In ons land vertoefden Cubaanse vol
leybalspelers. ZIJ verrasten door hun 
uitstekend spel, dat zij, naar ze zeiden, 
hadden gehaald in de DDR. Op een 
paar goede vragen van de TV-repor-
ter hadden zij ook goede antwoorden. 
Of ZIJ het eens waren met het harde, 
streng gedisciplineerde trainen zoals 
in de DDR? Volgens hen heeft het 
politieke stelsel daar mets mee te 
maken. Wie wil presteren, moet hard 
trainen, in een kapitalistisch land zo
wel als in een socialistisch. Wat de 
sport betekent in hun land? En dat 
bleek dan te zijn de mensen fit te 
maken om zo goed mogelijk hun taak 
te kunnen vervullen Of de sport ook 
moest dienen als propagandamiddel 
voor het regime in hun land ? Grif 
werd toegegeven dat de sportsukses-
sen inderdaad een zekere propagan
da mee zich meebrengen, maar er 
werd op gewezen dat dit zeker niet 
de bedoeling was met de sport. In één 
woord: blijkbaar worden Cubaanse 
sportlui goed getramd op ieder ge
bied 

Tax is top 

Verleden week werd in België begon
nen met iets nieuws dat eigenlijk al 
lang had kunnen bestaan: taxistop 
Het komt erop neer dat autobestuur
ders de lifters — die lid zijn van de ver
eniging — meenemen, en dat deze 
aan de autobestuurders iets betalen 
voor de nt Eén frank per kilometer als 
de bestuurder ook lid is van de vereni
ging, en een halve frank als hij er 
geen lid van is. Het principe lijkt ons 
prima. De auto-ruimte wordt veel be
ter gebruikt dan thans het geval is. De 
autobestuurder krijgt iets terug van 
zijn onkosten. En de lifter kan zich 
goedkoop verplaatsen. Alleen vragen 
WIJ ons af — WIJ kennen er namelijk 

Beverse leeuwen dansten 

Verleden zondag werd op de Heizel de finale gespeeld voor de beker van België. Tegenover elkaar stonden 
Sporting Charleroi en Beveren. Een grote wedstrijd hebben de opmerkelijk talrijke toeschouwers eigenlijk 
niet gezien. In de eerste helft akteerde Beveren zeer voorzichtig, en kreeg het geen vat op een goed georga-
nizeerd Charleroi. Tijdens de rust moet Urbain Braems weer ergens een truukje uit zijn mouw hebben 
geschud om zijn manschappen én wat meer te motiveren én wat taktische snufjes mee te geven. Zodoende 
kon Beveren tweemaal scoren, en de beker meenemen. Zeer verdiend overigens. Voor Beveren komt nu 
een groot avontuur: Europees spelen. Avontuur dat des te groter lijkt omdat men in Beveren niet zinnens lijkt 
nu zo maar ineens een stel dure vedetten te gaan aankopen. Wij kunnen er maar één ding van zeggen: dat 

ze overschot van gelijk hebben. 

VerledertVweek kende de Europese 
ruimtevaart eindelijk enig sukses. 
De kommunikatiesatelllet OTS-2 
kwam in een baan om de aarde 
terecht 
OTS-1 ontplofte, zoals men zich mis
schien herinnert, verleden jaar En 
ook de lancering van OTS-2 verliep 
niet zonder moeilijkheden. Zij werd 
namelijk al verschillende keren uitge
steld. 
Het is een tuig van zowat een halve 
ton, dat op grote hoogte (35.000) 
boven de evenaar moet komen, en 
gedurende een drietal jaar zorgen 
voor telefoonverbindingen en TV-re-
lais. Nadien zal het worden vervan
gen door ECS-tuigen, te lanceren in 
1981 en 1982. 
De GTS werd nog gemonteerd op 
een Amerikaanse draagraket De 
ECS zullen waarschijnlijk door raket
ten van Europese makelij in een 
baan om de aarde worden gebracht 
Ook het kontrolecentrum is in Euro
pa gevestigd. Namelijk in Duitsland. 
Nu maar hopen dat de resultaten op 
het gebied van de telekommunikatie 
ook meevallen. 

niets van — of het allemaal wel in 
orde IS met de verzekenng. Stel dat 
men een ongeluk heeft en de taxistop
per wordt gewond. Wat dan ? Temeer 
omdat misschien zou kunnen gezegd 
worden dat men aan «bezoldigd ver
voer» doet terwijl men er niet voor 
verzekerd is. Kan een lezer die hier
van op de hoogte is ons met een beet
je toelichting geven' Dank bij voor
baat 

K lass iek 
Ene Mare Sempnni schreef een onge
looflijk geestig artikel Over een 
school in Zwitserland, waar sportve-
detten allerlei talen kunnen gaan le
ren. Na het voorstel van Maurits Cop-
pieters om de Ronde van Frankrijk tij
dens zijn doortocht door Vlaanderen 
enig respekt voor onze taal bij te bren
gen, zal het immers verplicht worden 
overal in de wereld de streektaal te 
gebruiken als men er gaat aan sport 
doen. Anderlecht zou zelfs al aan 
twee elftallen denken Een Vlaams 
voor de elftallen in Vlaanderen, en 
een Frans voor de matchen in Wallo
nië. En de koereurs, ocharme, met al 
die verschillende landen waar de Ron
de van Frankrijk doorheen trekt i Van
daar dat WIJ de idee van die school 
met beide pollen toejuichen. Alleen 
zouden wij ze met in Zwitserland ves
tigen, maar ten huize van de heer 
Semprim zelf. Zijn artikel getuigt im
mers van een verbluffende talenken
nis. Er staat zelfs een Vlaams woord 
in. En de schrijfwijze is zo degelijk klas
siek dat WIJ denken dat de heer Sem-
prini de ware broeder is om de koe
reur Vlaams te leren Hij schijft name
lijk «God ver» Verrukkelijke woord
keuze en spelling! 

1984 
Er was maar één kandidaat voor de 
organizatie van de olympische spelen. 
Los Angeles, en toch werd de stad 
die organizatie slechts onder voorbe
houd toegekend Reden daan/an was 
dat Los Angeles voorwaarden had 
gesteld die het olympisch komitee niet 
kon aanvaarden. Bij voorbeeld dat de 
stad een te groot deel van de televisie
rechten wilde, en dat het de stad was 
die zou beslissen welke installaties 
moeten gebouwd worden. Daarmee 
kon het lOK het dus met eens zijn. 
Daarom, ondanks bepaalde toegevin
gen van Los Angeles, nog steeds enig 
voorbehoud Iedereen verwacht noch
tans dat het uiteindelijk tot een ak
koord zal komen. Als het om geld 
gaat, is zowat alles op te lossen De 
winterspelen gaan naar de Joegoslavi
sche stad Serajevo — waar de oor
log 14-18 begon — en het is duidelijk 
dat men de uitbouw van het toensme 
op het oog heeft in het land van Tito. 
Ook marxisten schijnen niet vies van 
kapitalistisch geld. 
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Waarschoot: 
sportgebeuren opnieuw in de kijker 

OOST-VLAANDEREN 

De jongste gemeenteraadszitting 
stond grotendeels in het teken van 
het gemeentelijk sportgebeuren en 
meer bepaald van de gemeentelijke 
sportinfrastruktuur de sporthal en 
de gemeentelijke sportfunktionaris 
zorgden andermaal voor enige be
roering. 

Alain Vervaet (VIG.) vt/ijst erop dat 
sportakkommodatie slechts een be
ginpunt IS. Eens gerealizeerd moet er 
een bestendig beheer, toezicht ani
matie e.d. zijn waarvoor een zgn 
sportfunktionans kan worden aange
steld. Fons Van Holderbeke (VI.GJ 
voegt eraan toe dat de mogelijkheid 
bestaat deze funktionaris door de 
staat te laten financieren. Aan de 
hand van de wettelijk vastgestelde 
normen berekent hij dat een financie
ring voor ongeveer 90 % mogelijk is. 

Schepen Willems (CVP) is het daar
mee met eens, volgens hem ligt 
Waarschoot onder de normen, zoda
nig dat het op dit ogenblik zinloos is 
te denken aan een sportfunktionaris. 
Fons Van Holderbeke vraagt vervol

gens of het met mogelijk is tegen de 
verlofpenode bolbanen en kinder-
speelruimte te voorzien Investe-
nngen zijn daarvoor met nodig en 
anderzijds wordt vermeden dat kin
deren spelen op het pas aangelegde 
voetbalveld en de looppiste (of op 
straat O Volgens schepen Willems is 
dit voorzien voor 1979; daaren
boven is het nu, wegens de aan gang 
zijnde werken, onveilig voor kinderen 
om op het sportterrein te komen spe
len. Van Holderbeke wijst evenwel 
op het grote tekort aan speelruimte 
in Waarschoot Het schepenkollege 
neemt daar stilzwijgend akte van en 
gaat over tot het volgende agenda 
punt. 

Ten slotte komt de sporthal zelf ter 
sprake. Ontwerp en inplantingsplan 
moeten namelijk worden goedge
keurd Ook hier heeft Van Holderbe
ke heel wat opmerkingen, doch zij 
worden stuk voor stuk afgewezen 
door de CVP die Van Holderbeke 
ervan beschuldigt stokken in de wie
len te steken. Van Holderbeke weer
legt dit laatste en toont aan dat zijn 

Nederhasselt verbroederde 
met Waarschoot 
Zaterdag jongstleden vertrokken 
twee bussen met tweeënzeventig 
Waarschotenaren naar Nederhasselt-
Aspelare. 
De verwachtingen waren hoogge
spannen. 
's Voormiddags ging een waarachtige 
voetbalkamp door De Waarschootse 
Flamingo's namen voorsprong via een 
spnngballetje van gemeenteraadsle
den Alain Vervaet Maar de thuisspe-
lende en technisch sterk onderlegde 
jeugd maakte er in de tweede helft 
3 — 1 van 
Staf Scheerlinck, onvermoeibare gast
heer ten dienste van allen, had onder
tussen alle bezoekers in hun gastge
zinnen weten onder te brengen Over 
de gastronomische talenten van de 
Nederhasseltse-Aspelaarse dames 

zullen in Waarschoot ten eeuwigen 
dage de wonderbaarlijkste verhalen 
de ronde blijven doen. 

's Namiddags beklom een meer dan 
honderdkoppige verbroederingsge
meenschap de muur van Geraards-
bergen, waarna verpozing werd ge
vonden in de Kloosterstraatse abdij-
tuinen. 

Een overvloedige koffiemaaltijd en 
een spetterende kwis, gewonnen 
door Nederhasselt, besloten de dag. 
In mei 79 komen de afdelingen Neder-
hasselt-Aspelare naar Waarschoot In 
afwachting zeggen w i j . dank u, Staf 
en vnenden, de organizatie was per-
fek t de vriendschap is groeiende, het 
was een onvergetelijke dag I 
Fons Van Holderbeke 

Els Lisabeth uit De inze v e r o v e r d e d e fel b e g e e r d e Hol l le Hobb ie -pop . 
M in is te r V a n de K e r c k h o v e o v e r h a n d i g d e haar d e z e o p w e t e n s c h a p p e 

l i jke w i jze . 

oplossing vlugger en goedkoper is 
dan deze van het gemeentebestuur. 

Het verschi l 

Van Holderbeke maakt op de eerste 
plaats de vergelijking met de zgn. 
WITAB-sportschuur. Het gemeente
lijk projekt kost 38 miljoen, de sport-
schuur kost 21 miljoen zijnde 'n ver
schil van 17 miljoen. Dit verschil ligt 
vooral in een meer luxueuze afwer
king Bij een vergelijkende studie 
werd alleen de ontwerper van het 
gemeentelijke projekt betrokken, niet 
de ontwerper van de sportschuur. 
Van een objektieve vergelijking kan 
aldus geen sprake zijn. Daarenboven 

werden de nauwst betrokkenen, na
melijk de sportbeoefenaars zelf, in 
het geheel niet geraadpleegd. 
O p de tweede plaats is er volgens F. 
Van Holderbeke nog geen sprake 
van een ontwerp , het voorgestelde 
plan is slechts een voorontwerp. Dit 
wordt door burgemeester De Prest 
betwist doch Van Holderbeke wil 
hem slechts geloven nadat hij de offi
ciële dokumenten gezien heeft. 
Met betrekking tot het inplantings
plan merkt Van Holderbeke ten slot
te op dat dit helemaal met strookt 
met de werkelijke situatie ter plaatse. 
Tevens meent hij dat 'n parkeerruim
te groter dan het voetbalveld wel 
enigszins overdreven lijkt 

W.G. 

Gevraagd te 
Erembodegem-
Terjoden 
Op 1 september a.s. komt ons V U 
lokaal «EIckerlyc» aan de kerk van 
Terjoden vrij Geïnteresseerden voor 
uitbating van dit lokaal (ook lokaal 
Vlaamse Knng, tafeltennis, kaartklub, 
enz...) nemen kontakt op met de voor
zitter van de Vlaamse Kr ing: Robert 
Verhoeven, Dreefstraat 7, tel. 053-
21 29.85 of met de sekretaris Marcel 
Eeckhaut Beukenlaan 59, tel. 053-
21.83.43. 

VU-afdelingen 
Oudegem-Mespelare 
en Schoonaarde 

Reizen samen naar de IJzerbede
vaart op zondag 2 juli, met autocar. 
Meer inlichtingen volgen. 

ZO€K€BC]€ 
— Diëtist Kan zelfstandig wer
ken. 1286 
— Jongeman met rijbewijs B. 
Vrij van legerdienst zoekt be
trekking als chauffeur-besteller 
in VL-Brabant 1554 
— Vrouw zoekt werk als sekre-
taresse. Diploma hulpboekhoud
ster 1547. 
— Technisch tekenaar. Met on
dervinding. 1463 
Personen die deze werkzoeken
den een gepaste job kunnen 
aanbieden worden verzocht kon-
takt op te nemen met volksver
tegenwoordiger Paul Peeters, 
Mechelseweg 62 te Kapelle-op-
den-Bos.Tel : 015-71.14.22 (N54) 

— Jongeman uit Berchem, diplo
ma Hoger Middelbaar, Grieks-
Latijnse afdeling, zoekt part-time 
job als bediende te Antwerpen 
of omgeving. Belangstellenden 
kunnen zich wenden tot volks
vertegenwoordiger Joos So-
mers, Liersesteenweg 11 te 
2580 Sint-Katelijne-Waver, of te
lefonisch op het nummer 015-
21 79.00. Referentienummer: 
1345. (N51) 

Typo-offset De Riemaecker 
pvba Nukerkeplein 9, 9681 
MAARKEDAL 
uitvoerder «Wij Vlaamse 
Ardennen». Tel. 055-21.14.04. 
Eén- en meerkleurendruk-
werk, ontwerpen en kleu-
renmaquettes. 

ML€nD€R 
MEI 
25 ST.-DENIJS-WESTREM : Maurits Coppieters spreekt over 

«Het Vlaanderen van morgen». Om 20 u. in zaal Gildenhuis, 
Kerkstraat Org : VU-afdelingen De Pinte, Zevergem, St-Mar-
tens-Latem, Deurie en St-Denijs-Afsnee. 

26 KRUIBEKE, BAZEL, RUPELMONDE : Minister Hektor De Bruy-
ne spreekt over « De aktuele politiek » om 20 u. in zaal Rapen-
berg, Rupelmondestraat te Bazel. 

26. DENDERBELLE: Debatavond over ontwikkelingssamenwer
king om 20 uur in hertserg 't V a t Diamontage door Paul Ghysels 
over de «Teleurgang en de uitbuiting van de Indianen in Latijns-
Amerika ». 

JUNI 
2. GENT : FVV «Wij-Vrouwen-Gent» gaan naar Brussel om parle

ment en kabinet van staatssekretaris Vik Anciaux te bezoeken. 
Inlichtngen en inschrijven: 091 -25.64.87. 

4 APPELTERRE, OUTER, V O O R D E : Groot palingfestijn in zaal 
Pax te Appelterre. Van 11 u. 30 tot 14 u. 30 en van 17 u. tot 20 u 

4 KRUIBEKE : Hoeveroute-wandeling, vertrek om 14 u 30 aan de 
kerk van Kruibeke. Inl Amedee Verbruggenknng. 

10. KAPRIJKE-LEMBEKE: VU-barbecuefeest om 18 uur op de ter
reinen van herberg « Nele », Heihoek te Lembeke. Pri js: 270 fr.; 
voor kinderen tot 14 jaar: 160 fr. 

VU-l^de op familieuitstap 
naar Frans-Vlaanderen 
Maandag tweede Rnksteren 15 mei. 
Dreigende regenwolken hingen in de 
lucht en de meeste bestuursleden 
stuurden hun kat Dit kon echter het 
entoesiasme met temperen. Snood
aards waren van mening dat de 
bestuursleden met opzet hun plaats 
vnj gelaten hadden, zoniet was de 
bus te klein geweest 
Nadat onvermijdelijke telaatkomers 
opgestapt waren konden we rond 8 u. 
15 op het dorpsplein vertrekken, met 
een goede bezetting, 48 personen 
Onderweg pikten we gelegenheids-

Groepstentoonstel
ling te Aalst 
Op initiatief van de Aalsterse Kulture-
le Kring wordt vnjdag 26 mei tot 
woensdag 31 mei in 't Apostelken, Mijl
beek, een groepstentoonstelling geor-
ganizeerd 

Stellen tentoon: Gies Cosijns (schilde
rijen) , Vic De Neve (keramiek); Gil
bert De Smet (beeldhouwwerken); 
Ronald Ergo dito's en sepia's); Etien-
ne Lecompte (schilderijen), Fons Ma-
chans (schilderijen); Alois Peiriinck 
(akwarellen); Omer Pessemier (schil
derijen) ; Walter Theumnck (schilderij
en) ; Edgard Van den Brempt (pastel
tekeningen) ; Marcel Vercauteren 
(schilderijen). 

Het inrichtend komitee bestaat uit R. 
De Cremer, D. Denayer, W. Cobbaut 
R. De Grom, A. Everaert, A. Geens en 
S. Scheerlinck. 

Van zaterdag tot en met woensdag is 
de tentoonstelling geopend vanaf 10 
uur. Zondag 28 mei gaan de deuren 
dicht van 13 tot 15 uur. 

gids de h. Walter Vanderfc>eken op, 
waarna de schreve bereikt werd en 
we kort daarna Rijsel binnenreden. 

Een korte rondnt in deze stad vol
stond als oppervlakkige kennisma
king met wat vroeger tot ons patrimo
nium behoorde. Vandaar ging de 
tocht verder naar de Katsberg, waar 
het mooi uitzicht op het heuvelland de 
gelegenheid bood om een eerste 
maal halt te houden. Via kronkelende 
wegen en kleine dorpjes ging het ver
volgens naar Kassei Dit zeer oude 
stadje was het zwaartepunt van de 
reis. We bezochten er het landhuis
museum, de bergtop en maakten een 
wandeling in het stadje, die ten zeer
ste in de smaak viel. Ook werden we 
hier vervoegd door schepen Jules 
Hendrickx en familie. 

In Noord en Zuid-Peene aan het 
monument dat herinnert aan de beslis
sende slag waardoor dit gebied defr. .,-
tief door Frankrijk aangehecht werd, 
gaf de gids een kort overzicht van 
deze slag. Vandaar ging de tocht via 
de watenngen van St-Omaars naar 
Waten. Daar werden we onvoorzien 
opgehouden door een optocht van 
reuzen, versierde wagens, groepen 
enz... 

Gezien de grote vertraging hierdoor 
opgelopen viel het bezoek aan St-Win-
moksbergen in 't water en werd 
besloten de terugweg aan te vangen. 

Te Steenvoorde werd nog een korte 
halte gemaakt waama we iets voor 
negen uur goed en wel op het dorps
plein te Lede belandden. 

Sommige waren wel wat moe, doch 
allen waren zichtbaar tevreden om de 
mooie uitstap. De afwezigen hadden 
zeker ongelijk. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/331.05 

PV.BA 

* 

AALST 

Lange Zoiitstr 30, 29-33 36-38 
Tel. 053/2140.60 

KINDERARTIKELEN • plooi- en wandelwagens • bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

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

kampingartikelen - turngerei. 

SPEELGOED • uitgebreide keus in merkart ikelen; autobanen -
elektr treinen der beste merken - autos - go-carts - traktoren - pop
pen - poppenwagens en -wiegies - burelen • lessenaars - borden -
fietsies - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinscliomniels. 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -
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Aanbevolen huizen 
Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpstraat 31 . 1686 Gooik 

02-532 54 81 

Lokaal van de Volksunie 

Dames en heren, tn uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES EN Z O N E N 

Kerkweg 8,1760 Roosdaai-Strijtem 
Tel. 054/3337.56 

GASTHOF MALPERTUS 
Beeldstraat 10, 
ST.-NI KLAAS. 
Tel. 031/76.73.44. 

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

PVBA J BORREMANS-CO'CK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen, 
Gentsestraat 238. 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/412589 

W I J bouwen voor u sleutel op de 
deur ' (Adv. 24) 

DE OUDE KRING 
Café vu- lokaa l 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 

Tel. 02/268.14.02 

K E U K E N S - S A N I T A I R -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65.TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open van 9-
19 u. Z o n d i g gesloten. 

K O E T S W E R K E N V A N D E R 
M I J N S B R U G G E & Z O N E N . 
P e r f e k t e a f w e r k i n g - j u i s te t in
ten . A f f l i g e m s t r a a t 1 8 , 1 7 4 2 TER-
N A T ( S t . - K a t - L o m b e e k ) . Te l . 
053 /66 .82 .36 . 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Café, restaurant, speeltuin, terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag, dinsdag, vri jdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf 's 
middags Tel 053/6687.40. 

FRAVANCA-DOG-HOME 

Assesteenweg 298 A 
1680 St.-Kwintens-Lennik 
Tel 02-582 2014 
Kweker i j - pension - alles voor uw 
hond. 

J E F T H I J S 

A l l e v e r z e k e r i n g e n 

K o n i n g L e o p o l d l a a n 1, 
3 1 8 0 W e s t e r l o . Te l . 014-54.48.07. 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg t STAMPKOT 
St.-Maria-Latem, Z W A L M 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel. 055/49.94 76 
Dinsd gesloten 

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL 
J.TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

TeL 014/58.85.81 
Alle dag- en weekbladen 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/69.28.74 

Specialiteit nbstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag ge

sloten 

V O E D I N G . D E P O L D E R . 

P o l d e r s t r a a t 1 2 , 8 4 5 8 O o s t d u i n -
k e r k e 

F ru i t en g r o e n t e n enz . . . 
D u b b e l e v a l o i s - z e g e l s aan a l l e 
l e d e n . 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117. TERNAT 

Tel 02/582.13.12 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

- U I L E N S P I E G E L . 
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24,1742 Ternat 
Tel. 582 1345 

Volksunielokaal 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
N a 1 8 u 425.46.42 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/7112 40 

Verwarming - stoom - sanitair Alle 
herstell ingen 

M A T R A S S E N P L A T T E A U 
Al le m a t e n , alle s o o r t e n , o o k 
m e d i k a l e e n ant i -a l le rg ische nna-
t r a s s e n . 

P l a t t e a u - L i e v e n s , P o r t u g e e s 
s t r a a t 9, 1780 T e r a l f e n e , te l . 
053 /66 .74 .56 . 

FEESTZAcEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
Tel. 031/37.4572 

De prijsbreker 
van het goede meubel 
Groenstraat 84, Keizerstraat 2 (markt) 
2000 Antwerpen Ternat 
031-36.45.31 02-582.22.22. 

Egill Jacobsen in Kunstforum te Schelderode 

ZCXK€RC1€S 
Jongeman C30), 10 jaar gewerkt 
bij zelfde firma als typo, opma
ker, invormer, enz... Firma op de 
fles, zoekt baan die met zijn 
vroegere taak en 10-jarige on
dervinding overeenkomt Neem 
kontakt op met Ghislain Hende-
rickx, 053-21.49.08. N50 

VU-familie zoekt betrekking 
voor 20-jange zoon. Legerdienst 
voldaan. Diploma A3-handel-Ad-
ministratie Liefst in Limburg. Tel 
011-41.15.25 CN52) 

— 18-jang meisje met 'n diploma 
Grieks-Latijnse h r zoekt een be
trekking als bediende in de drie-
tioek Ninove-Aalst-Brussel. 
— 56-jarige man met ervaring 
zoekt 'n betrekking als autogelei-
der in de streek van Halle, Nino-
ve, Aalst, Brussel. 
— 46-jarige man met ervanng 
zoekt 'n betrekking als autogelei-
der in de driehoek Halle-Ninove-
Brussel. 
Voor verdere inlichtingen • Dr. J 
Valkeniers, Volksvertegenwoor
diger, Ninoofsesteenweg 11, 
1750 Schepdaal, tel. 02-
569.16.04. 

(N53) 

Van 20 mei tot 25 juni wordt in Kunst
forum te Schelderode de eerste een-
mans-tentoonstelling in België ge
houden van Egill Jacobsen Cl 910), 
een van de belangrijkste leden van de 
Cobragroep. 

De prezentatie van re
cent werk, 25 schilderijen, betekent 
dan ook een primeur Tijdens dezelfde 
periode wordt in Kunstforum ook een 

selektie getoond uit het werk van 
Gido Van Lessen die voorgaand jaar 
sterk de aandacht op zich trok in de 
Internationale Prijs van Knokke en er 
een eervolle vermelding kreeg. Ook 
worden keramiekbeelden geëxpo
seerd van de Nederlander Diet Wieg
man die vooral bekendheid verwierf 
door een zeer onginele uitdrukkings
vorm. 

Z A N H E R 
wasautomaten, koelkasten, diep
vriezers en verwarmmg. 
Zanker-center Gilbert Dezutter, 
Wingenestraat 7, 9880 Maria-
Aalter. Tel. 091-74.19.50. 
Duitse topkwaliteit met goede 
service Zeer lage prijzen. 

Wetteren: een naam met geschiedenis 
De plaatsnaam Wetteren is een ande
re dialektische vorm van de oeralkelti-
sche woordvorm : Hutera, waarvan in 
veel dialekten de medeklinker H over
gaat in de medeklinker W. Het woord 
Hutera is drieledig van struktuur en 
de splitsing is . hutte + ara + hanna. 
Het deelwoord hutte betekent hier 
houten omheining van het woonge
bied. Het woord ara betekent. wolf 
Het deelwoord Hanna betekent wo
nen en woonplaats De volledige kelti-
sche aanvangsbetekenis is hier 
eveneens: omheinde woonplaats ter 
bescherming tegen de wolf 

Daar in de oeralkeltische dialekten de 
eerstvolgende afgeleide betekenis 
steeds de persoon is die woont en 
heerst in dat omheinde gebied, krijgen 
wij hiervan de persoonsnaam Hufe-
ran of in samentrekking : Gudrun, hij 
of ZIJ die heerst in het beschermde 
gebied In de dialektische W-vorm krij
gen wij de naam Wutera of Wouter, 
dit is de beschermheer tegen de wol
ven en andere gevaren. Aanvankelijk 
Zijn al deze woorden de zachtere uit
spraak van de vroegere harde kelti-
sche woordvorm. Zo is de medeklin
ker H en W ontstaan uit de harde 

WEST-VLAANDEREN 

medeklinker F. De oorspronkelijke 
woordvorm is hier dan Federa. in de 
betekenis van afgesloten en be
schermd woongebied met eigen ge
woonten en zeden van de bewoners. 

Hieruit ontstond dat woord federaal in 
de betekenis van verbond tussen 
diverse woongebieden met behoud 
van bepaalde eigen rechten en ge
woonten. 

De trotse naam Phoedra en Gudrun 
zijn van dezelfde oeralkeltische oor
sprong, ook de naam Feodor 

F.V A., Zulte 

Minister de Bruyne 
in de Westhoek: 

Export mag geen amateurswerk zijn! 
Op dinsdag 16 mei bracht minister 
van Buitenlandse Handel, Hector de 
Bruyne, een werkbezoek aan de 
Westhoek op uitnodiging van het 
Vormingsinst i tuut voor de KMO. Tij
dens de voormiddag was de minis
ter te gast bij de firma's KLIPPAN en 
YPLON. 
Het bezoek aan Klippan omvatte 
vooreerst een werkvergadering en 
daarna een bezoek aan de werkhui
zen. 
Tijdens deze vergadering schetste de 
direkteur de oprichting en de evolutie 
van het bedrijf. De onderneming 
dankt zijn naam aan de stad Klippan 
in Zweden en behoort tot de groep 
Allied Chemical Corporation. 
De divers© afdelingen (textiel, metaal 
en plastiek) stellen 550 personen te
werk. Het bedrijf is in staat om onge
veer een 15.000-tal gordels per dag te 
produceren. De heer Van Hoo-
reweghe wees op het belang van de 
uitvoer voor het goed funktioneren 
van zijn bedrijf; 98 % van de omzet 
wordt immers uitgevoerd. 
Na deze bijeenkomst bezocht de 
minister het bedrijf in werking. Tref
fend is het grote aantal jonge men
sen, zowel mannen als vrouwen, die 
hier tewerkgesteld worden. De onder
neming Yplon startte in juli 1968 als 
eerste bedrijf op de industriezone te 
leper. De aktiviteit bestaat hoofdzake
lijk uit de verkoop en de produktie 
van een gamma onderhoudsproduk-
ten en ruwe cosmetica. De evolutie 
van de personeelsbezetting geeft een 
duidelijk beeld van het dynamisme 
van deze onderneming. Yplon stelde 
in 1969 2 personen tewerk, thans 19 
dit aantal opgelopen tot 61. 
De heer de Bruyne toonde zijn be
wondering voor de originaliteit en de 
kreativiteit waarmee dit bedrijf een 
stabiele plaats heeft weten te verwer
ven op deze markten. 

M o e d en s c h e p p i n g s k r a c h t 

Daarop volgde een ontvangst op het 
stadhuis van leper Burgemeester De-
hem bedankte de minister omdat hij 
bereid gevonden werd het gewest 
leper te bezoeken en de slotzitting 
van het exportseminarie voor te zit
ten. Daarop stelde de burgemeester 
de diverse instanties voor die zich 
bezighouden met de exportproblema-
tiek. Minister de Bruyne loofde de 
inspanningen die door de streek de 
laatste jaren op ekonomisch vlak wer
den gedaan. 

« Er is veel moed voor nodig om van
daag de dag KM O's te leiden, maar 
dat kan dank zij de werk- en schep
pingskracht van de hier gevestigde 

industriëlen», aldus de Bruyne 
In dit verband wees hij op het merk
waardige feit dat niet een Antwerpse, 
maar wel een leperse firma erin 
geslaagd is als eerste Belgische on
derneming, bekroond te worden met 

de eerste prijs in de internationale 
wedstri jd Diamonds International 
Awards. 
Voor de wedstrijd 1977 werden im
mers 1.104 ontwerpen ingediend, af
komstig uit 29 landen. In deze interna
tionale wedstrijd had België zich tot 
dusver nog niet kunnen manifesteren 
zoals het zou moeten. Het ontwerp 
voor deze juweelkreatie is van de 
hand van juf frouw Witvoet en het 
werd in leven gebracht door de vak
mensen van de firma KOH-I-NOOR 
uit leper 
Na deze toespraak werd er door het 
stadsbestuur een receptie aangebo
den waar ook senator Capoen en 
onze plaatselijke gemeentemandata-
nssen. Jan Carpentier, Jerome De-
vos, Maurits Logie en Herman Lau
rens op aanwezig waren. 
Het oorspronkelijk geplande namid
dagprogramma heeft, wegens het feit 
dat minister de Bruyne omwille van de 
kabinetsraad in Brussel dringend aan
wezig diende te zijn, enige verande
ring ondergaan. 

Het bezoek aan de firma Top-Mouton 
werd zodoende afgelast De leden 
van zijn kabinet brachten een bezoek 
aan het bedrijf Boone, gevestigd op 
het industrieterrein te Poperinge. Op 
het stadhuis van Poperinge wees de 
burgemeester op de slechte verkeers-
infrastruktuur van het gewest Hij haal
de hierbij het voorbeeld aan dat tij
dens het weekeinde er geen enkel 
telegram uit Poperinge kan verstuurd 
worden. 

Verder wees hij op de slechte spoor
wegverbinding met het binnenland. 
Op de lijn Kortnjk-Poperinge rijdt er 

immers op zaterdag en zondag geen 
enkele trein tot deze laatste stad. De 
terminus is leper. Dit onderhoud op 
het stadhuis van Poperinge werd bij
gewoond door onze plaatselijke man
datarissen waaronder Werner 
Claeys. 
Ondertussen kwam de minister per 
helikopter terug van Brussel naar 
leper, waar hij in het Vormingsinsti
tuut een plenaire bijeenkomst voor
zat gewijd aan de exportmogelijkhe
den voor de kleine en r iiddelgrote 
ondernemingen. 
De heer Pecceu, direkteur van het 
Vormingsinstituut, wees in zijn inlei-
dingstoespraak op de noodzaak van 
industriële vernieuwing door de aan
koop van licenties in het buitenland. In 
zijn toespraak zette de minister uiteen 
op welke diensten de kleine en middel
grote ondernemer kan beroep doen, 
wanneer hij zich op de exportmarkten 
wil begeven. 
De heer de Bruyne zei dat export 
geen amateurswerk mag z i jn ; het is 
een verkeerde opvatting dat men zijn 
afzet naar het buitenland moet oriën
teren wanneer de binnenlandse markt 
in gebreke blijft. Exportaktiviteiten ver
gen een weloverwogen voorbereiding 
en studie en laten geen plaats open 
voor improvizatie. Buiten de officiële 
instanties kan de ondernemer beroep 

doen op specialisten zowel inzake 
expeditie als financiering. 
Na de toespraak van de miniuster 
werd er door het Vormingsinstituut 
een receptie aangeboden om de aan
wezige industriëlen de kans te bieden 
met de minister persoonlijke proble
men te bespreken. 

A/e/e Van Ryckegem uit M o o r s e l e w a n n e e r zi j haar Waternnann-schr i j f -
set , g e w o n n e n In d e « W i j « - tekenweds t r i j d on tvang t , uit d e h a n d e n van 

d e vu r ige Kata iaan d h r Cullel l . 
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KflLinD* 
MEI 
25 REKKEM FVV-voordracht met nabespreking «De ordening 

van de plattelandsruimte » om 19 u 30 in het Ontmoetingscen
trum (Gemeentehuis) Spreker Mark De Jaeger, Stafmede
werker Vormingscentrum Ld Dosfel 

JUNI 
1. ST.-KRUIS-BRUGGE: Dia-avond «Het dorp einde of een 

nieuw begin », gerealizeerd door De Bond zonder Naam, voorge
steld met medewerking van het Dosfelinstituut in het kader van 
het jaar van het dorp Om 20 u 30 in zaal De Zorge, Moerker
kesteenweg Onkosten 30 fr Koffie en fnsdrank aan 15 fr 

3. KORTRIJK: VU-Kortrijk-stad bezoekt het kunstenaarsdorp 
Kwaremont Verzamelen aan het kerkplein 
REKKEM Kleinkunstavond in het parochiaal centrum om 20 u, 

met Johan Verminnen en de groep Terpischoree Org VUJO-
Menen, Wevelgem, Lauwe, Rekkem, Gullegem, Moorsele 

4. AALBEKE-BELLEGEM-KOOIGEM-ROLLEGEM : VU-gezins-
wandeling Vertrek om 13 u 30 op de plaats te Bellegem De 
wandeling eindigt aan de - Visvijvers » te Nukerke 

4. KORTRIJK: Gezinswandeling door VU-Kortri jk-Zuid Verzame
len op de Raats te Bellegem om 13 u 30 

Kortnieuws uit OVD 
O o s t e n d e - Z a n d v o o r d e 

Op 8 mei werd Vanessa geboren, 
dochtertje van Wilfned Aspaslagh en 
Rita Cattoor onze hartelijkste geluk
wensen I 

Koekelare 

Op 5 mei werd Karel Dewilde ten gra
ve gedragen, schoonvader van Dirk 
Jacobs, ons bestuurslid Aan Dirk en 
Fneda en de naastbestaanden onze 
innige deelneming 

Klerken 

Op 19 mei werd te Woumen Leon 
Deboeuf begraven schoonvader van 
ons arr bestuurslid en onze afd sekre-
tans Jackie Grymonpon W e delen in 
het leed van Jackie en Jenny en de 
ovenge familie 

OVD na het Kongres 
Het vele werk dat onze afdelingen in 
niet minder dan dne arr raadsverga
deringen gepresteerd hebben is ze
ker beloond geworden De stevige 
amenderingen zowel van de kongres-
teksten als van de aktualiteitsresolu-
ties werden ook door de kongreskom-
missie besproken en voor een groot 
deel overgenomen reeds voor de 
stemmingen op het kongres zelf 
Over andere moet nog gestemd wor
den in de aanvullende vergadering 
Ons arr was met twee bussen en 
meerdere pnvé-wagens prezent on-

lustreiie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 050-357404 

geveer honderd man hartelijk dank 
voor de medewerking, ook tijdens de 
eerste dag, toen het grootste werk 
gepresteerd werd door de Oostend-
se afdelingen 

Informatieavond 
te Gistel 
Vnjdag 26 mei om 19 u stipt in het 
parochiaal centrum op de Markt te 
Gistel, ncht het A N Z een info-avond 
in met de medewerking van het RVA 
(Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie
ning), die als spreekster mevr Denote-
laer heeft afgevaardigd 
Er zal speciale aandacht besteed wor
den aan het probleem van de jonge
ren die binnenkort de school verlaten 
en werk gaan zoeken De nodige uit
leg over hetgeen hen te doen staat 
als ZIJ met onmiddellijk aan het werk 
kunnen zal verstrekt worden 
Achteraf zullen er ook vragen kunnen 
gesteld worden 

Vlaamse vrienden 
Diksmuide op reis 
Van 5 september tot en met 16 sep
tember 1978 nchten de «Vlaamse 
Vnenden van de Westhoek» een 12-
daagse autobusreis in naar de Costa 
Dorada (Spanje) met uitstappen naar 
Barcelona, Tarragona, Lenda, enz Op 
de terugreis een volledige dag te 
Panjs, een verblijf van 8 volle dagen 
te Vendrel (Commarugga) Vnenden 
en sympatizanten kunnen voor deze 
prachtige reis inschnjven 
bij L Devreese, Vlaams Huis, IJzer-
laan 83, Diksmuide Pnjs per persoon 
11 450 fr (alles inbegrepen), tel 051 -
500749 

Politiek kaderinstituut 
Lodewijk Dosfel 
Het Politiek Kadennsbtuut organizeert een Provinciale Studiedag over 
«Kultuurpakt en Insjaraak» op zaterdag 27 mei 1978 Aanvang 9 u 30 in 
het Kuituur- en ontmoetingscentrum «De Warande», Warandestraat 42 
te Turnhout 

P r o g r a m m a : 

09 30 u melding aan het sekretanaat 
09 45 u verwelkoming en verantwoording van de studiedag 

Kursusleiding Mark De Jaeger 
tOOOu toepassing van het kultuurpakt in het gemeentelijk 

beleid 
Referaat gehouden door de h Hugo Servaes, inspekteur 
van de kultuurpaktkommissie 

10 45 u pauze 
11 00 u open gesprek 

12 00 u middagmaal (eetgelegenheid voorzien) 
1 3 4 5 u toepassing dekreet erkenning kulturele raden. 

Referaat gehouden door de h Moucheron, inspekteur van 
het Bestuur voor Volksontwikkeling en openbare lektuur-
voorziening 

14 45 u pauze 
15 00 u open gesprek 
16 00 u besluitvorming 
16 30 u evaluatie 

Inschri jvingen 

door storting van het kursusgeld op bankgiro 435-0254251-94 van 
Vormingscentrum Ld Dosfel, Politiek Kadennstituut Tnbunestraat 
14, 1000 Brussel 

Kosten 150 fr. (koffie en dokumentatie inbegrepen) 

Kursuslelding 
Mark De Jaeger, stafmedewerker Vormingscentrum Ld Dosfel 

Kortnieuws uit 
Wakken, Dentergem, 
Markegem, 
Oeselgem 
Door een technisch foutje kwamen 
de felicitaties voor het gouden hu
welijksjubileum van ons lid Gaby 
Huys-Devijdt in een vong WlJ-num-
mer onder het nieuws voor Tielt 
terecht Ekskuus en nogmaals profi
ciat 

De afdeling bloeit op dinsdag 16 mei 
werd in aanwezigheid van AB-leden 
een degelijke vergadenng gehouden 
leden en abonnementen nemen toe , 
er wordt definitief gestart met een 
blad dat in een later stadium in alle hui
zen van de vier gemeenten zal wor
den verspreid, daarin zal zowel de 
nationale als de gemeentelijke politiek 
aan bod komen 

Het IS definitef op dinsdag 10 okto
ber komt staatssekretans Vic An-
ciaux naar Wakken Nu al wordt pro
paganda gemaakt want de «aktie 
A 32» moet een groot sukses wor
den 

OCMW-Waregem 
werft aan 
Het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn van Waregem 
gaat over tot de aanwerving van een 
bureauchef die kan aangesteld tot 
opvolger van de huidige sekretans 
Kandidaturen uiterlijk tegen 15 juni en 
verdere inlichtingen bij OCMW-Wa
regem, Holstraat 40, 8790 Waregem 

Joris Dewaele verliet ons 

Alhoewel zijn vrienden en bekenden reeds een hele tijd wisten dat 
Joris erg ziek was, zal het bericht van zijn verscheiden bij hen 
inslaan als iets dat ze niet kunnen aanvaarden, als iets dat ze spijts 
alles nooit hebben kunnen geloven. Het zou immers niet mogen 
zijn dat zo'n universeel mens, zo'n hoogstaand man, zo jong de 
wereld moet verlaten. Die wereld die zo'n verschrikkelijke nood 
heeft aan mensen zoals Joris er een was. 

Naast zijn vele andere werkzaamheden was zijn hoogste levens
ideaal «Vlaanderen». 

Joris was diep Vlaamsvoelend en diep gelovig. De laatste maan
den, toen hij voelde dat de dood het haast onvermijdelijk einde 
moest worden van zijn kwaal kwam hij echter in opstand. Hij kon 
het eenvoudig niet aanvaarden. Hij aanzag het als een onrechtvaar
digheid van het lot dat juist hij die nog zovele hoogstaande idealen 
koesterde de wereld zou moeten verlaten, de wereld en al die men
sen waarvan hij zo hartstochtelijk veel hield. 

De weken en maanden gingen voorbij, nu eens in berusting dan 
weer in geloof aan herstel. • Ik zal vechten voor mijn leven » zegde 
hij, « vechten en winnen > en nog maar een paar dagen eer de dood 
ten slotte onverbiddelijk toesloeg geloofde hij nog te zullen gene
zen, terug naar huis te kunnen gaan. 

De laatste dagen moest men hem overbrengen naar de kliniek 
waar hij ten slotte overleed. 

Nogmaals langs deze weg brengen we hulde aan zo'n edel figuur 
en bieden onze oprechte gevoelens van innige deelneming aan, 
aan zijn vrouw en beide zonen. 
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St.-Katelijne-Waver 

Warme maaltijdenkwestie 
nog steeds onbeslist 

ANTWERPEN 

Hoewel het probleem van de warme maalti jden ten behoeve van bejaarden, 
reeds meer dan een jaar aansleept, heeft de OCMW-raad van St.-Katelljne-
Waver ti jdens haar laatste vergadering voor de zoveelste maal geen beslis
sing genomen en de zaak uitgesteld. 
Mensen van «Ziekenzorg», een plaatselijke karltatleve vereniging, kwamen 
immers bij de vroegere KOO aankloppen om de taak van de bedeling van war
me maaltijden over te dragen aan deze Instelling. Toen werd uitstel gevraagd 
om een beslissing te nemen tot na de omvorming van de KOO's tot de 
O C M W s op 1 april '77. Hef O C M W liet echter niets meer van zich horen. 
Ondanks het herhaaldelijk aandringen van Ziekenzorg en van de VU-raadsle-
den in het OCMW, was dit probleem niet éénmaal een agendapunt van de ver
gaderingen van de raad in 1977. Na de zitt ing van 14 december '77, stelde 
OCMW-voorzi t ter Denis Everaert voor een VZW — Warme maalti jden op te 
r ichten : een privé-vereniging met een beheerraad van 11 tot tot 15 personen, 
onder wie OCMW-leden, polit ieke mandatarissen en enkele mensen van Zie
kenzorg. 

Mevrouw WIjns-Van Gijsel en me
vrouw Hilda De WIt-De Broek, 
OCMW-raadsleden kantten zich na-
nnens de Volksunie tegen dit CVP-
voorstel. Het O C M W moet zelf in
staan voor deze dienst, want een der
gelijke V Z W ontsnapt immers aan de 
'bevoegdheid van de kontrolerende 
overheid, het ministerie van Volksge
zondheid en men loopt duidelijk het 
gevaar de sociale dienstverlening in 
het politieke vaarwater te brengen. 
AkJus de VU-raadsleden in de verga
dering van 1 februari 78. 

S o e p e l w e r k e n o m p o l i t i e k e 
b e ï n v l o e d i n g In te b o u w e n ? 

ki antwoord hierop stelde OCMW-
voorzitter Denis Everaert het zo dat 
een OCMW-dienst «Warme maal
tijden » niet mogelijk is. Een dergelijke 
dienst zou te veel kosten en werkt 
niet voldoende « soepel». Het voorstel 
van statuten van december '77 werd 
ingetrokken. Hij verklaarde zich be
reid elk nieuw voorstel inzake VZW-
statuten te onderzoeken. Een nieuw 
ontwerp zou voorgelegd worden tij
dens de eerstvolgende vergadering. 
Na de vergadering van 5 april '78 
werd de tekst rondgedeeld van een 
nieuwe « Ontwerpovereenkomst», 
voorstel vanwege de voorzitter. Tij
dens de vergadering van 26 april '78 
werd de ontwerpovereenkomst be
sproken, waarbij vooral het VU-stand-
punt verdedigd door mevr. Lutgart 
Wijns-Van Gijsel t)epalend was voor 
de beslissing die de Katelijnse 
O C M W genomen heeft 

D e V U w i l u i t d r u k k e l i j k de w e t 
t o e p a s s e n 

De VU blijft gekant tegen elke machts
overdracht van het O C M W naar een 

V Z W toe, omdat dit tegen de letter en 
de geest van de nieuwe OCMW-wet 
van 8 juli '76 is. Niet alleen omdat de 
V U de wet wil respekteren, meer nog, 
omdat de V U het volkomen eens is 
met de inzichten van de wetgever in 
deze materie. Men begrijpt dan ook 
niet waarom hier gepoogd wordt van 
deze wet af te wijken, precies dan 
wanneer de wet voor de eerste keer 
hier zo uitdrukkelijk van toepassing is. 
Mevr. Lutgart Wijns-Van Gijsel vroeg 
zich af of men dan niet akkoord gaat 
met de nieuwe OCMW-wet en waar
om men meer vertrouwen stelt in 
allerlei VZW's, die plots moeten op
gericht worden ? 

Verder blijkt uit de ontwerpovereen
komst dat het O C M W voor alles zou 
instaan behalve voor het vervoer en 
de t)edeling van de maaltijden. Dit ver
voer en deze bedeling vergt hooguit 2 
uur werk per dag voor één man en 
daarvoor is dan volgens de CVP-
strekking een V Z W nodig, een alge
mene ledenraad, een beheerraad, een 
algemene jaarvergadering, een boek
houding, een administratie... een lach
wekkend voorstel, meende de VU. 

W a a r o m w i l de C V P o n t s n a p p e n 
aan en ige k o n t r o l e ? 

Uit de ontwerpovereenkomst blijkt 
dat het O C M W de maaltijden zou ver
kopen aan de V Z W en dat de V Z W 

Koen Aerts uit M e c h e l e n kan z o o p vakant ie me t zi jn p rach t ige re istas 
d ie hij nnet z i jn teken ing w o n in de « W I J «- tekenwedst r i jd . D e Kata laan 

dhr. Cullel l o ve rhand igde hem d e pr i js. 

ze verder zou verkopen aan de gega
digden. Volgens de VU moet het 
O C M W zelf instaan voor het innen 
van deze gelden. De mensen die een 
beroep doen op het O C M W hebben 
immers recht op een strikte geheim
houding inzake mogelijke tegemoet
komingen : hoe kan men dan zulks 
gaan overdragen aan een pnvé-in-
stelling "̂  
Verder zou het O C M W volgens het 
CVP-voorstel het tekort dragen op de 
rekening van de werkingskosten van 
de VZW. De VU meent dat men dit 
niet kan aanvaarden omdat alle gel
den van het O C M W rechtstreeks 
onder kontrole moeten blijven van de 
gemeenschap. Het is een morele 
plicht elke mogelijke en eventuele ver
spilling van gemeenschapsgelden te 
voorkomen. Elk lid van de OCMW-
raad heeft tot plicht na te gaan of de 
gelden van het O C M W korrekt be
steed worden. Aangezien een wille
keurig lid van het O C M W niet zo 
maar op elk moment toegang heeft 
tot de boekhouding van de voorgestel
de V Z W en aangezien bovendien de 
voogdij-overheid van het O C M W 
zelfs geen toegang heeft tot de admi
nistratie van deze VZW, kan een 
OCMW-l id zelfs zijn plichten niet 
meer ten volle nakomen. 

A l t e r n a t i e f V U - v o o r s t e l ! 

Om de «warme maaltijden-kwestie» 
op te lossen heeft de VU een alterna
tief voorstel ui tgewerkt: voor de afha
ling, het vervoer en de bedeling an de 
maaltijden zou het O C M W een kon-
-trakt moeten afsluiten met een privé-
persoon, bv. de man die nu reeds 
geruime tijd deze opdracht uitvoert 
voor «Ziekenzorg SKW-Centrum». 
Deze persoon moet over een eigen 
vervoermiddel beschikken en zou ver
goed worden voor het vervoermiddel 
per afgelegde km en volgens het nodi
ge pk's van dit vervoermiddel, dit vol
gens « staatstarief». Verder zou men 
voor de gepresteerde arbeidstijd 
eveneens een forfaitair bedrag per 
af te leggen km bepalen. Dit voor-
Stel wordt voorgelegd aan de 
inspektie van het ministerie 
van Volksgezondheid: indien de
ze inspektie niet akkoord gaat met 
het voorstel, dan zou men haar om 
suggesties vragen. De financiële kant 
van de zaak en dus ook de kontrole 
wordt dan volledig in de handen van 
de gewestelijke ontvanger gegeven. 
De OCMW-voorzit ter ging voorbij 
aan het VU-voorstel en stelde voor 
een kontrakt af te sluiten van maxi
mum 2 jaar met de betwiste VZW. Na 
twee jaar zou het OCMW, indien 
nodig, de zaak kunnen overnemen. 
Elke politieke strekking zou in de 
Raad van beheer van de V Z W ver
tegenwoordigd zijn. 

C V P b l i j f t aa rze len 

Mevr. Lutgart Wijns-Van Gijsel en 
mevr. Hilda De Wit-De Broeck, beiden 
OCMW-raadsleden van de VU-strek-
king, verwierpen dit voorstel. De voor
gestelde kontrole in de V Z W is niet te 
vergelijken met de normale kontrole 
binnen het OCMW. Inzake een 
OCMW-dienst kan elk raadslid zich 
wenden tot de voogdij-overheid om 
tot deskundige kontrole over te gaan, 
indien er onduidelijkheden zouden zijn 
in het beleid. Ten aanzien van een 
V Z W echter kan een raadslid slechts 
pen beroep doen op het parket. Wat 
een vrij zware stap is die in de prak--
tijk zelden gezet word t 
Ten slotte stelde een raadslid van 
CVP-strekking voor om de oprichting 
van een V Z W dadelijk ter stemming 
voor te leggen. De OCMW-voorzit ter 
zwakte dit voorstel af tot een stem
ming over « het in overweging nemen 
van het voorstel tot oprichting van 
een V Z W » . Dit voorstel werd aange
nomen door de CVP-meerderheid. De 
raadsleden van VU-strekking stelden 
dat ZIJ niet kunnen of willen beletten 
dat er over wat dan ook nagedacht 
wordt en onthielden zich Ook het 
BSP-raadslid onthield zich. 
Zodoende blijft het O C M W van 
SKW-OLVW nog steeds overwegen 
wat ze uiteindelijk zullen doen en is de 
«gordiaanse knoop» nog altijd niet 
doorgehakt. 

MEI 

25 DEURNE : zitdag van raadslid Staf Hereygers van 20 tot 22 u. in 
lokaal Trefpunt, Turnhoutsebaan 28 te Deurne-Centrum (invul
len van belastingaangiften). 

26 HOMBEEK-LEEST: Dia-avond op de zolder van ons lokaal, 
Bankstraat 145. Mil Keuleers projekteert herinneringen uit 
Sorento, Pompei en Capri 

26 BORGERHOUT: Maandelijkse ledenvergadering om 20 u. 30 in 
zaal De Nieuwe Carnot. Film, dia en demonstratie over en van 
Vlaamse oude ambachten. 

27. LICHTAART: St-Maartensfonds Ke/L i grafzerkonthulling Lode 
Van Dyck op het kerkhof om 15 uur. Daarna koffietafel in Kempen-
land. 

27 ANTWERPEN : wandeling om 15 uur door de Westmalse bos
sen. Rond 18 uur Braad- en roosterfestijn. Dans tot laat in de 
avond in de Galgehoeve op de baan St-Lenaarts-Oostmalle. 
Kaarten: 200 F op het sekretariaat, Wetstraat 12. 

28 BORGERHOUT: Uitstap naar Fantasialand-Disneyland in BRD. 
Organizatie: V U J O 

28 OUD-TURNHOUT: VU-fanfare «Kempenland» in Fedekammu-
ziekwedstrijd te Oud-Turnhout, Polderstraat 63, in de parochie
zaal. 

30 WESTERLO: algemene VU-ledenvergadering in zaal Rustiek, 
Polderstraat Onderwerp: De Gemeentepolitiek met als inleider: 
Jef Thys, schepen. Nadien debat 

31 LIER : VU-lentefeestmaal in Hof van Aroyen om 20 u. Tafelrede
naar : staatssekretaris Vik Anciaux. Prijs inbegrepen . 500 

JUNI 
3 NIJLEN : Eerste groot bal ingericht door VU-fanfare Drumband 

« Kempenland » in feestzaal Nilania te Nijlen. Deuren 20 u. 

3 HOMBEEK-LEEST: VU-Brabantse koffietafel in zaal «De 
Leeuw van Vlaanderen » van 20 u. af is er een rijke keuze aan 
volkse hapjes. Inkom gratis. 

9. M O L : Iedereen kan gratis wijn proeven om 20 uur in het lokaal 
Malpertuus, Turnhoutsebaan 10. De t)este Roemeense en Hon
gaarse wijnen. Inschrijven vóór 1 juni in het lokaal. 

10. WIEKEVORST: VU-afdelingsvlaginhuldiging in de kantine van 
FC Orwirk, Goorweg. Om 20 u. 30. 

17. WIEKEVORST: Eerste gezinswandeling. Start om 18 uur op de 
Boonmarkt te Hallaar. 

18 BALEN-NETE : VU-fanfare « Kempenland » in provinciale Fede-
kamwedstrijd te Balen-Nete. 

Gemeente EDEGEM 
Het kollege van burgemeester en schepenen maakt 
bekend dat 

twee plaatsen van geschoold 
werkman A - m e t s e r 

worden openverklaard. 
Aanvangswedde: (bruto) 2L647 fr. 
Na 2 jaar : 24.282 fr. - evolueert met jaarlijkse verho
gingen naar een maximum van 33.788 fr. na 27 jaar. 
Te verhogen met haardgeld: 1.694 fr. voor gehuwden 
en 847 fr. voor ongehuwden. 
Algemene voorwaarden: 18-40 jaar, Belg, militie-
plichten volbracht, goed zedelijk gedrag, medische 
goedkeuring, diploma van lager secundair beroeps
onderwijs (metser) ofwel drie jaar vakpraktijk. 
Aanvragen: Eigenhandig geschreven, uiterlijk op 12 
juni 1978 op een postkantoor afgegeven, vergezeld 
van een eensluidend verklaard afschrift diploma of 
bewijzen van vakpraktijk. De overige bewijsstukken 
zullen gevraagd worden na het eventueel lukken in 
het voorgeschreven examen. 
Verdere inlichtingen: Gemeentesekretariaat, tel. 
57.01.18, toestel 403. (Adv. 126) 

OPLEIDING 
TOT VERPLEEGKUNDE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK "WELZIJN -
ANTWERPEN 

HOGER INSTITUUT 
VOOR VERPLEEGKUNDE 

Afdeling Paramedisch Hoger Onderwijs van het korte type met vol
ledig leerplan. 
Afdeling Aanvullend Secundair Beroepsonderwijs 

INSCHRIJVINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 1978-1979: 
van 26-6-1978 tot en met 14-7-1978 (behalve op 11-7-1978)) elke werk
dag van de week, uitgenomen op zaterdag tussen 8 u. en 15 u. in 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 
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Boechout besprak spoorwegperikelen 
en eenrichtingsverkeer 

Ingenieursbureau B - • . I . V w . IM.V. 

VU-fraktieleider, P Verstrepen ver
woordde een urgentienota betreffen
de het oprichten van een advieskom
missie voor de spoorwegonder- en 
overbruggingen te Boechout. Het 
punt werd als ordemotie, aanvaard 
door de voltallige gemeenteraad, en 
als punt 16 op de agenda bijgevoegd. 
Als voorgerecht werd een door de 
VU-opgestelde en in het schepenkolle-
ge uitgewerkte motie i.v.m. de spoor-
wegover- en onderbruggingen door 
de gemeenteraad eenparig, na de 
nodige verduidelijking door de opposi
tie aangebracht, aangenomen. Voor 
de VU betekende dit dus reeds van 
bij het begin een dubbele score. 
Een zeer belangrijk punt vormde het 
oprichten van een beperkte advies

kommissie i.v m. de boomplantaktie. In 
de samenstelling van deze kommissie 
zijn de VU en gemeentebelangen 
zeer zuinig omgesprongen met het 
aantal leden, om de goede werking 
ervan met in de weg te staan De 
oppositiepartijen CVP en BSP formu
leerden enkele bezwaren, o.a. dat de 
jeugdraad drie vertegenwoordigers 
had binnen deze kommissie, en dat 
die verhouding op 1 vertegenwoor
diger per belangengroep diende terug
gebracht. 
Hierin kon onze koalitie-partner de 
oppositie bijtreden, doch de V U stem
de voor het behoud van deze drie ver
tegenwoordigers. 
Onze schepen van jeugd, sport en 
milieu, bracht zeer duidelijk naar vo-

CHATEAU CARAVAN 
Verkoop - Verhuur 

onderdelen - toebehoren - trekhaken 

Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek 
Tel. 031 /21.98.15. Ook 's zondags open. 

& CARAVANCENTRA PVBA 

Provinciaal VUJO-weekeinde 
te Oostmalle 
Datum: zaterdag 27 mei van 14 uur 
tot zondag 28 mei om 18 uur. 
Waar . Prov. Vormingscentrum Oost
malle, Smekenstraat 59, 2150 Oost
malle (gemeente Westmalle). 
Vanuit het centrum van Oostmalle 
o fwel . 
— richting Hoogstraten 2e straat 
rechts, 
— nchting Turnhout 1.000 m verder 
linksaf (wegwijzer) 
Kostpri js. — Volledig weekeinde: 
300 fr.: enkel zaterdag : 100 fr. (avond
maal -f vieruurt je); tot zondagmor
gen : 200 fr. (ld. + overnachting en 
ontbi j t ) , enkel zondag . 150 fr. (koffie, 
middagmaal en vieruurtje). 
Let op. — Lakens verplicht. Dit wordt 
streng gekontroleerd, ofwel lakens 
meebrengen of huren 80 fr (geen 
slaapzak); inschrijven liefst vóór 20 
mei bij Bob Raets (Fortstraat 3, 2510 
Mortsel) en bedrag storten op rek 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel. 031/81.88.41 

402-6088041-27 van VUJO prov. Ant
werpen ; het centrum ligt in een bosrij
ke omgeving met openlucht sportter
reinen (volley, basket, tennis...). Er zijn 
verschillende kamers (1 of meer per
sonen) zodat eventueel per gezin kan 
worden overnacht Wil je een en 
ander op de inschrijvingsstrook ver
melden ? 

PROGRAMMA 
Zaterdag 27 m e i : om 14 u. onthaal en 
inleiding ; om 14 u. 30 : de arrondisse
menten stellen zich voor (Mechelen, 
Turnhout, Antwerpen), mogelijkheden 
tot samenwerking; om 16 u. vieruur
tje ; om 16 u. 30 Egmont/Stuyven-
berg • de subgewesten ; inleiding door 
de h Ramaekers (v.h. kabinet Weten
schapsbeleid) ; om 18 u. avondmaal; 
om 19 u. Egmont/Stuyvenberg: het 
subgewest - diskussie , om 21 u. gezel
ligheid (arr. Turnhout zorgt voor de 
bar). 

Zondag 28 mei : om 8 u. ontbi j t ; om 
9u. werkgroepen (o.l.v. arrondisse
mentsvoorzitters) ; om 10 u. 30 koffie
pauze ; om 11 u. tweede deel werk
groepen ; om 12 u. 30 middagmaal; 
om 14 u. kontaktnamiddag met VU-
provincieraadsleden over het provin
ciaal beleid ; om 16 u. koffiepauze ; om 
16 u. 30 tweede deel ; om 17 u. 30 
besluit van de werkgroepen en slot
toespraak ; om 18 u. einde. 

ren dat de jongeren, de grootste initia
tiefnemers waren bij de boomplantak
tie. 
Ook vanwege de BSP verwonderde 
men er zich over dat niet alle vereni
gingen die zich zouden kunnen inte
resseren werden uitgenodigd. Vanwe
ge V U en Gemeentebelangen werd 
dit gesteund maar de CVP stemde 
hier tegen. 
Verder werd ook een gemeentelijke 

ouderlingenraad opgericht, die in haar 
statuten, wel enigzins kritiek kreeg te 
verduren (bv. de CVP stemde tegen 
het demokratisch beginsel van 1 ver
tegenwoordiger per officiële of ge
meentelijke erkende ouderlingen-
bond). 

Meer van dat 
Maar uiteindelijk werd deze ouderlin
genraad funktioneel en van harte 
begroet, ook door de oppositie als 
een goede start van een degelijk wer
kend apparaat voor de derde leeftijd. 
De burgemeester aanvaardde tevens 
nota te nemen voor de volgende zit
ting van het kollege omtrent de be
zwaren en resultaten van de eenrich-
tingsverkeersregeling in de gemeente, 
die dan zouden besproken worden en 
nadien aan de gemeenteraad zullen 
worden voorgelegd. Dit alles naar aan
leiding van een punt in de agenda 
betreffende de verordening op het 
verkeer in deze enkelrichtingsstraten 
i.v.m. een pas verreden wielerwed
strijd. De sfiks had hier zelfs ten 
onrechte de bewoners van de betrok
ken straten opgetrommeld om deze 
zitting bij te wonen omdat erover de 
enkelrichtingsregeling zou worden ge
sproken ; groot bleek hun verwonde
ring als zij vaststelden dat zij niet 
eens een grondige informatie over dit 
agendapunt hadden ingewonnen. 
Op het einde van de openbare zitting 
kwam het voorstel van onze VU-frak-
tie naar voren gebracht door P. Ver-
strepen, VU-fraktieleider, betreffende 
de spoorwegonder- en overbrug
gingen. 

Op advies van BSP werden enkele 
kleinigheden bijgebracht die echter 
onze bezorgdheid betreffende de mi
lieu en verkeershinderlijk-, zowel als 
menselijke aspekt van heel deze door 
de NMBS geplande, absurde onderne
ming niet weg neemt 
Op de voorstellen van zowel CVP als 
BSP betreffende het inrichten van 
een vragenhalfuurtje na de openbare 
zitting van de gemeenteraad, werd 
door onze fraktie dankbaar met beide 
handen de kans genomen om de kbali-
tiepartner van de noodzaak van een 
zulkdanige informatie te doen inzien. 
De belofte van de burgemeester om 
dit met alle modaliteiten uit te werken 
en aan de gemeenteraad voor te leg
gen, kan slechts onze volle goedkeu
ring wegdragen. 
Een gemeenteraad als deze wensen 

wij meer bij te wonen. Onze VU-frak-
tie kan zo haar programmapunt per 
punt uitvoeren. 

VU-Ekeren 
De IJzerbedevaart zal plaatshebben 
op zondag 2 juli e.k. om 11 u. te Dik-
smuide Propagandamatenaal te beko
men op het VU-sekretanaat, Geesten-
spoor 72, Ekeren. Tel. 41 04.41. 

Verpachting 
standplaats voor 

frituurwagen 
Het gemeentebestuur van 
Ekeren gaat over tot de ver
pachting van een stand
plaats voor frituurwagen op 
het Kristus Koningplein al
hier. 
Inlichtingen en lastvoor-
waarden zijn te verkrijgen 
op het gemeentehuis, dienst 
Maatschappelijke Werken. 
De standplaats wordt toege
wezen bij opbod in een open
bare zitting, die gehouden 
wordt op dinsdag 13 juni 
1978 om 10 u. in de voormid
dag, op het gemeentehuis. 

(Adv. 125) 

BRAMO KEUKENS 
TOONZAAL EN BURELEN 

Heirbaan 140, BURCHT 

TeL031/52.82.a2 

Voor hen die full-service v^ensen uitgevoerd door 
specialisten. 

Planning - ontwerp - elektriciteit - sanitair - meu-
belaanpassingen - kunststof - hout - maatwerk. 

Maak een telefonische afspraak voor vrijblijvend 
ontwerp en prijsopgave. 

6 Frans Hals vest -

MECHELEN 

* Bureau voor 
Toegepaste 
Ingenieurswetenschap
pen 

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

* Studie en uitvoering van 
industriële gebouwen 

* W e g e n - en 
rioler ingswerken 

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

015/20.33.14 

Borgerhout kreeg 
schenking Alfons Vermeir 
Op 17 mei j.l. had in het gemeentehuis 
van Borgerhout de plechtige overhan
diging plaats van de «Schenking Al
fons Vermeir» in aanwezigheid van 
het schepenkollege en talrijke geno
digden. Deze schenking bestaat uit 24 
belangrijke werken, 20 olieverfschilde
rijen en 4 akwarellen, door de beken
de kunstschilder Alfons Vermeir ge
schonken in verscheidene zalen van 
het gemeentehuis en vormen een 
representatief overzicht van het le
venswerk van Alfons Vermeir. 
Door het aanbrengen van deze wer
ken komt het geklasseerde neo-re-
naissancistische gemeentehuis werke
lijk tot voltooiing. 

Tegelijkertijd werd een catalogus 
voorgesteld met een inleiding door 
burgemeester Lic. Dirk Stappaerts, 
een woord vooraf door schepen Bert 
Verbeelen en een voorstelling van de 
kunstenaar en diens werken door 
kunstcriticus René Turkry. 
Alfons Vermeir, Vlaming in hart en nie
ren, werd geboren te Baasrode op 
4.2.1905. De hoofdonderwijzer van de 
dorpschool aldaar, een onderlegd 
kunstschilder, leerde de jonge Alfons 
de schoonheid zien van de Schelde 
en de polders. 
In 1919 met de familie verhuisd naar 
Antwerpen volgde Vermeir er de les
sen aan de Kon. Akademie voor Scho
ne Kunsten. Hij liet zich inschrijven 
aan het Hoger Instituut in 1934, waar 

hij zeven jaar werkte onder Courtens, 
Opsomer en Saverys. Zijn eerste indi
viduele tentoonstelling dateert uit 
1929 in de gemeentelijke feestzaal te 
Borgerhout 
In 1938 ontving Alfons Vermeir de 
«Prijs De Keyser», welke toegekerKl 
werd aan de beste student van het 
jaar van het Hoger Instituut 
Zijn oeuvre bestaat voornamelijk uit 
landschappen en dorpsgezichten, met 
daarboven zijn typische Vlaamse luch
ten. Verder frisse beelden van stad 
en haven en interieurs. Tevens maak
te hij enkele innige portretten van zijn 
ouders. Zijn koloriet heeft warme tin
ten, okers en bruinen. Latere werken 
worden gekenmerkt door meer dyna
miek en heftiger zingende kleuren. Hij 
heeft aldus een eigen stijl ontworfjen, 
waardoor hij zicfi onderscheidt van 
vele anderen. 

Wij hopen dat vele kunstliefhebbers 
de gelegenheid te baat zullen nemen 
om deze bestendige «schenking- te 
komen bekijken in het gemeentehuis. 

10 %vr. V U . leden 
KOSTUUMS•VESTONS- BROEKEN-PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvesl 52, Antwerpen. 

Tel. 031-31J5.83 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

5 O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Enkel toonzaal 

BERLARY 94 LIER TEL. 031/80.13.21 
ADV.55 
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De fusie kost veel geld 
in Groot-Beersel 

BRABANT 

Tijdens de bespreking in de gemeen
teraad te Beersel hiield VU-fraktielei-
der (en parti jraadsvoorzitter) Wil ly 
De Saeger 'n krit ische tussenkomst 
i.v.m. de financiële gevolgen na de 
samenvoeging van de gemeenten. 
Wll ly De Saeger zei o.m. het volgen
d e : 
De Volksunie heeft een belans opge
maakt van wat de fusies aan onze 
bevolking tot nu bracht. Gedurende 
het nu bijna anderhalf jaar bewind 
werden de belastingen «geünifor
meerd». En zoals de Volksunie het 
vroeger reeds heeft aangeklaagd ge
beurde deze «uniformering* telken
male naar de hoogste aanslagvoet. 
Het IS trouwens zo dat de gemeente
raad zich niet meer moest uitspreken 
over de volledige begroting ; de inkom
sten, nl. de belastingen werden vorige 
gemeenteraad voorgeschoteld en dit 
zonder te weten wat er met de 
opbrengsten zou gedaan worden. De 
Volksunie, vindt deze procedure op 
zijn minst spijtig. Geen enkel serieus 
gemeenteraadslid kan belastingen 
Stemmen zonder terzelfder tijd de be-
stemming van de gelden te kunnen 
kontroleren. 
De bevolking zal, als gevolg van dit 
«gelijkschakelen» naar boven, van 
het verhogen van de belastingen zo
als de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing, op het tewerkgesteld per
soneel, op de honden, op de drijf
kracht op het ophalen van het huis
vuil en de meerontvangsten als ge
volg van de indexatie en de stijging 
van de lonen en het niet indexeren 
van de belastingschalen in 1978 zo 
maar eventjes 33.577.732 fr. meer 
belastingen betalen ten opzichte van 
1976 en 21.806.249 fr. ten opzichte 
van 1977. Dit is een stijging van 45 % 
op 2 jaar tijd ten opzichte van 1976 en 
van 30 % ten opzichte van 1977. 

A b n o r m a l e s t i j g i n g 

Als we de jaarlijkse gemeentelijke 
schuldenlast voor 1978 vergelijken 
met deze van 1977 dan stelt men ook 
hier een abnormale stijging vast nl. 
78.164.363 fr voor 1978 tegenover 
64.086.978 fr. in 1977 of een verho
ging van 22 %. 
Dit brengt mee dat van de netto-ont
vangsten van de gemeente uit belas
tingen en aandeel in de gemeente
fondsen, nl. 157.766.221 fr. ongeveer 
de helft moet besteed worden voor 
het afbetalen van leningen. In 1978 zit 
men met een jaarlijkse gemeentelijke 
schuldenlast van 3.815 fr. per inwoner 
tegenover 3.152 fr. in 1977. 
Voor het luik openbare werken is de 
Volksunie van oordeel dat teveel nieu
we werken worden uitgevoerd en te 
weinig aandacht wordt besteed aan 
het onderhouden van het bestaand 
wegennet Eveneens vindt de Volks
unie dat het bedrag van 1.500.000 
fr. bestemd voor de aanleg van voet-, 
fiets- en wandelpaden te klein is. 
De toelagen aan de jeugd-, sport- en 
sociaal-kulturele groepen ten belope 
van 736.022 fr vindt de V U eerder 
aan de lage kant Wij zijn van oordeel 

dat onze gemeente deze vereni
gingen meer zou moeten stimuleren 
en dat het bedrag van de totale subsi
die 1 % zou moeten bedragen van de 
gezamenlijke ontvangsten van de ge
meente ; nl. 1.600.000 fr. 
De V U vindt de politiek ten overstaan 
van de derde leeftijd verre van vol
doende. De gemeente moet het 
O C M W de nodige middelen ter be
schikking stellen om voor de be
jaarden en sociaal minder begoede 
groepen een meer vooruitstrevende 
politiek te voeren. Hier past geen 
« cacao- en krentenbroodpolitiek ». De 
V U weet wel dat er momenteel een 
paar initiatieven genomen worden in 
de schoot van het OCMW, en dat ver
heugt haar trouwens, maar op het ter
rein van de derde leeftijd bijvoorbeeld 
blijft er in Groot-Beersel nog veel te 
doen. 
Na anderhalf jaar is de CVP-BSP-
meerderheid er nog niet in geslaagd 

bestaande ongelijkheden in de bezol
digingen van het gemeentepersoneel 
weg te werken. De V U heeft dat verle
den jaar reeds aangeklaagd en dan 
was ons beloofd dat dit ongelukkig 
euvel zo vlug mogelijk wegge
werkt worden. Hier geldt de slogan 
zelfde loon voor hetzelfde werk » nog 
blijkbaar met 

S t o f z u i g e r 

Met genoegen noteert de V U dat er 
eindelijk werk gemaakt wordt van het 
eenmaken van het gemeentelijk leer
lingenvervoer. Doch zou de V U ook 
hier durven aandringen op het einde
lijk uitvoeren van noodzakelijke aan-
passingswerken, enerzijds uit veilig
heidsoverwegingen en anderzijds uit 
praktische redenen van de gevraag
de werken in de gemeentelijke school 
te Dworp 
Het past inderdaad niet dat de lerares 
protestantse godsdienst en de taken-
leraar in een lokaal zitten waar het toi
let van de huisbewaarder in uitkomt 
Daarenboven meldde de schepen 
van Openbare Werken ons in de kom
missie met fierheid dat de gemeente
school te Dworp hun stofzuiger had
den gekregen. Maar, met een stofzui
ger waar vier elementaire stukken 
aan ontbreken kan men niet veel 
aanvangen. De VU dringt er tevens 
op aan dat de uren van onderhoud in 
deze school zouden opgevoerd wor
den, deze zijn inderdaad momenteel 
onvoldoende om deze school op een 
degelijke wijze te kunnen onder
houden. 

O n t h o u d i n g 

Als de VU deze begroting in zijn 
geheel overschouwt, dan moet zij 
tot haar spijt vaststellen dat de fusies, 
tot nog toe aan heel de bevolking 
enkel en alleen ongemakken en belas
tingverhogingen met zich meebracht 
En dit voorspelde de VU reeds voor 
de fusies i 
De VU-groep heeft zich over deze 
begroting onthouden. En die onthou
ding wilt zij rechtvaardigen in die zin 
dat naast de hiertwven geuite kritiek. 

suggesties en bezorgdheid er natuur
lijk ook heel wat zaken zijn die wel de 
goedkeunng aan de V U kunnen weg
dragen. Zoals de VU trouwens in het 
verleden reeds bewees, wil zij geen 
negatieve oppositie voeren, integen
deel I Wat goed is, heeft zij altijd mee-
gestemd. Als zij zaken met goed vindt 
en dus tegenstemt, heeft zij haar hou
ding altijd gemotiveerd. De V U is hier 
trouwens niet om haarzelf, maar om 
de belangen van de bevolking te 
behartigen. 

27, 28, 29 mei 1978 

MEI 
27 

28. 

JUNI 
11. 

11. 

VOSSEM : VU-bal om 20 u. 30 in zaal Edelweiss, Vossenberg. 
Orkest : The Spacelights 
GANSHOREN : VU-uitstap naar zusterafdeling Zottegem. Alles 
gratis. Inschrijven bij Jan Praet, St-Martinuskerkstraat 65. 

GRIMBERGEN: VU-Breugelfestijn in parochiezaal te Beigem 
vanaf 15 uur. Tegelijk voet-, fiets- en autozoektocht door Nieuw-
Grimbergen. 

GRIMBERGEN : Dorpenrally en Bruegelfestijn. Vertrek aan het 
kultureel centrum te Strombeek tussen 13 u. 30 en 14 u. 30. Van
af 15 u. Bruegelfestijn in parochiezaal te Beigem. 

Hekelgem drie dagen 
bloemenzee 
In 1973 werd de Vriendenkring van 
de Hekelgemse bloemisten opgericht 
omdat daar reeds zestig jaar snijbloe
men onder glas werden geteeld. Het 
was inderdaad in 1913 dat de heer 
August De Schrijver er de eerste ser
re plaatste en beproefde om rozen en 
andere snijbloemen onder glas te 
telen. Inmiddels is Hekelgem een van 
de biezonderste centra geworden 
van de kuituur van snijbloemen onder 
glas. 
De vriendenknng viert nu zijn eerste 
lustrum en dit valt samen met «Het 
Jaar van het Dorp » ! Het ligt dus voor 
de hand dat het bestuur dan een spe
ciale inspanning zou doen om de aan
dacht te vestigen op de Hekelgemse 
bloemen in het biezonder en de zeer 
goede en verse kwaliteit van onze 
inlandse bloemen in het algemeen. 
Deze tentoonstelling zal het publiek 
nu eens echt dronken maken van 
bloemenpracht en alle schikkingen zul
len getroffen worden om een massaal 
opkomend publiek vloeiend te kunnen 
kanalizeren. De vorige tentoonstel
lingen hebben bewezen dat niemand 
ongevoelig is voor een bloemenfeeè-
rie maar vooral dat de Hekelgemse 
bloemisten hun reputatie reeds ge
maakt hebben. 

Dit keer gaat de bloemententoonstel-
ling 2400 m2 in beslag nemen ; onze 
mooiste snijbloemen worden er op 
hun bevalligst geprezenteerd. Kent Ü 

soms een aangenamere streling voor 
het oog ?... en daarbij krijgt U nog de 
kans regelmatig demonstraties van 
bloemschikken te volgen. 

De bezoeker zal ook vredelievend 
naast elkaar de voorstanders vinden 
van het biologisch tuinieren en voor
standers van verantwoord gebruik 
van pesticides, alle inlichtingen voor 
aanwinst, kuituur en gebruik van krui
den en alle mogelijke recepten i.v.m. 
gezond eten maken, enz. 
De nieuwe fusiegemeente Hekelgem 
(Teralfene, Essene, Hekelgem) heeft 
een nieuw gemeentehuis met twee 
enorme zalen (vroegere Boplaco) 
Oe akademische zitting en de officiële 
opening zullen plaatshebben op vrij
dag 26 mei om 20 uur en de tentoon
stelling zelf zal toegankelijk zijn voor 
het publiek vanaf zaterdag 27 mei van 
10 tot 20 uur en zondag 28 mei even
eens van 10 tot 20 uur. Iedereen krijgt 
ook de gelegenheid rustig zijn dorst te 
lessen met nog een algemene blik 
over de bloemenzee. 

Maandag is een dag voorbehouden 
aan scholen, gepensioneerden en an
dere groeperingen. Het bestuur stuur
de reeds een hele reeks uitnodigingen 
maar iedere groepering die het wenst 
kan nog reserveren aan volgend 
adres: De Mesmaecker Walter, Groe
ne weg 18, 1790 Hekelgem. Die dag 
gratis toegang voor groeperingen. 

VUJO protesteert in de Voerstreek 
De VUJO van de arrondissementen 
Halle-Vilvoorde en Brussel proteste
ren tegen het terrorisme waarvan de 
Vlamingen in de Voerstreek het dage
lijkse slachtoffer zijn. Op 13 mei jl. 
waren enkele VUJO-leden uit Halle-
Vilvoorde en Brussel in de Voer
streek. Na een toenstische en vreed
zame uitstap verlieten ze Remersdaal. 
Daar werd hun echter de weg geblok
keerd door een groep van 40 tot 50 
franskiljonse nozems. Deze eisten on
ze VUJO-vrlenden hun identiteits
kaart op, hetgeen zij echter beleefd 
en kordaat weigerden. 
Daarop hebben deze franskiljonse no
zems de wagen van onze VUJO-
vrienden zwaar beschadigd, de scha
de wordt geraamd op 35.000 fr. 
Toen de VUJO-leden konden ont
snappen en bij de rijkswacht hun 
beklag deden, vertikten de handha
vers der w e t de schuldigen, die zij 
bovendien naar hun zeggen ook ken
nen, zelfs te gaan ondervragen 
VUJO-arrondissementen H.V. en 
Brussel klagen deze wantoestanden 
in de Voerstreek aan. Zij verklaren 

zich tevens solidair met het taalaktie-
komitee. Zij roepen dan ook al hun 
leden op om samen met het TAK, mas
saal deel te nemen aan een wande
ling doorheen de voerstreek op zon
dag 28 mei 1978. Iedereen dient zelf 
zijn middagmaal en drank mee te 
brengen. 

Verzamelen achter de KVS (Ar-
duinkaai) te Brussel, waar de bus om 
8 u. 30 vertrekt 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

aeriüt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

Karen Lema uit Brusse l nnocht naar huis gaan me t e e n p rach t ige cas
se t te - recorder e n e e n minister ië le gl imlach. 

DRINGEND GEVRAAGD 
TE OPWIJK 
Voor de uitbating van de volledig ingerichte herberg 
Bruegelhof in het centrum te Opwijk wordt een uit
bater gezocht. Voor verdere inlichtingen zich wen
den tot gemeenteraadslid Frans Berghman, Nanove-
straat 28 te Opwijk (052/35.68.89), of Annemie Roppe, 
Broevink 65 te Opwijk (052/35.78.25). 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn van 
Grimbergen 

De voltijdse betrekking van 

sekretaris 
is te begeven bij het OCMW 
van Grimbergen. 
Voorwaarden: 

1. Belg zijn. 
2. De burgerlijke en politie

ke rechten genieten. 
3. Van onberispelijk gedrag 

zijn. 
4. Aan de dienstplichtwet

ten hebben voldaan. 
5. Lichamelijk geschikt zijn 

voor het uit te oefenen 
ambt, te bewijzen door 
een geneeskundig attest 
af te leveren door dokter 
R. Bossens te Grimber
gen (deelgemeente 
Strombeek-Bever). 

6. Op de dag van de benoe
ming de minimumleef
tijd van 21 jaar hebben 
bereikt en de maximum
leeftijd niet overschre
den hebben die de kandi
daat in staat zou stellen 
om, in geval van benoe
ming, het minimum ver
eiste aantal dienstjaren 
te tellen om aanspraak 
op een rustpensioen te 
maken. 

7. Houder zijn van een van 
de diploma's of getuig
schriften die in aanmer
king worden genomen 
voor de aanwerving in 
de betrekkingen van ni
veau I in de rijksbestu
ren, evenals van een di
ploma of getuigschrift 
uitgereikt na het beëin
digen van een volledige 
cyclus van leergangen 
administratieve weten
schappen of hiervan vrij
gesteld zijn. 

8. Slagen voor het examen. 
9. Verbod zelf of door tus

senpersonen handel te 
drijven of enig bijberoep 
uit te oefenen. 

10. De gemeente Grimber
gen bewonen binnen het 
jaar na de benoeming. In 
precieze gevallen kan 
een afwijking van deze 
woonverplichting wor
den toegestaan. 

De kandidatuurstellingen 
dienen, met bijvoeging van 
de nodige bewij stukken, ui
terlijk op 20 juni 1978 onder 
aangetekende omslag toe te 
komen bij de heer voorzitter 
van het OCMW van Grimber
gen, Administratief Cen
trum, Gemeenteplein, 1820 
Grimbergen (Strombeek-
Bever). 
Verdere inlichtingen zijn op 
het sekretariaat van het 
OCMW te bekomen. 

(Adv. 127) 
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Staatssekretaris Vic Anciaux sprak in Nieuw-Dilbeek 
Op vri jdag 5 mei j . l . werd in de zaal 
Marina (deelgemeente St-Martens-
Bodegem), een gespreksavond geor-
ganizeerd met als spreker staatsse
kretaris Vic Anciaux. 
Voor een goed gevulde zaal, ver
sierd met slogans i.v.m. de Vlaamse 
Staat en Amnestie, en voor een sym-
patiek toeluisterend publiek, had 
spreker het over < Eén jaar deelne
ming van de VU aan de regering >. 
Hij lichtte enkele konkrete realizaties 
toe die door toedoen van de VU-nninis-
ters in hun eigen departement reeds 
vervi/ezenlijkt v\/erden Daarna stapte 
hij over naar Brussel en handelde 
over wat reeds bekomen werd door 
het feit dat een VU-Vlaming staatsse-
kretans is voor Kuituur en Sociale 
Aangelegenheden in de hoofdstad en 
wat nog kan bekomen worden dank
zij de nieuwe staatsstrukturen die 
door het Egmont-Stuyvenbergpakt in 
het leven zullen worden geroepen. 
Ofschoon sommige aspekten van Eg-
mont iedere rechtgeaarde Vlaming er
gens diep pijn doen, is toch het positie
ve dat uit dit pakt verwacht kan wor
den voor Vlaanderen zo belangrijk en 
beantwoordt het aan de jarenlange 
verzuchtingen van de geëerde strij-

Verenigingsbeurs 
Nieuw Grimbergen 
in CC-SB 
Je hebt vnje tijd, wat wil je ermee aan
vangen en waar moet je h e e n ' Op 
deze vragen kunnen de lokale vereni
gingen je een antwoord geven Als 
inwoner van de Nieuw Grimbergse 
gemeente is het met makkelijk een 
overzicht te krijgen van de mogelijkhe
den die de verenigingen je bieden 

Vandaar het opzet van het «Cee-
Cee», n.av het eerste lustrum, een 
verenigingsbeurs te organizeren, 
waarbij (helaas slechts) 30 vereni
gingen hun medewerking verlenen en 
zich voorstellen aan de bevolking (de 
niet-georganizeerden) 

De beurs loopt van zaterdag 27 tot 
zondag 28 mei Die twee dagen is er 
doorlopend animatie georganizeerd 
door deelnemende verenigingen 
VUJO - Nieuw Gnmbergen en S M A K 
doen ook mee i 

DE SOCIAAL-
KULTURELE 

RAAD 
VAN BRUSSEL

CENTRUM 
werft een 

SOCIAAL-KULTUREEL 
WERK(ST)ER 

aan. 
Infunktietreding: l augustus '78. 
Voorwaarden: 
— behorende tot de neder-

landstalige kultuurgemeen-
schap; 

— getuigschrift van goed zede
lijk gedrag kunnen voorleg
gen; 

— burgerlijke en politieke rech
ten genieten en voldaan heb
ben aan de militieverplich-

tingen; 
— ten minste 21 jaar oud zijn; 
— in het bezit zijn van een diplo

ma van maatschappelijk as
sistentie), bij voorkeur specia-
lizatie sociaal-kultureel werk, 
of van een diploma van een 
daarmee vergelijkbare oplei
ding in een post-secundair 
opleidingsinstituut of gedu
rende vijf jaar een grondige 
ervaring hebben opgedaan 
in het sociaal-kultureel werk; 

— bij voorkeur in de Brusselse 
agglomeratie wonen. 

BAREMA: RANG 22. 
Sollicitaties met curriculum vl-
tae en eventueel afschrift van 
bekomen diploma's, worden in
gewacht vóór 25 juni 1978 bij 
S.K.R. BRUSSEL-CENTRUM 
t.a.v. Jacob BERNAERTS, Kalk-
kaai 2, 1000 BRUSSEL. 

ders voor de Vlaamse zaak. De pnjs 
die ervoor moest betaald worden — 
en een pnjs moet betaald worden, 
daar is sinds de grendelwet van '71 
geen ontkomen aan — is geenszins 
te hoog Is de vorm van autonomie die 
ons nu geboden wordt nog onvol
doende, het is een eerste stap naar 
zelfbestuur die wij nu niet mogen mis
sen Het immobilisme waarin de 
Vlaamse Beweging vóór Egmont ver
zeild was geraakt en waaann wij door 
een weigering van het pakt opnieuw 
zouden terechtkomen, zou erger zijn, 
zou zwaarder wegen dan de prijs die 
nu van ons wordt gevergd en die som
migen onder ons zo verontrust dat ze 
niets anders meer zien. 
Na een korte pauze kwam het ge
sprek op gang dat door de VU-voor-
zitter van Itterbeek, Albrecht De 
Schrijver, werd geleid. De toon van dit 
debat dat niet kleurloos was, noch 
mak, toonde aan hoe eerlijk en op
recht zowel voor- als tegenstanders 
naar de spreker hadden geluisterd. 
Alle vragen die gesteld werden waren 

vragen om opheldenng en uitleg veel
eer dan vragen voortspruitend uit een 
verbeten en zinloze kritiek. 
Indien het opzet van de inrichters 
was : uitleg en informatie verstrekken, 
de waarheid omtrent Egmont en Stuy-

venberg konkreet uit de doeken doen, 
streven naar een herstel van de een
heid in Vlaanderen na de gepassio
neerde strijd der jongste maanden, 
dan menen wij te mogen zeggen dat 
ze werkelijk in dit opzet geslaagd zijn 

-ï- 'V^' ' J !.> "> , ï , " , % ,'i , \ X -„."V» 

Nieuw toeristisch oriëntatiebord te Hekelgem 
De Vlaamse Toeristen- en Automobi l is tenbond (afdeling Hekelgem-Essene-
Teralfene-Meldert) plaatst op zondagnamiddag 28 mei 1978 een sierii jk wan
delbord, vlakbi j het nieuw gemeenteli jk administratief, kultureel en sportcen
trum (Bellestraat te Hekelgem, op circa 1 km van de kerk). Dit figuratief wan
delbord werd ontworpen en uitgevoerd door kunstschilder Roger van Rans-
beeck (uit Zell ik) en trekt op f iguratieve wijze de aandacht op de toerist ische 
attraktiepolen van Groot-Hekelgem en de onmiddell i jke omgeving als de Fal-
luintjes, het Kravaalbos, de schi lderachtige Putberg met het Romeins kamp, 
enz. Bovendien worden zo maar eventjes 5 wandeltochten uitgestippeld. 

F e e s t p r o g r a m m a : 

13 u. 30 : Geleid bezoek aan de fan
tastische bloemenfeeërie. — Onder 
leiding van Karel Declerck, voorzitter 
van •< De Vnendenknng van de Hekel-
gemse Bloemisten» wordt een boei
end bezoek geb racht aan de unieke 

snijbloemententoonstelling. Toegang
sprijs voor de wandelaars: 10 fr. i.p.v. 
20 fr 
14 u. 3 0 : Onthull ing van het wandel
bord. — De plechtigheid wordt muzi
kaal omlijst door «Jong Talent» uit 
Meldert Optreden van vendelier Ro
ger Callebaut. De h Jozef van Over-

straeten, voorzitter VTB-VAB, 
schenkt het kunstwerk aan het ge
meentebestuur van Hekelgem. We
derwoordje door de h. Leo Guns, bur
gemeester. 
15 u.: Drie dorpen in een notedop l 
— Het neusje van de zalm. . Pano
ramische wandeltocht van slechts 
een zestal km. met vergezichten op 
de drie dorpen van de samenvoe
ging Hekelgem-Essene-Teralfene. 

Een vrolijke fijne lentetocht waaraan 
iedereen gratis mag deelnemen èn 
bovendien nog onthaald wordt op 
een verfnssing. De tocht begint en 
eindigt bij het nieuw gemeentelijk 
centrum in de Bellestraat te Hekel
gem. Best waterdicht schoeisel aan
trekken 

Artiestenmarkt en artiestenfoor: 
een nieuwiglieid te Liedekerke 
De werkgroep «Jaar van het Dorp» en de schepenen van Middenstand en 
van Kuituur hebben het plan opgevat het ééns zo bloeiende volksleven te Lie
dekerke nieuw bloed in te pompen. Samen met tal van plaatselijke vereni
gingen organizeren zij daarom nu zaterdag 27 mei voor de eerste maal een 
antiekmarkt en een art iestenfoor te Liedekerke. Het is de bedoeling dat met 
deze eerste uitgave de grondslag wordt gelegd van een jaaHijks volksfeest, 
waar folklore en kuituur evengoed aan bod komen als volksspelen en de plaat
seli jke handel. 
Deze speelse manifestatie gaat door in het gedeelte van de Stationsstraat 
tussen de kruispunten met de Opperstraat en met de Pijpstraat, dat voor 
deze gelegenheid verkeersvri j zal gemaakt worden. De bewoners en de mid
denstanders van de Stationsstraat veHenen hun gewaardeerde medewerking. 

Wat staat er op het programma ? 
Om 14 uur wordt van wal gestoken 
met een wedstr i jd voor kri j t tekenin-
gen. Alle kinderen tot en met 14 jaar 
kunnen zich dan laten inschrijven aan 
de jeugdklub «Klimop», ter hoogte 
van huis nr 56 Er wordt getekend op 
het wegdek over de ganse lengte van 
de straat Het onderwerp is vrij. De 
organizatoren zorgen voor het nodige 
kri j t 
Om 15 u. 30 gaan de poppen aan het 

dansen. Op de genoemde plaats 
wordt aan de kinderen een voorstel
ling aangeboden van het bekende 
Poppenteater « Pats » : een gelegen
heid die ze met zullen missen. 
Na de poppenkast volgt de prijsuitde-
ling van de tekenwedstrijd 
Vanaf 16u. 30 beginnen de Visbak-
kers uit Heist met het bakken en de 
verkoop van hun verse zeevis. Onder
tussen toont de Volksdansgroep van 
de Liedekerkse KAJ op verschillende 

punten van de Stationsstraat haar 
dansvaardigheid. 
Om 17 uur start dan voorgoed de eer
ste Artiestenfoor en Antiekmarkt van 
Liedekerke. 
Ondertussen worden op het nabijgele
gen marktplein de voorbereidingen ge
troffen voor een andere attraktie (en 
met de minst spectaculaire): de ge
kende ballonvaarder Schaut maakt 
zich op voor het opsti jgen met een 
warmeluchtballon. De afreis is voor
zien, rond 18 uur. 

Gedurende gans de foor, en over de 
ganse lengte van het verkeersvrije 
deel van de Stationsstraat, wordt 
inmiddels gezorgd voor de animatie 
door de «Geuzen » ; zij brengen ons 
oude en minder oude volksmuziek uit 
het Pajottenland, op oude instrumen
ten nog wel. Niet minder vermeldens
waardig IS het optreden van de goo
chelende nar Horvath, die hier en 
daar zijn grappige kunstjes zal verto
nen. 

Z a t e r d a g 27 en zondag 28 mei loopt te l kens van 10 t o t 12 en van 14 to t 20 u. e e n tentoonste l l ing me t 
w e r k van d e j o n g e kuns tena res Lu tga rde V e r c a m m e n . D e tentoonste l l ing w o r d t g e o p e n d d o o r Maur i t s 
V a n L iedekerke , s c h e p e n van Ku i tuur te L iedekerke , v r i j dagavond o m 20 u. 
D e w e r k e n zi jn t e bez ich t igen in he t s p o r t c o m p l e x t e Ternat aan d e P. V a n Cauwe lae r t s t r aa t 
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FILMTHEATERS 

studio 
26 MEI TOT 1 JUNI 7 8 

LEUVEN 1 
14u.-20u. KT 2de week 

L'Animal 
Film van ClaudeZidi 

Met Jean-Paul Belmondo on Raauel 
Welch. 

16 u. 22 u. 
Rocky 

Film van J.G. Avildsen met Sylvester 
Stallone. 

18 u. - 24 u. KNT 

Lenny 
Film van Bob Fosse, met Dustin Hoff
man en Valerie Perrine. 

LEUVEN 2 
18u. 15 2de week KNT 

Duck you Sucker 
Film van Sergio Leone, met James 
Coburn. 

13U.30-21 u. KT 

The Spy who loved me 
Film van Albert R. Broccoli, met 
Roger Moore. 

16u.-23u.30 KNT 

Todo Modo 
Film van Elio Petri, met Marcello 
Mastroianni. 

TERVUREN 
Vrijdag, zaterdag 20 u. 
Zondag 14 u. en 18 u. 30 KT 

Orca 
Film van Michael Anderson met Ri
chard Harris en Charlotte Rampling. 

Zondag, maandag en dinsdag: 
20 u. 30. KNT 

Tendre Poulet 
Film van Philippe De Broca. met 
Annie Girardot en Philippe Noiret 

Vrijdag, zaterdag: 22 u, zondag: 
16 u. 
woensdag en donderdag: 20 u 30. 

Slap Shot 
Film van George Roy Hill met Paul 
iNewman. 

TIENEN 

KT 
Zondag : 14 u en 20 u. 30. 
Maandag en dinsdag: 20 u. 30 

Papillon 
Film van Franklin J. Schaffner 

Met Steve McQueen, Dustin Hoff
man. 

Vrijdag, zaterdag : 20 u. 
Zondag .-17 u. KT 

Arrête ton char 
Film van Michel Gerard, met Stepha-
ne Hillel. 

Vrijdag, zaterdag: 22 u. 
Zondag : 18 u 30. 
Woensdag en donderdag: 20 u. 30 

KNT 

A man called horse 
Film van Eliot Silverstein, met Ri
chard Hams. 

KURSAAL TURNHOUT 

Zondag . 15 u, 18 u., 20 u 30 
Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag en woensdag: 20 u 30 
Slechts één week KT 

Doctor Vlimmen 
Veearts 

Film van Pieters Guido 

Met Peter Faber. Chns Lomme, Mo
nique Van de Ven en Roger van 
Hooi. 
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VU-manifest van de arbeid 

BRUSSEL — Het zeventiende VU-kongres is er vorig week
einde met toe gekomen de eindredaktie van het uitgebreide 
. Manifest van de Arbeid - te beëindigen. Ondanks efficient 
georganizeerde diskussies en stemmingen werd het werk 
van twee op de vier sekties niet voltooid Met een zeer rui
me meerderheid gaf het kongres de uitgebreide partijraad 
de opdracht om zo spoedig mogelijk, en alleszins In de 
komende weken, het manifest van de arbeid tot de laatste 
alinea's af te werken. 
Nu reeds staat vast dat dit kongres een opmerkelijke histo
rische betekenis zal krijgen. Immers, met dit manifest van 
de arbeid toont de Volksunie, als Vlaams-natlonale partij, 
volksparti j en sociale rechtvaardigheidspartij, zeer precies 
de krachtlijnen aan waarmee de Vlaamse gemeenschap het 
best als autonome politieke entiteit gestalte moet krijgen. 
Reeds eerder (bij voorbeeld in 71) werden sociaal-ekonomi-
sche problemen aangesneden, zoals mkomens-herverde-
ling, maar met het Vlaams-nationaal manifest van de arbeid 
worden nu de sociale en ekonomische steunpijlers opge
trokken waarop de Vlaamse staat dient gebouwd te wor
den. 

- Krachtlijnen 

voor eon 

sociaal-ekonontisch 

basisakkoord 

Zaterdag werden in vier sekties 
de konnponenten van het VU-ma-
nifest besproken de filozofisch-
etische aspekten, de tewerkstel
ling, de demokratizenng in het 
arbeidsproces, de internationale 
arbeidsverdeling en de gastar
beid 
Uitgangspunt voor de V U is en 
blijft dat het volk als menselijke 
lotsgenneenschap voorrang moet 
hebben op de klassetegenstel-
llngen, op groepsbelangen, indivi
duele of religieuze bekommernis
sen 
Vanuit die basisstelling kan het 
arbeidsmanifest trouwens met
een toegepast worden op de kon-
krete aktualiteit 
• de overheid dient dringend 
te bezuinigen in haar uitgaven, 
maar het gaat niet langer op te 
beweren dat geenszins aan ver
worven rechten mag geraakt 
worden. Voor de VU zijn niet de 
verworven rechten belangrijk, 
maar wel de sociale rechtvaar
digheid ten gunste van alle be
volkingsgroepen ; 
# de federalizering van de ek-
nomische en financiële bevoegd
heden, en ook van de grote open
bare werken is een dringende en 
realistische politieke els van de 
Vlaamse gemeenschap. Voor de 
VU is de afwikkeling van het 
staaldossier een test ter zake. 

Nieuw akkoord 
Het VU-manifest van de arbeid, 
voor zover het momenteel reeds 
door het Kongres werd uitge
werkt, IS in wezen een herzien 
van de waarde-oordelen van de 
konsumptiemaatschappij, op ba
sis van voiksnationale beginselen 
Lapmiddelen kunnen in de huidi
ge grensoverschrijdende ekono
mische en sociale knsispenode 
niet meer helpen, alleen op basis 
van een nieuw sociaal-ekono-
misch basisakkoord kan onze 

Fotoreportage Studio Dann 

kwetsbare samenleving haar ver
worvenheden vrijwaren Dat 
werd door algemeen VU-voorzit-
ter Schiltz in zijn slotrede met 
kracht benadrukt 
Dat akkoord heeft dan onder 
meer betrekking op het recht op 
en de plicht tot arbeid, verdeling 
van de tewerkstelling, in alle sek
toren meer aandacht schenken 
aan zinvolle arbeid, demokratize
nng in de ondernemingen, door
breken van de ekonomische 
machtsstrukturen door daadwer
kelijke zeggingskracht van de ge
meenschap in de grote sektoren, 
en herwaardering van de autono
me arbeid Cbijv sociaal-kultureel 
werk, thuiswerk) evenals van de 
niet-arbeid Czeg maar vrijetijdsbe
steding) 

Het VU-manifest van de arbeid 
zal tevens gedetailleerde opties 
geven omtrent internationale ar
beidsverdeling, gastarbeid, een 
vernieuwd industneel beleid, en 
de arbeid in kleine en middelgrote 
ondernemingen 

Kleinschalig 
Eerste hoeksteen van het VU-ma-
nifest IS zeer duidelijk het recht 
op arbeid is een demokratisch 
recht Zonder rechtvaardige ar
beidsverdeling komt de demokra-
tie in gevaar Dogmatische stel
lingen mogen met beletten dat 
een waaier van middelen tot her
verdeling van de arbeid wordt 
aangewend deeltijds werk, ver
korting van de arbeidsduur, strijd 
tegen sluikwerk, tegen overuren 
en tegen alle kumuls, grotere soe
pelheid bij de toegang tot de zelf
standige arbeid, aanmoediging 
van groepspraktijken, enz 
Omwille van hun sterke kleinscha
lige ekonomische en sociale troe
ven verdienen de kleine en mid
delgrote ondernemingen een spe
ciale aandacht en begeleiding 
van de gemeenschap Het mani
fest van de arbeid bevestigt te
vens de vroeger genomen VU-op-
ties voor herverdeling van de 

inkomens, en waarborgen voor 
een leefbaar minimum-inkomen 
Herverdeling van inkomens — en 
dus raken aan voorrechten — 
kan hiertoe nodig zijn 
Keerzijde van de medaille is dan 
even ondubbelzinnig dat wie zich 
met beschikbaar wil stellen voor 
het verrichten van loonarbeid of 
van arbeid als zelfstandige, geen 
aanspraak kan maken op loon of 
op een vervangingsinkomen 

Planning 
Voorts meent de VU dat de star
re verdeling van het leven in een 
schoolleeftijd, een beroepsleeftijd 
en een rustleeftijd moet doorbro
ken worden Iedereen moet gedu
rende zijn hele leven een kans krij
gen op scholing, op vorming en 
op arbeid 
In het arbeidsmanifest wordt 
voorts een biezondere nadruk ge
legd op het recht van ieder mens 
om zinvolle arbeid te vernchten 
Dat betekent konkreet onder 
meer dat werk slechts in uitzon
derlijke gevallen aanleiding mag 
geven tot arbeidseenheden van 
grote omvang (bv bandwerkfa-
brieken) Zulks kan slechts be
reikt worden als de verbruikersor-
ganizaties niet alleen de kans krij
gen fabneksprodukten op hun 
kwaliteit te vergelijken, maar ook 
betrokken worden bij de planning 
van de produktie 

Kommercie 
De betrokkenheid van de werkne
mers bij wat er in de onderne
ming gebeurt is van wezenlijk 
belang bij het verrichten van zin
volle arbeid Vandaar dat in het 

manifest zeer ruime aandacht 
wordt geschonken aan demokrati-
sche ondernemingsstrukturen 
(raad van toezicht, en beheer-
raad, rol van de kaderleden als 
werknemers, herwaardering van 
de benutting van de winsten ) 

Uitermate belangrijk voor de te 
voeren ekonomische politiek is 
ten slotte de vingerwijzing van de 
Volksunie aan het adres van de 
vakbonden van hen wordt ver
wacht dat ZIJ het politiek pluralis
me binnen hun ledengroep in fei
te erkennen, en dat zij het federa
lisme binnen hun organizatie ver
wezenlijken 

Het ekonomisch federalisme 
moet ook gelden voor het Planbu
reau, de Nationale Investerings
maatschappij, de openbare kre
dietinstellingen, en zelfs voor de 
private financiële instellingen 
In het manifest van de arbeid 
wordt ten slotte — en dat is een 
grote verdienste — uitgepakt met 

originele opties voor de waarde-
nng van de autonome arbeid en 
de niet-arbeid De V U wenst te 
waarschuwen tegen de toene
mende verambtelijking in bij voor
beeld het socio-kultureel vor
mingswerk, en wenst daaren
tegen een maatschappelijke er
kenning van het vrijwilligerswerk 
Terwijl ook in de sektor van de 
niet-arbeid (vrijetijdsbesteding) 
de commerciële trend dient inge
dijkt te worden 

Unieke kans 
Het VU-manifest van de arbeid 
waaraan maandenlang werd ge
werkt, en ook nu nog, biedt, van
uit voiksnationale bekommernis, 
de krachtlijnen aan om de ekono
mische en sociale demokratie 
in een autonome Vlaamse (deel)-
staat te realizeren, een unieke 
kans voor de Vlaamse gemeen
schap om met ongekende levens
kansen uit de ekonomische en 
politieke krisis te treden (HDS) 

Ons kongres in de pers 
Het 17e parti jkongres is door de 
gebeurtenissen te Shaba en het 
staaloverleg enigszins m de 
schaduw gesteld in de persme
dia. Trouwens, niet alleen de 
persmedia, maar ook onze minis
ters en staatssekretaris konden 
om die redenen dit belangrijk 
partijgebeuren niet ten volle be
leven. 
Slechts in een paar dagbladen 
wordt aandacht besteed aan het 
«Manifest van de Arbeid» Dit 
betreuren wij ten zeerste ' Steeds 
heeft men de Volksunie, ten on
rechte, verweten geen eigen so-
ciaal-ekonomisch profiel te heb
ben Dit Kongres, waarin bewust 
geopteerd werd voor een be
paald soort samenleving voor het 
Vlaanderen van de toekomst, 
heeft nog maar eens het tegen
deel aangetoond 
Toch zijn er nog enkelen die niet 
kunnen of met willen begnjpen 

dat de Volksunie meer is dan een 
«taalpartij» In sommige ver
slagen wordt het Kongres een
voudig verkracht tot een afreke
ning tussen voor- en tegenstan
ders van het gemeenschapsak
koord 
Het lijkt erop dat men de Volks
unie met wenst te kennen als een 
volwaardige beleidspartij met een 
globale maatschappijvisie Nog 
met zolang geleden ging men 
ervan uit dat het voor een partij 
gemakkelijk is een welzijnspro-
gramma op papier te hebben 
zolang men niet bereid is hierover 
onderhandelingen aan te knopen 
en mede verantwoordelijkheid te 
dragen 
Nu gaat men als het ware met 
een vergrootglas speuren naar el
ke mogelijke malaise binnen de 
VU Elke mogelijke differentiatie 
inzake taktiek wordt opge
schroefd en uitgebuit En dan leest 

men titels in de zin van «Nietieder
een gelukkig op VU-Kongres» of 
«Anti-Egmonters bijten in VU-
zand» 
Welnu, dit Kongres was een klin
kend antwoord op elke mogelijke 
spekulatie Te Brussel werd door 
1 250 leden en sympatisanten be
wezen dat de Volksunie een 
open en demokratische partij is, 
waarvan het embleem " sociaal 
een federaal» geen papieren tij
ger IS 
Te Brussel is daarenboven bewe
zen — zowel door de goedkeu-
nng van het Manifest van de 
Arbeid als van de aktualiteitsreso-
luties en ook door de bijval voor 
de moedige rede van partijvoorzit
ter H Schiltz — dat de Volksunie 
het stadium van de onzalige Eg-
mont-disputen reeds tang achter 
zich heeft en dat zij haar tijd aan
wendt voor de positieve uitbouw 
van de Vlaamse staat (JA) 
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Hervormingen 
sociale zeicerheid 
niet zonder parlement 

VU-kamerlid Mik Babyion interpel-
leerde de ministers van Financiën 
en van Sociale Voorzorg over de 
stand van zaken in de bevoegde 
werkgroep en de dringende nood
zakelijkheid om het hele parle
ment te betrekken bij de her
vorming van de sociale zeker
heid om het evenwicht in de rijks
begroting te herstellen evenals 
het herverdelend effekt van de 
sociale zekerheid. 
De h. Babyion herinnerde aan zijn 
optimisme enkele maanden gele
den toen werd bekendgemaakt 
dat een bevoegde kamerkommis
sie de hervorming van de sociale 
zekerheid zou aanpakken. Sinds 
drie maanden heeft de kommissie 
niet meer vergaderd, de besluiten 
van de werkgroep zijn niet ge
kend en de minister is al geruime 
tijd ziek. De RMZ-hervorming zal 
dus andermaal uitgesteld worden. 
De erbarmelijke begroting is ge
deeltelijk te wijten aan de bijko
mende RMZ-last voor de werklo
zen. 

Daar belastingverhoging ondenk
baar is kan de begroting alleen 
gesaneerd worden door inkrim
ping van de overheidsuitgaven. 
Niet alle uitgaven zijn samendruk
baar. Bestrijding van de ontdui
king op fiskaal en sociaal vlak is 
een tweede middel tot sanering. 
Hier beschikt de overheid blijk
baar niet over een geschikt instru
ment. Na het misbruiken van de 
leemten in onze wetgeving een 
scherp te veroordelen vorm van 
incivisme hebben genoemd, pleit
te de h. Babyion voor het besnoei

en van uitzonderlijke sociale uitke
ringen allerhande aan welgestel-
den, die vaak naast hoge pensioe
nen nog een tweede pensioen 
genieten I De sociale bijdragen en 
voordelen moeten herzien wor
den. Dat is sociale rechtvaardig

heid. Intussen vragen we ons af, 
of de loongrens nog nuttig is, als 
men weet dat de laagste inko
mens het zwaarst belast worden. 
Al sinds 1971 is de V U voorstan
der van de fiskalizering van de bij
dragen. Daardoor zouden de be

heerskosten bv. van 24 miljard 
naar 2,3 miljard dalen ! 
Afschaffing van de loongrenzen 
en degressieve pensioenen t.a.v. 
de bijdragen zouden luxe-pensioe
nen uitschakelen. Hoe staat het 
met de studie van een nationaal 

Nelly Maes: 
Het landschap is de f f 

woning van het volk" 
VU-kamerlid Nelly Maes interpel-
leerde de minister van Vlaamse 
Aangelegenheden over de onze
kerheid die er heerst in St.-Gillis-
Waas, Beveren, en St.-Niklaas in 
verband met de ruilverkaveling. 
Zelden, aldus de interpellante, 
rees er zoveel verzet tegen de 
voorgenomen ruilverkaveling in 
de betrokken gemeenten. Dit is 
onvermijdelijk vermits men van 
45 ha naar niet minder dan 9000 
ha overschakelde zonder enige in
spraak van wie ook. Mevrouw 
Maes zei dat de ruilverkaveling 
niet het enige middel is om tot effi
ciëntie maar ook eerbiediging van 
het landschap en het leefmilieu te 
komen. Ingenieur De Paepe van 
de provinciale dienst voor ruilver
kaveling stelt dat de groeperings-
mogelijkheden beperkt zijn. Het is 
niet moeilijk, gronden te groepe

ren zonder kleinere eigenaars te 
benadelen. Maar ook de kleine 
landbouwers hebben hun rech
ten. Daarom pleit de h. De Paepe 
voor een sanering op lange ter
mijn, ook omdat men meer en 
meer rekening moet houden met 
het landschapsevolutieplan. Als 
het huidige plan, aldus de interpel
lante, zo goed is waarom is er 
dan zoveel verzet tegen ? 

Terwijl in Nederland 50 % van de 
betrokkenen moeten instemmen 
met de plannen hebben de Vlaam
se landbouwers en eigenaars al
leen voor de modaliteiten in
spraak, niet voor de zaak ten 
gronde. Vele oudere landbou
wers verlaten het beroep, omdat 
ze de geïnvesteerde kapitalen 
niet kunnen terugwinnen. We 
staan voor een onverantwoorde, 
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stijlmeubelen 
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Echte originele stijlmeubelen die -
buiten enkele eksemplaren - on
vindbaar zijn geworden hebben 
een geweldige en steeds hogere 
waarde, te danken aan het mate
riaal en konstruktietechniek die 
eeuwen getrotseerd hebben. Het 
oude beproefde ambacht wordt 
in Kunstwerkstede Tony Water
schoot weer uitgeoefend zoals 
weleer en geeft als resultaat een 
meubel zoals het autentieke, ge
raffineerd van vorm en afwer
king. 

Maak een uitstap naar onze nieu
we meubelzaak 

TER S C H O O T E P.V.B.A. 
Eegenen, 
9328 S C H O O N A A R D E , 

S t e e n w e g W e t t e r e n - D e n d e r -
m o n d e 
Tel. 052/42.21.56 

Sluitingsdag: 
Donderdag 
Openingsuren 10-12 
en van 13 tot 19 u. 30 

Eegene-
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grootschalige uitbreiding. Ook de 
uitwerkingsprocedure verwekt 
bezorgdheid. Ons kamerlid han
delde dan meer speciaal over de 
toestand van het Bolakkerland-
schap dat door de ruilverkaveling 
zal vernietigd worden. Ze werd 
herhaaldelijk door CVP-kamerle-
den onderbroken, wat niet belette 
dat ze voet bij stuk hield en tot 
het besluit kwam dat de ruilverka
veling in het Waasland rampspoe
dige gevolgen zal hebben. 

In haar repliek zei mevrouw 
Maes, dat mevrouw Debacker 
(minister van Vlaamse Aangele
genheden) op tal van vragen niet 
geantwoord had. Ze had het daar
bij o.m. over «hef landschap is de 
woning van het volk' een bijna 
dichterlijke epiloog van een ove
rigens keihard betoog. 

basispensioen ? Voor sommige 
gepensioneerden in de privé- en 
overheidssektor moet een plei-
fond worden voorzien. De vlucht 
naar extra-legale pensioenen 
moet eveneens afgeremd wor
den. Men moet ook vermijden dat 
sommige gepensioneerden die 
ten volle tot de RMZ bijdroegen 
minder ontvangen dan werkloze 
afgestudeerden. 
Ook de RIZIV moet er gesaneerd 
worden door o.a. inschrijving bij 
de huisarts, verplichte verwijzing 
naar de specialist; «franchise» 
voor de terugbetaling van de klei
ne visites; onderzoek naar de 
bestaansmiddelen VIPO; geen 
rijkstoelagen meer voor de vrije 
aanvullende verzekering; afrem
men van de winsten in farmaceuti-
ka ; beveiliging voor de ligdagprij-
zen enz. Ook moet de RlZIV-wet-
geving herzien worden met o.a 
een verscherping van de kontrole 
door het Rekenhof 
Mik Babyion besprak nog bondig 
de rationalizering van de zieken
huizen, de ongelijke en ongefun
deerde kinderbijslagen, de jeugd
werkloosheid waar o.m. meer aan 
afgestudeerden die nog niet ge
werkt hebben meer betaald 
wordt dan aan andere werklozen 
die reeds lang in het arbeidspro
ces betrokken waren. En wat 
doet men om een alleenstaande 
werkloze te helpen, waar hij nu 
minder trekt dan een gehuwde 
werkloze, wiens partner uit wer
ken gaat? 

In zijn besluit zei de h. Babyion 
o.a. « De financiële toestand van 
sommige parastatalen Is een 
schandaal. Daar is geen sprake 
van aanzuivering. De vuile pot 
van de sociale zekerheid bli jft 
gesloten, spijts het miljardente
kor t Blijkbaar bestaat er slechts 
één metode: verhoging van de 
bijdragen ! Voor de fundamente
le herziening van de social^ 
zekerheid blijkt de overheid 
geen belangstelling te hebben. 
Ik hoop dat de regering n.a.v. de 
krisiswet een begin zal maken 
met de RMZ-hervorming. > 

Frans Baert in de Kamer: 

In het bewogen debat over het beleid van de regering in ver
band met het Shaba-drama,. zei VU-fraktievoorzitter Frans 
Baert dat de bevolking beter moet ingelicht worden over 
de aktiviteit van onze ondernemers en ontwikkelingssamen-
werkers. Hij herdacht piëteitsvol de slachtoffers van het 
bloedbad te Kolwezi , wat niet belet dat wij Zaïre voorts 
moeten helpen, het land en het volk, wel te verstaan, niet 
het regime. We hebben in Zaïre een strikt eigen opdracht 
terwij l Frankrijk, met veel meer en met groter middelen een 

„Wij zijn geen 

assistenten 

van Franicrijlc!" 

andere Afrika-politiek voert. Onze woordvoerder achtte 
overleg met Parijs noodzakelijk, maar dit betekent niet dat 
wij de assistenten van Frankrijk zijn. In geen geval mag 
onze ontwikkelingshulp zo eenzijdig als thans op Zaïre 
alleen georiënteerd blijven. 

Tot besluit verheugde de h. Baert er zich over dat de rege
ring het parlement grortdig heeft ingelicht over de gebeur
tenissen in Shaba. De VU keurt de Belgische ingreep goed, 
evenals de behoedzaamheid waarmee de interventie ge
paard ging. Het ligt voor de hand dat de VU het beperkt 
karakter van deze militaire tussenkomst goedkeurt 
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Ruim honderd 
kinderen 
vierden liun 
niet-arbeid bot 

Kinderen op een politiek kongres, op 
een zondag in mei?... Inderdaad, een 
ongewone bedoening, maar een aan
gename olijke gebeurtenis. Vorige 
zondag trokken een honderdtal kinde
ren, geenszins met hangende onderlip 
of weerspanninge pasjes, naar het 
kongressenpaleis in Brussel. 
De «mensjes van bij ons», ze wilden 
er zeker bij zijn. Uiteraard kwamen ze 
allereerst voor de uitreiking van de 
prijzen die de WIJ-redaktie in de 
voorbije weken verzamelde. Op de 
redaktie stroomden immers zowat 
115 tekeningen binnen van kinderen 
tussen 2 en 12 jaar; haast allemaal 
originele kreaties, dikwijls verbluf
fend mooi. 
Het tema van deze kindertekenwed

strijd was: de arbeid van vake of 
moeke, of het gedroomde beroep 
voor later... 
Maar, onze jongsten grepen de bij
eenkomst in het politiek-deftige pa
leis ook aan om er hun niet-arbeid 
bot te vieren. Bot, nu ja, zelfs de een
jarige spruit van een WIJ-redakteur 
heeft er een stevige buil aan overge
houden... 

In de wandelgangen van het kongres 
stalen de WIJ-tekenaars de shovi/: 
kongresgangers kwamen er graag ver
pozen, om het ernstig arbeidstema te 
kunnen verteren; vooral ook om de 
meer dan honderd originele kinderte
keningen te bewonderen. Vanuit het 
cafetana weerklonk geregeld een kin
derkoor, met allures van een halfdozijn 
schulftrompetten... 

« En we gingen 's naar Brussel, 
't was op een zondag, 
de winkels waren gesloten, 
maar we konden toch iets krijgen...» 

Toen werd het stil, 't was zowat half-
vier In de namiddag, terwijl de moekes 
en vakes luisterden naar de voorzitter 
van de Nederlandse Kultuurraad. 
Nicole Van Es, sekretaresse van de 
WIJ-redaktie, werd door ongeduldige 
kinderoogjes begluurd. Zij kwam im
mers aandraven met de beloofde prij
zen. Renate De Neve uit Grimbergen 
mocht met de eerste prijs, een fiets, 
naar huis rijden. 

Alle jongens en meisjes waren even
wel blij dat zij In de voorbije weken 
niet voor niets hadden gewerkt. 

Hun manifest van de arbeid — een 
Inspanning verdient beloning — werd 
gerespekteerd: iedereen keerde met 

"Mensjes 
van bij ons I I 

Wat later op de kongresnamiddag was hun piepjong entoesiasme wat 
afgekoeld. De lege tassen waaruit zij sjoko hadden gedronken stonden 
er maar ordeloos bij, aan alles was te zien dat hier jong geweld gewoed 
had. Toch was het mogelijk enkele snuiters rond een tafel te verzamelen 
voor een heus vraaggesprek. En daar zaten ze dan : Anja 11 jaar; Sonja 
12 jaar; Annelies 8 jaar; Dirk 10 jaar en Greet 10 jaar. 

An ja : « Op een dag komt mijn non
kel thuis en die zegt dat er een 
tekenwedstrijd voor kinderen is en 
dat Ik moet meedoen want dat er 
schone prijzen te winnen zijn en ik 
kan goed tekenen.» 
Sonja: «Ja, mijn oom heeft mij dat 
ook gezegd en ik ben beginnen 
tekenen. Hij heeft mijn tekening 
meegenomen naar Brussel.» 

— En wat zegden jullie ouders ? 
Sonja: «Dat Ik moest meedoen. 
Het Is de eerste maal dat ik mee
doe.» 

Anja : «Ik heb het op school verteld 
dat Ik zou meedoen en morgen zeg 
ik iedereen wat het hier vandaag 
geweest is.» 

— En wat is het hier vandaag 
geweest ? 

Greet: «Ik was nog nooit op een 
kongres geweest Ik heb nog nooit 
zoveel mensen samen gezien. 

— Ben je tevreden met je prijs ? 
Sonja: «Ja, maar het plezantste 
was toch naar hier komen.» 
— Weten jullie wat een kongres 
is? 

Dirk: «Nee, ik weet niet wat een 
kongres is.» 
Annelies: « Een kongres dat is veel 
mensen.» 

— Vonden jullie het onderwerp 
niet moeilijk om tekenen ? 
Anja :« Nee, we mochten toch teke
nen wat we wilden. Op het veld 
werken dat kun je het gemakke
lijkst tekenen. 
Greet : « Mijn vader is wetenschap
pelijk onderzoeker, dat kun je niet 
tekenen.» 

An ja : «Ik ga mijn prijs meedoen 
naar school en laten zien.» 
— Wat heb je gewonnen ? 
Door mekaar • « Een boek ». 
Zeger die bijgekomen is: «Ik heb 
een fototoestel gewonnen !» 
Annelies: «Dat had je hem niet 
moeten geven. Hij gaat het kapot-
prutsen. Ik ken hem I» 
— Wat was nu het prettigste deze 
namiddag ? 
Dirk: « De prijsuitdeling.» 
Sonja en Anja : «Naar hier ko
men.» 
Annelies: « Mijn tekening zien...» 
Zeger : «Ik heb een fototoestel 
gewonnen I» 
Greet : « Die dingen uitdelen aan de 
mensen.» (De kinderen deelden 
aan de kongressisten de garenbo-
bijnen met tekst — zie biz. 4 — uit). 
— Weten jullie wat de Volksunie 
is? 
Door mekaar: « Jaaaaa!» 
Greet : «Mijn ouders zijn bij de 
CVP...» 
Annelies: «Maar ze mocht toch 
meekomen, he? Ze woont recht
over ons.» 
Er wordt uitbundig gelachen, men 
zou het voor minder doen. . We 
praten nog wat door mekaar, over 
school, over de vakantie die komt. 
Je leest het zo van de gezichtjes 
af : het is voor al deze kinderen een 
prettige dag geweest met véél men
sen — wel meer dan duizend — 
die naar hun tekening hebben geke
ken. Een dag met een prijs, en een 
handdruk van de minister. Kortom 
een feestdag die niet vlug zal verge
ten worden door honderd mensjes 
van bij ons. 

een prijs naar huls terug. Ze zagen 
trouwens eveneens twee beren brood
jes smeren, en sjokolattenkoffie was 
er ook bij. 
En, of ze nog zullen meedingen In een 
tekenwedstrijd ? 
Dat hangt er van af, zei Griet kieskeu
rig. .. Ik kan niet zomaar van alles teke
nen ; het onderwerp is belangrijk. 
Zinvolle arbeid . ook de jonge mensen 
van bij ons zijn terecht veeleisend van
daag, (hds) 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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