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Heet hangijzer 

niet uit de weg 
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KLARE TAAL OVER STAAL! 
De idee van een uitbreiding der gewestelijke 
bevoegdheden wint langzaam maar zeker veld. 
De oproep van voorzitter Schiltz op het VU-kon-
gres kreeg heel wat echo in de pers. 

Het Waals ministerkomi-
tee heeft gevraagd, dat 
op het geheel van de 
nationale investeringen 

voor infrastruktuur de 
verdeelsleutel van de re
gionale dotaties wordt 
toegepast. 

Het Vlaams Ekonomisch 
Verbond bepleitte de re-
gionalizering van infra
struktuur en staal. 

Lees WIS standpunt op bb. 3 

Para's dringend huistoe 
VU: duideliikheld over Shaba-be/eid 

Een persrei over liet Kongres 
van de Arbeid Bli.3 

tgmont verovert ook het ABVV 
Bh. 5 

Jeugdraad op dood spoor? 
Bh. 22 
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Het regeringsbeleid inzake Shaba is op dit ogenblik 
vrij onduidelijk. Oorspronkelijk was voorzien dat 
onze militaire aanwezigheid, binnen het kader van de 
louter humanitaire operatie-Kolwezi, zou beperkt blij
ven tot 72 uur. Na die termijn is een deel van de para's 
inderdaad teruggekeerd. 

Een ander deel is echter 
ter plaatse gebleven en 
zwermde zelfs uit naar an
dere steden in Shaba. 
Het partijbestuur van de 
Volksunie is ten zeerste 
bezorgd over deze evolu
tie, die ingaat tegen de oor
spronkelijke regeringsbe
slissing. Het gevaar be
staat dat ons land meege
sleurd wordt in een soort 
neo-kolonialistisch avon

tuur, dat kan leiden tot ern
stige internationale verwik
kelingen. 
De regering heeft tot 
plicht, zo snel mogelijk on
ze militaire aanwezigheid 
te beëindigen. 
De veiligheid van vreem
delingen en van de bevol
king zelf in Shaba moet 
gewaarborgd worden bin
nen een internationale re
geling. 

Volksunie op TV 
Vandaag donderdag 21 u. 
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GASTARBEIDERS 
Men zegt wel de gastarbeiders heb
ben bijgedragen tot onze ekonomi-
sche groei en tot het welvaartspeil 
daarom hebben zij ook het recht om 
in de huidige slechte tijden mee te 
genieten van onze sociale voordelen 
Dat IS een schijnargumentatie 
Vooreerst werden de gastarbeiders 
voor hun prestaties reeds ruim ver
goed door hun opdrachtgever De 
rekening is dus effen Bovendien zijn 
ZIJ het die tijdens hun verblijf tot nog 
toe dubbel en dik geprofiteerd heb
ben van ons welvaartspeil een wel
vaartspeil dat door onze ouders en 
voorouders werd opgebouwd Het 
zijn bv gratis onderwijs, praktisch kos
teloze gezondheidszorg, kinderver
goeding voor hun overtainjke kroos
ten, allemaal feiten waarvan er in hun 
land geen spraak is Tenslotte hebben 
WIJ hen aanvaard als gasten Er is een 
tijd dat gasten moeten vertrekken 
W e hoeven ons niet te eeuwigen 
dage over hen te ontfermen Hun lots
bestemming ligt in hun geboorteland 

G M Brussel 

Red — In dit nummer vindt U de 
bespreking van het dossier « gastar
beid >, opgemaakt door het kabinet 
Anciaux. 

SHABA 

Wanneer onze Vlaamse jongens te 
Zaïre tegen de kommunisten moeten 
gaan vechten om het geld van het 
frankofone ongedierte te bescher
men, dan verdienen onze Oostfront-
stnjders amnestie en dekoratie a la 
Belgique Als vredespartij moet de 
Volksunie zeker geen oorlogsmachi
ne in gang zetten 
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De gedachte aan de IJzertragedie 
nog steeds levendig in Vlaamse ran
gen, mag er nooit meer Vlaams bloed 
vloeien voor deze rotte staat België, 
ook met in Zaïre 
Indien de VU ernstig te nemen is, 
steunt ze deze regenng niet en roept 
op tot algemene terugtrekking van 
alle Vlaamse soldaten uit Zaïre 

M R, Schoten 

Red. — U hebt in ons blad van verle
den week ons standpunt over Shaba 
kunnen lezen. Dat was toch wel wat 
anders dan «vechten in Zaïre». 

VERTROUWEN 

Ik heb meer vertrouwen in de taaie 
werkkracht van een Vic Anciaux, in 
de taktiek van een Schiltz en de 
trouw van Vanderelst, om er maar 
enkele te noemen, dan in de domme 
kinderachtigheden van opposanten 
en VNP'ers die trouwens verkiezen 
nog ettelijke jaren door de velden en 
weiden van Vilvoorde te kunnen mar
cheren 
Ik begrijp niet hoe het mogelijk is dat 
onze grote kultuurverenigingen door 
zulke lui nog langer op sleeptouw kun
nen worden genomen 

F VG. , Schoten 

REPRESENTATIEF 
7 0 % van de Volksunie keurt het 
Egmontbeleid goed Veronderstellen 
WIJ dat dit percentage in de CVP en in 
de BSP hetzelfde is (en waarom zou 
het met minstens zo zi jn' ' ) Vraag 
hoeveel volwassenen keuren het Eg-
montpakt g o e d ' ' 
Egmontkomitee aantal groene pro-
testkaarten 70000 (Waren er meer, 
we zoudpn het al langer geweten heb
ben) 
Vraag hoeveel volwassen leden heb
ben de diverse verenigingen, aange
sloten bij het Egmontkomitee ' Tel ze 
echter met bij elkaar op, ik ben lid van 
minstens drie ervan i 
Bekend is wel dat het Davidsfonds 
ongeveer 70000 leden-families telt 
Dus toch wel minstens 140000 vol
wassen leden Nochtans samen met 
alle andere verenigingen konden na 
enkele maanden handtekemngenaktie 
maar 70000 groene protestkaarten 
verzameld worden 

Vraag hoeveel volwassenen keuren 
het Egmontpakt a f ' 
Clem De Ridder beweert «Hij (H 
Schiltz) wil wel een staten-generaal, 
maar zonder de verenigingen van het 
Egmontkomitee» Het Egmontkomitee 
wil echter een staten-generaal van de 
«strijd- en kultuurverenigingen, ver
enigd in het (anti-)Egmontkomitee» 
Dat noem ik dan geen staten-gene
raal, maar gewoon een bijeenkomst 
van het Egmontkomitee i 

JV ,S t -T ru iden 

KONGRES 
Ontgoocheld zijn velen van het kon-
gres naar huis teruggekeerd' 8 op de 
15 hoofdstukken werden in de voor
middag besproken Alleen nog rede
voeringen Dat er een spreekbeurt 
gehouden wordt na het kongres, kan 
ik begnjpen , maar dat kongresartike-
len met besproken worden omdat 

men de ganse namiddag voorbehoud 
voor redevoenngen kan ik met begrij
pen 

W D S , G e n t 

Red — Zoals u uit het nummer van 
deze week kan vernemen, zal de uit
gebreide parti jraad wel degeli jk de 
basis vertegenwoordigen. Dat de be
sprekingen en stemmingen over t i jd 
liepen, was o m . het gevolg van het 
feit dat de basis onverminderd aan 
het woord werd gelaten. 

LUIZEN EN VLOOIEN 

Ik geloof dat het nu toch eindelijk 
moet gedaan zijn om steeds maar 
weer de vlooien en luizen te gaan zoe
ken in iemand anders pels Sommigen 
zien dit blijkbaar als een aangenaam 
tijdverdrijf Ik zou bijna zeggen is er 
dan echt mets anders om mee bezig 
te zijn ' Dat zij bij dit zoeken het vel 
van de Volksunie kapot krabben en 
hun vingers pijn doen, beseffen zij 

• blijkbaar met Dit onder de blikken van 
leedvermaak van kleurpolitiekers die 
gans hun leven lang zich rondwente-
len in de dubbelzinnigheid Tenslotte 
wordt het een hysterisch zoeken om 
ergens nog meer vlooien en luizen te 
ontdekken Men begint steeds hef
tiger te krabben en als men dan er 
uiteindelijk toch geen ontdekt, wordt 
men woedend Zodat men zenuwach
tig gans de pels vaneen krabt Einde
lijk zal men zich verbaasd oprichten en 
dan kijkt men om zich heen, of er u 
niemand doende zag Dan zult gij mis
schien beschaamd naar uw eigen vin
gers zien en pas dan bedenken och 
Vlaamse leeuwen, is het zo dat gij uw 
eigen lijf vaneen rukt en gij er een dui
vels genoegen in vindt, u zelf kapot te 
m a k e n ' Zodat het misschien jaren 
zal duren eer ge terug he rs te l t ' 
Ik ook ben tegen het Egmontpakt Is 
er ergens wel een Vlaming die lijd
zaam kan toezien, zonder pijn en knar
standend van woede, hoe men de 
stukken uit ons Vlaamse lijf rukt"? In 
of buiten de regering niemand echter 
kan de Volksunie kapot maken als wij 
zelf dit met willen Aan het werk, man
nen, zet u schrap en zo nodig weer u 
voor tien i 

G A , Oostduinkerke 

UIL EN BRIL 
Lezer P v d H uit Mere gaat in «Wi j» 
(25 mei 78) met akkoord met het 
Egmontpakt en eindigt met « wat ba
ten kaars en bril als de uil met zien en 
wil» Wel ja, wat baten kaars en bril 
als P v d H met zien en w i l ' 
De Vlaamse nationalisten zijn tot voor 
kort altijd in de oppositie geweest 
Wat IS daar voor veel konkreets uit 
voo r tgekomen ' Een stapje vooruit, 
tien stappen verloren met alleen fi
guurlijk Nu onze mensen eindelijk de 
moed en de durf hadden om niet
tegenstaande het risico, verantwoor
delijkheid op te nemen, wordt er van 
Vlaamse zijde kritiek uitgebracht op 
hun handelwijze, ook vanwege diege
nen die vroeger met mispnjzen neer
keken op de V U 
Natuurlijk is het veel gemakkelijker 
vanop de oppositiebanken te huilen 
en te tieren en zelf geen risico te 
lopen, want dat maakt je eerder popu
lair, je zorgt voor spektakel, hoe wei
nig verheffend dit ook dikwijls is, maar 
verantwoordelijkheid opnemen en 

met de middelen die men heeft trach
ten er het beste van te maken, dan 
wordt men uitgescholden Arm Vlaan
deren, wat baten kaars en bril 

M D B, Edegem 

LEREN REKENEN 

«WIJ» van 25 mei kondigt op biz 1 
een «volledig kongresverslag» aan 
iMaar volledigheid heeft voor de re
daktie blijkbaar met dezelfde beteke
nis als deze van het woordenboek 
Twee volle bladzijden over de kinder-
tekenwedstri jd dat w e l ' Maar geen 
woord over de belangrijker politieke 
diskussies bij de stemming van de 
aktualiteitsresoluties Ovengens moe
ten de WIJ-redakteuren dringend le
ren rekenen Op bIz 3 is er sprake 
van de «ruim afgetekende dne-vierde 
meerderheid bij de stemming over de 
aktualiteitsresoluties» en volgens de 
tekst op bIz 4 heeft 7 2 % van de kon-
gressisten de eerste resolutie goedge
keurd MD,Kesse l -Lo 

VERSCHALKT 
Antwoord op de brief van de heer 
Monteyne, lid van de Nederlandstali
ge Kommissie voor de Kultuur van de 
Brusselse Agglomeratie, over het kon-
cert van 2 april, in het Paleis voor 
Schone Kunsten 
Het Jeugdorkest van de Europese 
Gemeenschap waarvan de verant
woordelijken in Londen gevestigd zijn 
heeft aan de Filharmonische Vereni
ging gevraagd te willen bijdragen tot 

de organizatie van een koncert op 
zondag 2 april in het kader van hun 
Europese rondreis 
Om het Europees karakter van dit 
evenement te onderstrepen werd 
door de Engelse orgamzator beslist 
dat slechts een enkele brochure zou 
opgesteld worden voor de zeven kon-
certen en dat hij daarvoor de algehele 
verantwoordelijkheid opeiste 
De gewraakte programma's werden 
door de diensten van het orkest recht
streeks aan de bevoegde diensten 
van het Paleis voor Schone Kunsten 
overgemaakt in de vooravond van 2 
apnl 
Dat het Nederlands in het programma 
niet tot zijn recht kwam, daarvoor is 
ous uitsluitend het Jeugdorkest ver
antwoordelijk Het biedt trouwens zijn 
verontschuldigingen aan voor de be
gane vergissing 
De Filharmonische Vereniging zorgde 
voor de aankondiging van het koncert 
in de pers zoals steeds in de beide 
landstalen 
De Filharmonische Vereniging die het 
publiek ervan wenste op de hoogte te 
stellen dat er geen pauze voorzien 
was, deed dit bij middel van een korte 
tekst die zoals gebruikelijk door de 
verkoopsters van het Paleis voor 
Schone Kunsten in de programma
boekjes werd geschoven 
De goede trouw van de Filharmoni
sche Vereniging werd in deze zaak 
kennelijk verschalkt 
De heer A Monteyne, na op de hoog
te gesteld te zijn van de ware toe
dracht in deze zaak, treedt de stelling 
van de Filharmonische Vereniging bij 

Graaf R Boel, voorzitter 

brief van de 
redaktie 

Brussel,31 mei 1978 

Waarde lezer(es). 

Verschillende lezers hebben ons 
hun kommentaar meegedeeld over de 
kindertekenwedstrijd n.a.v. het 
Vü-kongres. 
De redaktie was niet van plan op 
dit gebeuren terug te komen, de 
reakties dwingen haar dit wel te 
doen. 
Twee uitgesproken meningen. 
Eén : het is niet de taak van een 
politiek weekblad dergelijke akti-
viteiten te organiseren, daar 
zijn de kinderbijlagen in de 
kranten en de jeugdtijdschriften 
voor. Een blad als "WIJ" moet 
zich met socio-politieke zaken 
bezighouden. Zo vonden sommigen 
het niet oorbaar dat in 'WIJ' van 
25 mei twee bladzijden "verspeeld" 
werden aan het kindergebeuren. 

Tweede strekking : dit was een 
origineel idee, laat dit eens 
meer gebeuren, enz... 
Onze kommentaar : zo'n wedstrijd 
kan niet elk jaar ; hij heeft 
toch bewezen dat een politiek 
weekblad ook eens wat te bieden 
heeft voor kinderen zonder hen 
rechtstreeks bij het politieke 
gebeuren te betrekken. 
Feit is dat de vriendjes aan de 
wedstrijd, hun gewonnen prijs 
en hun namiddag te Brussel on
getwijfeld een prachtige 
herinnering zullen bewaren. 
En dat is voor de redaktie reeds 
heelwat ! 

WIJ 1 1 JUNI 1978 
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Een persrei over het 
Kongres van de Arbeid 

" Üfti'TiiiiiririMi^iiiaÉiiiïi'i i 

In de «Gazet van Antwerpen» 
van 24 mei j.l. verscheen in de 
rubriek « Opinie » een artikel « Eg-
mont blijft onaanvaardbaar». We 
citeren uit dit artikel: 
«... het kongres van de Volksunie, 
waarop zogezegd alleen over het 
probleem van de arbeid in Vlaan
deren zou worden gesproken. 
Wat niet belet dat de partijleiding 
ineens met een resolutie voor de 
dag kwam om aan het kongres te 
vragen, de houding van de partijlei
ding Co.a. inzake Egmont) goed te 
keuren. Beter ware geweest die 
vraag pas te stellen na een ruim 
en vrij debat Nu heeft men een 
soort tuchtstemming opgelegd, in
houdend dat alle mandatarissen 
van de partij zich te houden heb
ben aan de richtlijnen van de partij
leiding. Het amendement-Valke
niers, inhoudend dat die tucht 
slechts mag slaan op beslissingen 
van vorige kongressen en niet op 
nadien ingenomen standpunten, 
werd in de prullemand gestopt 
Wil men de tegenstanders van het 
Egmontakkoord aldus de mond 
snoeren ? Dat die ondanks alles 
niet ontwapenen, blijkt uit het 
standpunt, ingenomen door de 
Brusselse VU-mandatarissen en 
militanten.» 
Indien het om een zuiver opiniearti-. 
kei ging, zouden wij er niet op 
ingaan. We hebben inderdaad 
steeds met klem de vnjheid van 
opinie verdedigd en zullen dit blij
ven doen. Het feit dat het artikel 
ondertekend werd door K, De Wil
de, de voornaamste politieke re-
dakteur van de «Gazet van Ant
werpen » verandert hieraan niets, 
wel integendeel De persvrijheid is 
een kostbaar goed en het hoort 
niet, het recht op kritiek van politie
ke journalisten hoe dan ook in dis
cussie te stellen. 
Het Partijbestuur van de Volks
unie heeft zich in dit geval even
wel verplicht gezien, met spijt 
doch beslistheid te protesteren te
gen de handelwijze van hogerver-
itielde krant en haar redakteur. 
De ontwikkelde argumentatie 
wordt inderdaad gesteund op en 
afgeleid van beweringen, die moe
ten doorgaan als feitelijke informa
tie over het Kongres van de Volks
unie van 21 en 22 mei jl. 
Welnu, deze informatie is gewoon-

Voorzitter Schlltz aan het woord op de kongressektie, waar de aktualiteitsresoluties uitvoerig besproken en 
bediskussieerd werden. Zoals alle andere sekties op het kongres, was ook deze sektie toegankelijk voor de 
pers. Wat de « Gazet van Antwerpen » er niet van weerhield om, zonder aanwezig te zijn geweest, een onwa
re versie neer te schrijven. 

weg onjuist, onvolledig en derma
te tendentieus dat zij niets meer te 
maken heeft met de werkelijke fei
ten. 
Op het VU-Kongres werd, door 
ruim duizend regelmatig gemanda
teerde afgevaardigden uit het he
le Vlaamse land, met een zeer rui
me meerderheid op zuiver demo-
kratische wijze het vertrouwen ge
stemd in de politiek van de partij. 
1. In strijd met dé bewenngen van 

het gewraakte artikel werd de 
gemotiveerde vertrouwensmo-
tie niet «ineens» voor de dag 
gehaald, doch sedert eind april 
aan de regelmatig verkozen af-
delings- en arrondissementsbe-
sturen overgemaakt, zodat de
ze In de afdelingen en de arron
dissementsraden voorafgaan
delijk kon besproken worden 
en ook werd. De tekst van de 
ontwerpmotie stond zelfs inte
graal te lezen in «Wij» van 18 

mei en was aangekondigd op 
de perskonferentie van 16 mei. 

2. In een door ruim vijfhonderd 
afgevaardigden bijgewoonde 
sektievergadering werd deze 
motie zaterdagnamiddag bedis
kussieerd tijdens een open de
bat Tijdens dit debat werden 
amendementen verdedigd, toe
gelicht, gedeeltelijk overgeno
men enz. Het was een zeer 
open en verhelderende diskus-
sie, waarin alle meningen aan 
bod kwamen. 

3. Van enige tuchtstemming is 
geen sprake geweest. Hoe zou 
het trouwens gekund hebben ? 

4. Zondagmorgen werd een laat
tijdig en onregelmatig inge
diend amendement, waarvan 
de inhoud trouwens zaterdag 
bekend was aan de sektie, met 
instemming van het Kongres 
als niet meer ontvankelijk be
schouwd. 

STATEN-GENERAAL 

Vlag dekt lading niet 
Op een meeting van het anti-Eg-
montkomitee verleden week te 
Brussel kondigde notans Daels, 
voorzitter van de VVB, aan dat 
op 4 november door de Vlaamse 
strijd- en kultuurverenigingen « de 
staten-generaal van de Vlaamse 
verenigingen » te Brussel zal inge
richt worden. 

Door de term staten-generaal te 
gebruiken, probeert de heer 
Daels kennelijk verwarnng te 
stichten. Zoals men weet heeft 
VU-voorzitter Schiltz reeds her
haaldelijk voorgesteld, dat een 
staten-generaal der Vlaamse be
weging zou bijeenkomen. Hij 
heeft duidelijk omschreven, hoe 
hij de samenstelling daarvan zag : 
de Vlaamse strijd- en kultuurver
enigingen inderdaad, maar daar
naast ook de vertegenwoor
digers van de sociale, ekonomi-
sche en politieke middens. De 

samenstelling zou van die aard 
moeten zijn, dat zij representatief 
IS voor alle geledingen van het 
Vlaamse volk en voor alle opinies. 

Het spreekt vanzelf, dat de door 
de heer Daels aangekondigde 
« staten-generaal van de Vlaamse 
verenigingen» helemaal met aan 
dit opzet beantwoordt. De voor 4 
november aangekondigde «sta
ten-generaal » is mets anders dan 
de zoveelste bijeenkomst van het 
anti-Egmontkomitee. Dat dit komi-
tee met de benaming «staten-
generaal » verwarring probeert te 
stichten, is op zichzelf al niet zo 
fraai. Erger is dat op deze wijze 
het begrip « staten-generaal» ge
devalueerd wordt. 

Op dezelfde meeting werd aange
kondigd dat de 70.000 anti-Eg-
mont-handtekeningen binnen zijn. 
Het is dan eindelijk zo ver, met 
maanden vertraging. Er was eerst 

in het vooruitzicht gesteld dat de 
handtekeningen er zouden zijn 
nog in 1977 en zeker in het begin 
1978. Het is nu bijna een half jaar 
later. De waarde van het aantal 
kan best gemeten worden aan 
het ledenaantal van de bij het 
anti-Egmontkomitee aangesloten 
verenigingen. Het Davidsfonds 
neeft 70.000 leden-gezinnen; het 
groepeert dus tenminste 140000 
volwassenen. VTB-VAB heeft 
nog beduidend méér leden. De 
70.000 handtekeningen vertegen
woordigen slechts een fraktie 
van de leden der anti-Egmontver-
enigingen. In de grootste onder 
deze verenigingen werd behoor
lijk druk uitgeoefend op perso
neel en kader, opdat het zijn hand
tekening zou zetten. 
Op het jongste DF-kongres is 
trouwens gebleken, dat heel wat 
leden het met dergelijke handel
wijze niet eens zijn. 

5. Niemand werd de mond ge
snoerd. Het kongresreglement 
werd gevolgd. Maar blijkbaar 
is het er sommigen om te doen, 
ten koste van wat dan ook, een 
zuiver demokratische besluit
vorming in twijfel te blijven trek
ken. 

6. De Brusselse VU-mandataris
sen en militanten hebben hoe
genaamd geen afwijkend 
standpunt ingenomen. De tekst 
waarnaar verwezen wordt, 
was een individueel initiatief 
van iemand die daartoe door 
zijn kollega's niet gemachtigd 
was. 

Dit alles had de betrokken redak
teur kunnen weten, indien hij aan
wezig ware geweest of informatie 
ingewonnen had of gekontroleerd 
bij goed ingelichte instanties. Dit is 
niet gebeurd. Integendeel, in zijn 
krant van maandag verscheen 
een zeer beperkt, gebrekkig ver
slagje over het Kongres, waarin 
evenmin het essentiële van de poli
tiek belangrijke kongresrede van 
de VU-voorzitter terug te vinden 
was. 

Indien de overvloed aan berichtge
ving over de tragische gebeurte-
inissen in Shaba dit enigszins kon 
verklaren, dan geldt dit niet voor 
het feit dat de enige naberichtge-
'ving van de krant bestond uit de 
zes hoger aangeklaagde onwaar
heden of verdraaiingen. 
De VU-leiding heeft steeds ge
tracht, met alle persmiddens kor-
rekte, zelfs vnendschappelijke re
laties te onderhouden en dit zon
der onderscheid te maken tussen 
de opinies. Zij hoopt dit te kunnen 
blijven doen. Doch dit veronder
stelt dat de feitelijke informatie 
over de partij objectief wordt ge
houden en een duidelijk onder
scheid wordt gemaakt tussen fei
telijke informatie, kommentaar en 
opiniëring. Bij de kongresverslag-
geving van de «Gazet van Ant
werpen» was dat niet het geval. 
Het is hoogst ongebruikelijk dat 
een belangrijke krant de deontolo-
gische regels dermate met de voe
ten treedt. Het VU-partijbestuur 
heeft zich dan ook genoopt ge
zien tot de ongebruikelijke stap, 
om schriftelijk dit feit aan heel de 
Vlaamse pers te signaleren. 

Klare 
taal 
over 
staal 
Het Waals ministerkomi-
tee heeft gevraagd, dat 
op het geheel van de 
nationale investeringen 
voor infrastruktuur de 
verdeelsleutel van de re
gionale dotaties v/ordt 
toegepast 
Het zou van Vlaamse 
kant onverstandig zijn, 
dit standpunt zo maar 
van de tafel te vegen. 
Wel moet er klare taal 
gesproken worden.- aJs 
men de centen opsplitst, 
moeten ook de bevoegd
heden opgesplitst wor
den. De ontworpen 
staatshervorming bete
kent een federalizering 
in de feiten. Het Waals 
ministerkomitee schijnt 
zich naar deze feiten te 
willen schikken. Het 
moet echter logisch blij
ven : voorstellen om de 
centen te splitsen en ter
zelfder tijd een parallel
lisme in de uitvoering 
van de werken eisen 
gaat niet op. Men kan 
niet halverwege blijven 
staan.- de opsplitsing 
van de kredieten moet 
gepaard gaan met de vol
ledige regionalizering 
van de infrastruktuur. 
Deze oplossing zou nog
al wat zindelijker en 
goedkoper zijn dan de 
kompensatiepolitiek die 
thans wordt gevoerd en 
die volkomen nutteloos 
miljarden verslindt. Ze 
zou eens en voor goed 
een einde maken aan de 
betwistingen, zoals die 
thans ook weer rijzen 
rond het zgn. plan-Mat-
hot, dat in wezen niets 
anders is dan een ver
kapt kompensatieplan. 
De idee van de regionali
zering der infrastruk
tuur wint dus veld, pre
cies op het ogenblik dat 
het staaldossier behan
deld wordt Ook hier 
past klare taal. Vlaande
ren heeft er geen belang 
bij, dat aan zijn zuider
grens Wallonië volko
men verkommert. Maar 
het heeft er evenmin be
lang bij, tientallen miljar
den te betalen zonder 
dat het iets in de plaats 
krijgt. We zijn altijd 
tegenstanders geweest 
van de kompensatie
politiek. We zullen dat 
ook blijven, moesten — 
voor één keer — de kom-
pensaties naar Vlaande
ren komen. Veel logi
scher en uiteindelijk 
veel goedkoper zou de 
regionalizering van het 
staaldossier zijn. Er is 
hierover dringend een 
gesprek van gemeen
schap tot gemeenschap 
nodig. 

(tvo) 
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En bovendien 

. . .werden vier Westdui lse terroris
ten In Joegoslavië aangehouden. 
Twee van hen, Birgitte Mohnhaupt 
en Rolf-Klemens Wagner worden 
verdacht van moord op openbare 
aanklager Buback en Jurgen Ponto. 
Ze zouden ook betrokken zijn ge
weest in de ontvoering van Hans-
Mart in Schleyer. 

...bevrijdden vijf vrouweli jke kom-
mando's een gevangen terrorist uit 
de «zwaarbewaakte» gevangenis 
van West-Berl i jn. Als •< t roost» moch
ten de « vernederde » gevangenisbe
wakers de advokaat van de bevri jde 
boef achter de tralies stoppen. 

. . .heeft de Hoge Raad in Den Haag 
een herziening van het proces Men-
te (Nederlandse schatri jke kunstver
zamelaar) bevolen wegens een pro
cedurefout. Er zou nl. niet genoeg 
aandacht besteed geweest zijn aan 
vroegere veroordelingen van Men-
ten (wegens oorlogsmisdri jven). 

...is het aantal priesterroepingen in 
Italië schrikwekkend gedaald : in 
1961 telde Italië 43.538 priesters op 
een bevolking van 50 miljoen. Thans 
nog 40.885 op 55 miljoen Italianen. 
Het aantal seminaristen daalde van 
3.673 tot 1.647... 

. . .werd in Atlanta (Georgia, VSA) 
een fles Chateau Lafitte van 1864 
voor 18.000 dollar (600.000 fr.!) ver
kocht, hoogste prijs ooit betaald 
voor een fles wijn. 

. . .hebben de Zwitsers in één adem 
gestemd tegen de liberalizering van 
abortus, een hogere subsidie aan de 
universiteiten, en de invoering van 
de zomerti jd. Het enige voorstel dat 
werd goedgekeurd was de prijsver
hoging van het brood met 10 cent (1 
B.fr.). 

. . .werden valse De Saedeleers (Va
lerius De Saedeleer was een der 
bekendste Vlaamse expressionisten 
ten tijde van Latem I) voor anderhalf 
miljoen per stuk verkocht, voorzien 
van een echtheidscertlf ikaat door de 
dochter van de kunstenaar (well icht 
te goeder trouw maar niettemin te
gen betaling van 10.000 fr. per cert i f i-
kaat). 

. . .dreigt de evacuatie van de blan
ken uit Shaba de vorm van een klei
ne volksverhuizing aan te nemen. 
Vele vrouwen en kinderen verlieten 
reeds het onveil ige Shaba. Om de uit
tocht van de onontbeerl i jke blanke 
technici te voorkomen, dreigen som
mige mijndirekties met vervolging 
wegens kontraktbreuk ! De betrokke
nen zouden een opzegtermijn van 
acht maanden moeten naleven ! 

. . .zal er waarschijnl i jk deze week 
maar één Lotto-winnaar zijn, met zes 
juiste kruisjes en 23 miljoen winst. 

. . .b l i j f t de journalisten-pub «El Vi
no» te Londen een der laatste Britse 
herbergen waar vrouwen niet binnen 
mogen, ondanks de wet van 1 decem
ber 1975, die de geli jkheid van man 
en vrouw wetteli jk bekrachtigde. 
Sheila Grey, foto-journaliste, diende 
op grond van deze wet klacht in 
tegen «El Vino» nadat ze beleefd 
aan de deur was gezet. De rechter 
beaamde dit verbod « dat Immers de 
seksuele geli jkheid niet in het ge
drang brengt» en interpreteerde dit 
vonnis als « een beschermende maat
regel ». Waarschijnl i jk in het kader 
van «de emancipatie van de man»..,. 

En bovendien 

Wetenschapsbeleid 
bindt strijd aan met 
luchtvervuiling 
BRUSSEL — Minister van Wetenschapsbeleid Rik Vandekerckhove 
hield gisteren een perskonferentle, waarop hij de stand van zaken 
toelichtte betreffende het «Nationaal R-D-programma Leefmilieu-
Lucht'. 

Reeds op 10 januari 1975 keurde de ministerraad dit programma 
goed. Weliswaar had men reeds een zekere kennis over de emissies 
en Immissles voor specifieke gevallen, maar een systematische stu
die over de problematiek van de luchtvervuiling in ons land ontbrak 
tot nog toe. 

Daarom had de regering voor de 
eerste faze als belangrijk objek-
tief de algemene verbetering van 
de kennis van de staat van lucht
verontreiniging in ons land en van 
zijn mechanismen vooropgezet. 
Zoals minister Vandekerckhove 
op een vorige perskonferentle 
had medegedeeld, werd overge
gaan tot het opstellen en het per
manent « up to date » houden van 
een Inventaris van alle emissies, 
tot het opstellen van het verband 
tussen emissie en immissie, tot 
het bepalen van de verschillende 
etappen in de transfer van pol-
luenten, tot het bepalen van de kri
tische drempelvk^aarden inzake 
vervuiling voor mens, dier en 
plant. 

Een nauwkeurige kennis van de
ze verschillende aspekten moest 
toelaten normen vast te leggen, 
reglementenngen op te stellen, 
noodzakelijk om finaal een ratio
neel luchtbeheer in ons land te 
verzekeren. 

Om dit doel te bereiken werd het 
onderzoek in volgende richtingen 
georiënteerd : identifikatie van de 
transfertmekanismen van de pol-
luenten; evaluatie van de epide
miologische gevolgen van de 
luchtbevuiling; studie van de 
luchtvervuiling in industriële en re
sidentiële binnenruimten; opstel
len van modellen, die toelaten ver
band te leggen tussen emissie en 
immissie ; opmaken van een emis
sie-inventaris ; studie van de meto-
dologie van emissiemetingen en 
de evaluatie van de ekonomische 
kosten van de strijd tegen de 
luchtbevuiling. 

In een uitvoerige nota gaat de 
minister dan nader in op de resul

taten van de eerste faze en op de 
objektieven van de tweede faze, 
evenals de onderzoekstaken van 
de tweede faze. Aldus kan reeds 
naar konkrete gevallen verwezen 
worden (Hoboken) en worden tal 
van biezonderheden verstrekt. 
Het streng wetenschappelijk ka
rakter van dit onderzoek, dat nog 
volop aan de gang is, is voor de 
leek uiteraard minder toeganke
lijk. We stellen inmiddels vast dat 
voor de eerste keer een alomvat
tend onderzoek van de luchtver
vuiling wordt ingesteld, waarbij de 
wetenschappelijke en universitai
re wereld nauw betrokken is. 

Konkreet komt het hierop neer 
dat binnen het programma testpe
riodes voorzien zijn. De know-how 
en de onderzoeksresultaten van 
al de teams zullen door een multi
disciplinaire aanpak benut wor
den om typische vervuilingsgeval-
len te bestuderen. Daardoor zal 
de vaak optredende emotionele 
benadering gekonfronteerd wor
den met objektieve wetenschap
pelijke benadering. Momenteel 
zijn dergelijke studies aan de 
gang te Brugge (Bayer-Rick-
mann) en te Hoboken (Metallur
gie). 

Wetenschappelijk en deskundig 
advies zal verleend worden voor 
te nemen beslissingen in ruimtelij
ke ordening, inplanting van nieu
we nijverheden enz. Tevens zul
len nuttige gegevens over de oor
spronkelijke toestand van indus
triezones vrij komen en de evolu
tie ervan na inplanting van nijver
heden (dit zal uiteraard de werk
groepen Industriële Ecologie -
staatssekretariaten voor Streek-
ekonomie interesseren). 

Slechts weinig landgenoten zullen gesticht geweest zijn door 
de integrale tv-uitzending van het Shaba-debat in de Kamer. 
De volksvertegenwoordiging heeft zo haar eigen zeden en 
gewoontekes, waar de doorsnee burger nog altijd verrast en 
geërgerd van op kijkt Het spiedend kamera-oog en het kleine 
scherm zijn ongenadig voor de aanwezige en de afwezige 
parlementsleden, voor de briefschrijvende, krantenlezende, 
slapende, heen-en-weerlopende, schreeuwende, onbeleefde, 
moppentappende, lachende, onderbrekende, bekvechtende 
Kamerheren. Er waren slechts weinig en korte momenten 
waarop de Kamer via de televisie het land het gevoel meegaf, 
dat het Shaba-debat gevoerd werd tegen een achtergrond 
van bloed en tranen, van dood en ellende. 

Mispunt 
Damseaux 

Om in een dergelijk debat een opgemerkt laagtepunt te berei
ken, moet men al heel diep vallen. Deze krachttoer werd noch
tans klaargespeeld door André Damseaux. De liberalen in het 
algemeen hebben een weinig verheffende houding aangeno
men. Ze handelden klaarblijkelijk naar het motto dat men de 
lijken moet smeden, terwijl ze nog warm zijn. Het absoluut 
laagtepunt in deze politieke exploitatie werd echter bereikt 
door André Damseaux voornoemd. 
Op hysterische toon zong hij de lof van de Franse para's en 
van Giscard aan wie hij zo verzekerde hij namens de libera
len een danktelegram zou sturen. Zijn aanval op het rege
ringsbeleid was een kotsmisselijk stukje demagogie. 
Deze parlementair van het onderste knoopsgat is in Wallonië 
een dikke nek. Hij is voorzitter van de Waalse liberalen. Men 
kan zich met enige verbazing afvragen hoe mensen als een 
Henrion, een Perin of een Jeunehomme zich laten presideren 
door zo'n stuk onbenul André Damseaux begeert daaren
boven straks het voorzitterschap van de liberale familie — 
zoals dat thans heet — in het Europees parlement Deze 
ambitie heeft alvast één voordeel: de kandidaat-voorzitter 
bereidt zijn campagne te Straatsburg zo druk voor, dat hij 
veel uitlandig is en dus minder in staat om de Wetstraat te 
teisteren. 
Van afkomst stamt Damseaux uit een kastrollenverkopersfa-
milie, wat op zichzelf geen oneer hoeft te zijn. Van vorming is 
hij pol-en-sokker, sciences politiques et diplomatiques zoals 
dat heet Hij is van Verviers, wat ook al geen schande is. In 
zijn verkiezingscampagnes hangt hij van zichzelf het beeld op 
van een tuinman, een rustige rozensnoeier die zijn vrije tijd 
besteedt aan de verzorging van twee honden en een bok. 
Het schieten van bokken doet hij binnen de uren die hij aan 
zijn mandaat besteedt 
Bij zijn politieke vrienden geldt hij als een keihard, ambitieus 
en dictatoriaal voorzittertje dat de hele PRLW liefst wil optui
gen voor de eigen glorie. 
We hebben geen enkele reden om danig op te lopen met de 
Vlaamse liberale fraktie, zeker niet tijdens het Shaba-debat: 
er zitten daar ook enkele f e-niksen tussen die alles zijn behal
ve een sieraad voor hun opinie. Een mispunt zoals André 
Damseaux is de Vlaamse gemeenschap echter gelukkig niet 
beschoren. 

Kennismaken 

met de 

Oostlcantons 

Het Vormingscentrum L Dosfel richt 
een weekend in om de Duits-Belgen 
en hun problemen beter te leren ken
nen. 

Dit In het prachtig gelegen bosgebied 
van Montenau nabij Sankt Vith. Lo
gies in een Vormingscentrum. 

Datum : vrijdagnamiddag 15 septem
ber tot zondagavond 17 september. 
Prijs ong. 1.000 fr. 

— Uiteenzettingen over de geschiede
nis van dit bewogen grensgebied. Eko
nomische en sociale problemen. Taai
en kultuursltuatie. Politieke groepen 
(paneelgesprek). Bezoek aan het ge
bied onder leiding van lokale leraars. 
Weekendleiding Walter Luyten. 

— Daar de deelneming beperkt is tot 
35 overnachtingen worden de geïnte
resseerden verzocht zo spoedig mo
gelijk kontakt op te nemen met het 
Vormingscentrum Dosfel voor verde
re inlichtingen, folder en inschrijving. 
V C Dosfel, Tribunestraat 14, Brussel. 
Tel. 02-219.12.02 

Minister van Buitenlandse Handel de Bruyne is te Japan. Hij kwam er a j p het f I TI t eden vliegveld 
Naratia, met het eerste Sabenatoestel dat er landde. 
Minister de Bruyne voert in Japan handelsbesprekingen om onze uitvoer naar dat land te bevorderen. 
Verder werden plannen gemaakt om gemengde Belgisch-Japanse projekten zowat overal in de wereld 
uit te voeren. 
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Egmont verovert 
ook het ABVV 
Reeds vroeger wezen wij erop 
dat "het Gemeenschapspakt, nog 
vóór zijn uitvoering, een onom
keerbaar federalizeringsproces 
heeft op gang gebracht. Er gaat 
haast geen week voorbij of een 
of andere vereniging of organiza-
tie zet de stap naar de federalize-
ring. Dit weekeinde was het de 
beurt aan het Algemeen Belgisch 
Vakverbond. 
Sedert de stakingen van 1960-
1961 en onder impuls van André 
Renard, had het ABVV de ge
woonte aangenomen bepaalde 
— vooral politieke — problemen 
op het vlak der gemeenschappen 
te behandelen. De Vlaamse en 
Waalse " intergewestelijken « 
speelden evenwel een niet-statu-
taire rol. Daarenboven hadden de 
beroepscentrales (hout, bouw, 
openbare diensten...) in de natio
nale overlegorganen het laatste 
woo rd ; zij beschikten immers 
over tweederde van het aantal 
stemmen. 

In dit alles is nu verandering geko
men I 
Vooreerst moeten het nationaal 
bureau en sekretariaat paritair 
samengesteld zijn. Er is zelfs een 
«grendel» ingebouwd voor het 
geval beide taalgroepen er een 
andere mening op nahouden: 
een eenvoudige meerderheid in 
elke taalgroep is dan vereist. 
Daarenboven worden de be
roepscentrales en de intergewes
telijken op voet van gelijkheid 
geplaatst in de toporganen. 
De bestaande Vlaamse en Waal
se intergewestelijke krijgt een offi
cieel, statutair kleedje aangetrok
ken. En een nieuwe intergeweste
lijke wordt opgericht voor het 
gebied Brussel en Halle-Vilvoor-
de. In die zin dat deze intergewes
telijke twee regio's omvat: de 
Brusselse, enkel bevoegd voor 
de gewestelijke materies, en deze 
van Halle-Vilvoorde, die trouwens 
ook deel uitmaakt van de Vlaam
se intergewestelijke. Omwille van 

De inflatie 
lijlct bedwongen 
De index van de konsumptieprijzen steeg tijdens de maand mei met 
slechts 0,17 punt. Een stijging met 0,13 %. In april was dat 0,08 °/o en 
de maand daarvoor 0,25. Op 12 maanden tijd Is de index slechts twee 
keer met meer dan een half procent gestegen. Samen betekent dit 
over dat hele jaar een totale stijging met 4,36 %. 
Dit is de geringste jaarlijkse toename sedert einde 1971. In mei vorig 
jaar bedroeg het stijgingsritme van de index nog 7,26 "/o per jaar. 
Wat dan toch ook al minder dan de helft was van de legendarische 
16,3 "/o die in november 1974 geboekstaafd werd. 

Toen zat al wie wat met bedrijfs
leiding of ekonomie te maken 
had in zak en as te weeklagen 
over die rampzalige inflatie. Gaan 
al die Jobs nu op hun mestvaalt 
beginnen viktorie te kraaien ? 
Er wordt voorlopig nog geen ze
ge geroepen. Ook al lijkt de infla
tie nu bedwongen. Ook al leek 
enkele maanden ook reeds dat 
de ekonomie sneller groeide dan 
alle onheilsprofeten ons steeds 
maar voorhielden te geloven. 
Waarom die stilte bij dat goede 
nieuws ? 

Omdat er nog te veel slecht 
nieuws is. En omdat die inflatie 
meer vanzelf stilgevallen is, dan 
zij rechtstreeks bedwongen 
werd. De ekonomisten, de ken
ners van de leer die verschilt naar
gelang van hun opvattingen, kun
nen nu op zoek gaan naar de oor
zaken, tot verbetering van hun 
kennis van de werkelijkheid. 

Er worden oorzaken genoemd. 
Onze munt is stabiel. We kunnen 
op vakantie met kleine maar har
de Belgische frankskes. Tegen
over 1970 hebben we ruim 21 % 
vooruitgang geboekt. Onze bank
briefjes zijn in het buitenland een 
dik vijfde meer waard geworden. 
Verder is er het spel van in- en uit
voer. Als de uitvoer moeilijker 
wordt, stijgt het goederenaanbod 
op de binnenlandse markt, wat de 
prijzen drukt. Hoewel zulks met 
de internationalizatie van de eko
nomie en het bedrijfsleven niet 
meer zo eenvoudig is. Maar we 
hebben alvast in de plaats van 
het vroegere handelsoverschot 
nu een tekort. Ook de index van 
de groothandelsprijzen daalt flink. 
De verzwakkende internationale 
konjunktuur heeft eveneens de 
konkurrentiestrijd tussen de be
drijven aangewakkerd. Verder is 
de binnenlandse vraag afge

zwakt en stegen de spaarfond
sen. 
Allemaal redenen dfe de inflatie 
tot bedaren gebracht hebben. On
danks dat anderzijds de overheid 
met haar uitgaven, die al de helft 
van ons hele bruto nationaal pro-
dukt bedragen en steeds grotere 
gaten slaat in haar begrotingen 
stevig aan inflatoire geldschep
ping doet. 
Aan de andere kant heeft de 
vroegere regering wat beschei
den pogingen gedaan tot prijs- en 
loonmatiging. Maar de invloed 
daarvan lijkt voornamelijk psycho
logisch geweest. De prijzen zijn 
eerder door de voornoemde me
dedinging onder de bedrijven tot 
bedaren gebracht. En de loonmati
ging kwam voornamelijk tot stand 
door de beperkingen in de kollek-
tieve arbeidsovereenkomsten 
waarbij de vakbonden hun eisen 
matigden uit vrees voor het be
houd van de verminderende 
werkgelegenheid. 
En daar zitten we met het slechte 
nieuws. Voorop de werktoosheid. 
Er mogen er dan door het plan 
Spitaels 33.000 uit de statistieken 
verdwenen zijn, er blijven er nog 
steeds 280.000 over, plus 90.000 
gedeeltelijk werklozen. En daar 
komen er tegen 1985 nog eens 
380.000 jongeren bij. 
De ondernemingen van hun kant 
laten nog steeds horen dat zij 
geen nieuwe lasten kunnen dra
gen. Voor hen moet de gezond
making van de ekonomie van de 
overheid komen. En nu ook van 
de vernieuwing van de sociale 
zekerheid. Van deeltijds werk 
spreken zij al niet meer en voor 
werktijdverkorting zijn ze nog als 
de dood. 

Zo zitten we dan met gunstige 
ekonomische faktoren nog 
steeds in zak en as. Alsof het niet 
anders meer kan. pdb 

syndikale motieven heeft men 
evenwel gemeend beide regio's 
tot één geheel te moeten versmel
ten. 
Elk van deze intergewestelijken is 
dus bevoegd wat betreft de ma
teries die krachtens het gemeen
schapspakt toekomen aan de poli
tieke organen van de gewesten. 
Wat betreft de kulturele en per
soonsgebonden materies zijn en
kel de Vlaamse en Waalse inter
gewestelijke bevoegd, aangevuld 
met respektievelijk de Nederlands 
talige en Franstalige afgevaardig
den van de Brusselse intergewes
telijke. 
Het ABVV past zich volledig aan 
aan de strukturen en bevoegd
heidsverdeling zoals in het Eg
mont- en Stuyvenbergakkoord 
omschreven. Aldus wordt een 
syndikaal tegengewicht gevormd 
voor de toekomstige politieke or
ganen. Johan 

Tijdelijk weg-gewerlct 
De eerste resultaten van het plan 
Spitaels tot opslorping van de 
werkloosheid zijn gekend. Tijdens 
het eerste kwartaal van dit jaar 
werden reeds 33.000 van de ge
plande tewerkstellingen gereali
seerd. Men is dus halfweg. 
De overhe/'d stelde 25.200 werklo
zen tijdelijk tewerk, wat 5.041 
meer is dan het gemiddelde van 
verleden jaar. Het objektief van 
5.000 is hiermede behaald. 
Wat betreft de stages voor jonge
ren werd een streefcijfer van 
28.000 vooropgesteld. Welnu, 
eind april zat men reeds aan 
10.183, zodat maq aanaenomen 
worden dat ook hier het streefcij
fer zal overschreden worden. Het 
aantal konventionele brugpen
sioenen steeg van 11.735 tot 
18.373; het aantal wettelijke van 
13.455 tot 22.002. De eindobjektie-
ven van respektievelijk 15.000 en 
19.500 zijn dus reeds voorbijge
streefd. Het tewerkstellingseffekt 
van deze maatregel schuilt uiter

aard in de mogelijke vervanging 
van iemand die brugpensioen 
neemt door een jonge werkloze. 
Verleden jaar geraakten er aldus 
11.000 jongeren aan een job, tij
dens de eerste vier maanden van 
dit jaar steeg dit aantal tot 17.950. 
Minder snel komt het bijzonder tij
delijk kader, de derde arbeids-
kring, op gang. Met momenteel 
900 tewerkstellingen, ligt het 
streefcijfer van 24.000 nog veraf. 

Plan Spitaels 
Tijdens de eerstkomende weken 
hoopt men het ritme te kunnen 
opdri jven: er werden immers 
reeds 1301 projekten goedge
keurd waarbij ongeveer 14.000 ar
beidsplaatsen betrokken zijn. 
Beter is het gesteld met het brug
pensioen voor oudere werklozen, 
dat door een 10.000-tal mensen 
werd opgenomen. Hierdoor 
wordt evenwel geen nieuwe te
werkstelling geschapen, enkel de 

statistieken worden gezuiverd. 
Tot slot hoopt minister Spiitaels 
1500 arbeidsplaatsen te creëren 
door het verienen van steun aan 
projekten op het vlak van de 
humanizering van de arbeid. 
Slechts een tiental ingediende 
dossiers werden goedgekeurd, 
zodat hiervan vooriopig niets is 
terechtgekomen. 
Kortom, door het plan Spitaels 
werden tot eind april 33.153 werk
lozen uit de statistieken ge
houden, hiervan werden er onge
veer 23.000 tijdelijk aan werk 
geholpen. 
Het aantal volledig werklozen 
daalde tijdens dezelfde periode 
slechts met 19.000. Dit wijst erop 
dat de werkloosheid in feite nog 
steeds verder stijgt Het ergste 
mag dan ook gevreesd worden 
voor de komende maanden, wan
neer een nieuwe generatie afge
studeerde studenten en scholie
ren de arbeidsmarkt zal komen 
vervoegen. johan 
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Staatssekretaris 
Vic Anciaux pakt 
heet hangijzer aan 

Op een perskonferentie verleden dinsdag stelde de heer Vic 
Anciaux, in zijn funktie van staatssekretaris voor Sociale Zaken, een 
uitvoerig dossier over de gastarbeid voor. Dit dossier, dat thans 
door de regering wordt behandeld, bevat alle elementen om een glo
baal beleid ten overstaan van de immigratie mogelijk te maken. 
Reeds als volksvertegenwoordiger stelde Vic Anciaux veel belang in 
het gastarbeidersprobleem. Hij is arts geweest in een gemeente van 
het Vilvoordse industriegebied. Als Kamerlid voor Brussel werd hij 
gekonfronteerd met het feit, dat één vierde van de Belgische immi
grantenbevolking te Brussel verblijft en dat één vijfde van de Brus
selse bevolking van vreemde nationaliteit is. Zijn werk op het staats-
sekretariaat voor sociale zaken, dat onder meer bevoegd is als een 
der meest belangrijke en beangstigende aspekten van de Brusselse 
samenleving. 
Het is wel merkwaardig dat precies een Vlaams-nationalist de eerste 
is, om een omvangrijk en volledig regeringsdossier over de gastar
beid samen te stellen. Toeval ? Alleen maar het gevolg van zijn 
bevoegdheid over sociale zaken ? Of ook de mogelijkheid dat pre
cies een Brussels Vlaams-nationalist scherper en eerder de proble
men van een groep aan de zelfkant ziet ? 

De immigratie is de jongste tijd 
meer en meer problemen gaan 
stellen 
Deze problemen zijn met nieuw, 
ze komen meer tot uiting dan 
vroeger omdat ze omvangrijker 
zijn geworden 
De gastarbeider weet dat hij van 
«kapitaal» belang is op onze ar
beidsmarkt 
Immigratie nog aanzien als een tij
delijk fenomeen is onjuist Het 
besef van de blijvende aanwezig
heid van gastarbeiders in ons 
land vraagt een beleid, dat afge
stemd IS op een zo harmonieus 
mogelijke integratie « Onthaal» al
leen IS niet voldoende De immi
gratie moet alle aspekten van het 
leven raken de sociale, ekonomi-
sche, kulturele 

Sinds de jaren '60 worden gastar
beiders in zowat alle sektoren 
van onze ekonomie tewerkge
steld Niet alleen is er een sterke 
toename van hun aantal, maar 
het rekruteringsveld heeft zich uit
gebreid van Italië naar Spanje 
tot Noord-Afrika en Turkije 
Sinds 74 kennen we de immigra
tiestop Deze heeft 2 nieuwe feno
menen in het leven geroepen de 
illegale tewerkstelling en de mis
bruiken bij de gezinsvereniging 
Het huidige systeem van de ar-
beidskontrole is niet afdoend om 
de illegale tewerkstelling tegen te 
gaan Een heroriëntering (vooral 
de werkgever moet gestraft) én 
een verstrenging van de kontrole 
zijn noodzakelijk 

De familiale hergroepering lijkt 
voor het grootste deel voltrokken 
te zijn, omwille van de huwelijken 
zal deze evenwel nooit stoppen 
Schijnhuwelijken zijn schering en 
inslag geworden 
Hierbij komt dat de islamietische 
echtscheidingsprocedure zeer 
kort en soepel is de verstoting 
Het Belgische gerecht heeft er 
nooit een duidelijke houding 
tegenover ingenomen 
Er IS nood aan duidelijkheid en 
aan een waterdicht systeem 

Kenmerken 
van de gastarbeid 

De toegenomen levensstandaard 
en de hogere scholing heeft ge

leid tot een opwaartse mobiliteit 
van de Belgische arbeider 
Zodoende kwam een hele «on
derlaag » van arbeidsplaatsen vrij, 
de zogenaamde «sociaal-onge
wenste jobs» ' Dit werd aange
vuld met buitenlandse werkne
mers, die dat werk nog wél wil
den doen voor die prijs 
Gastarbeiders komen vooral te
recht in de secundaire arbeids
markt die zich kenmerkt door 
lagere lonen, funkties waar wei
nig of geen opleiding voor vereist 
IS, aanwezigheid in ekonomische 
zwakke sektoren, moeilijke ar
beidsregeling, geringe promotie
kansen, hoog verloop 
Aanvankelijk dacht men met gast
arbeid een tijdelijke behoefte aan 
arbeidskrachten te voldoen Hun 
aanwezigheid in zowat alle sekto
ren van onze ekonomie, en de 
eigenheid van de door hen inge
nomen funkties maken hen even
wel tot op grote hoogte onmis
baar 

Hun langer verblijDrwer heeft een 
aantal gevolgen die niet werden 
voorzien, en die de balans naar 
de negatieve zijde doen overhel
len 

— hun aktiviteitsgraad daalt, 
— ze worden vlugger werkloos 
(omdat ze vooral in die sektoren 
en in die funkties zijn tewerkge
steld die het meest aan konjunk-
tuurschommelingen onderhevig 
zijn), 
— hun aanwezighetd remt de 
loonstijging, 
— hun aanwezigheid remt de 
diepte-investenngen, 
— sociale investeringen moeten 
gedaan worden huisvesting, on
derwijs, gezondheidszorg 

De globale aanpak 

Het gastarbeidersprobleem is 
met eenvoudig Zeer veel discipli
nes zijn ermee gemoeid, aange
zien het onze hele samenleving 
raakt Precies omdat tot nog toe 
weinig werd ondernomen om de 
immigranten op een passende wij
ze in onze samenleving te integre
ren IS een globale aanpak vereist 
Wat voor zin heeft het inderdaad 
hen politiek stemrecht te geven 

maar hen aan de andere kant te 
bedreigen met uitzetting wanneer 
ze hun stem verheffen"? Wat 
voor zin heeft een intense cam
pagne voor gezondheidsvoorlich
ting, wanneer we hen in ongezon
de woningen laten huizen"? Wat 
voor zin heeft het over een immi-
gratie-stop, en gouden handdruk 
te praten, wanneer we in ons eko-
nomisch beleid geen grondige 
herstrukturering voorzien "̂  
Kortrom, er moet dnngend een 
open en duidelijk ebeleid bepaald 
en gevoerd worden tegenover dit 
ingewikkeld probleem over al zijn 
sektoren en aspekten heen 

De arbeidsmarkt 

De migratiepolitiek heeft ertoe bij
gedragen dat er een blijvende 
vraag is naar ongekwalificeerde 
arbeid, waar Belgen afkerig tegen-' 
over staan 
De huidige tendens lijkt zich door 
te zetten Een rapport van de 
Internationale Arbeidsorgamzatie 
voorziet voor de EEG een blijven
de behoefte aan gastarbeiders 
De Europese ghetto-arbeids-
markt is in wording 

Wil men dat tegengaan, dan moet 
er drastisch ingegrepen worden 
— hzt zoveel mogelijk beperken 

van sociaal ongewenste jobs 
— herwaarderen van het onge

kwalificeerde werk dat met 
kan vermeden worden, 

— het doorbreken van het sekto-
neel overleg om de discnmina-
tie tussen de arme en rijke 
sektoren op te heffen 

Dit veronderstelt mede de vraag 
naar produktief kapitaal 
Er zijn ernstige aanwijzingen dat 
nodige diepte-investeringen uitge

steld werden omdat men beroep 
kon doen om immigratie 

Sociale 
investeringen 

De steeds uitgestelde sociale in
vesteringen moeten ingehaald 
worden De aanwezigheid van 
het gezin en de lange verblijfs
duur hebben dit mede bepaald 
Hiermee komen we op het do
mein van de huisvesting, van het 
onthaal en van het onderwijs 
Om het onthaal, de hulp voor 
gastarbeiders, hun integratie vlot
ter te laten verlopen, is veel nodig, 
omwille van de enorme achter
stand op dit terrein, en omwille 
van de enorme afmetingen die 
het gastarbeidersprobleem is 
gaan innemen Een daadwerkelij
ke aanpak, en die is nodig, vraagt 
naar voldoende middelen 

Nationaal organisme 

Dat dnngend een globaal rege
ringsbeleid nodig IS, ligt wel voor 
de hand 
Om versnippenng te vermijden 
en opdat geen inhoudelijke fou
ten zouden gemaakt worden is 
het nodig dat de regering hier
voor wordt bijgestaan door een 
organisme dat permanent werkt 
(zolang als het probleem gesteld 
IS), de hele problematiek behan
delt en uitgerust is om snel en effi
cient te kunnen werken 
De taak van dit organisme zal 
erin bestaan zo vlug mogelijk kon-
krete voorstellen te doen inzale 
alle aspekten van het « gastarbei-
dersprobleem » 
Ook de medewerking van de vak
bonden en het VBO zal vereist 
zijn 

Kansarme groep 

Tegenover een bevolking die in 
de huidige krisistrijd, vanuit een 
gevoel van zelfverdediging nogal 
racistische refleksen dreigt te ont
wikkelen, dienen de beleidsinstan-
ties met des te meer verantwoor
delijkheidszin, deskundigheid en 
nuchterheid op te treden 

Het is duidelijk dat de zgn immi
gratiestop waterdicht moet zijn 
en dat derhalve een globaal be
leid dient ingesteld en uitgevoerd 

Het illegale verblijf en de illegale 
gastarbeid, die in de meeste ge
vallen trouwens neerkomt uit uit
buiting van de gastarbeiders, moe
ten krachtig bestreden worden 

Om dit te bereiken dienen dan 
ook de departementen Justitie en 
Tewerkstelling een sluitend sys
teem uit te bouwen, dat een wer
kelijke immigratiestop waarborgt. 

Anderzijds is het eveneens duide
lijk dat men de beschavingsgraad 
van een volk vooral in moeilijke tij
den kan meten aan de zorg die 
de gemeenschap besteedt aan 
de meest kansarmen de werklo
zen, de mindervaliden, de be
jaarden, de jongeren De gastar
beiders betekenen in onze samen
leving en in deze reeks een even 
kwetsbaar element 

Staatssekretaris Vic Anciaux is 
van oordeel, dat het precies daar
om noodzakelijk is de bevolking 
geestelijk te sensibiliseren voor 
een menselijke houding tegen
over de vreemdelingen 

Dit houdt in dat onze gemeen
schap dient voorgelicht te wor
den over de specifieke proble
men van deze kansarme bevol
kingsgroep die onder ons leeft 
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Kolwezi in de senaat 
Veel minder bewogen dan in de 
Kamer besprak de Senaat op 
zijn beurt de verklaring van de 
regering in Kolwezi. Namens de 
VU spraken oud-parti jvoorzitter 
Frans Van der Eist en oud-parti j-
sekretaris Wim Jorissen, twee 
zakelijke ontledmgen met verwij
zing naar de internationale kon
tekst, zonder gemeenplaatsen 
en met grondige dossierkennis. 

VU-senator Van der Eist was de 
eerste VU-spreker Hij zei inlei
dend dat de regering met de ver
eiste beslistheid en omzichtigheid 
IS tewerk gegaan België kan met 
optreden als een grote mogend
heid Het was WIJS de opdracht 
van de militairen tot een humani
taire ingreep te beperken en we 
hopen dat de achtergebleven mili
tairen weldra zullen worden terug 
getrokken 
De kntiek van de oppositie noem
de de h Van der Eist ongegrond 
Trouwens de verantwoordelijk
heid van regenng en parlement 
dient gescheiden te blijven Het 
parlement werd degelijk voorge
licht De toestand in Shaba kan 
trouwens met los gezien worden 
van de kommunistische politiek 
om in gans Afrika geweld en 
onrust in de hand te werken We 
moeten als klem land in overleg 
handelen met onze bondgenoten 
Na enkele preciese vragen o m 
over de rebellen, hun opleiding, 
hun bewapening, enz zei de VU-
woordvoerder dat het verkieslijk 
IS onze ontwikkelingssamenwer
king in te schakelen in een interna
tionaal plan via internationale in
stellingen Tot besluit sloot hij zich 
aan bij de hulde aan de slachtof
fers en bij de dankbetuiging aan 
allen, die bijdroegen tot het wel
slagen van de reddingsoperaties 
<< Daarom schenken we ons ver
trouwen aan de regering, omdat 
wi| ervan overtuigd zijn dat ze 

naar best vermogen haar plicht 
deed » 

« Hij die handelt draagt 
schuld » 
Aldus de vertaling van Goethe's 
woord «Der Handlende hat 
Schuld » dat VU-senator Wim Ja
nssen aanhaalde tot «troost van 
de regering » Laten we met vitten 
over details Zaïre en Afrika zijn 
te belangrijk voor heel West-Euro
pa Onze landgenoten in Zaïre 
moeten veilig kunnen werken 
Daarom is het belangnjk een juist 
beeld van de situatie te hebben 
Naast de (belangrijke doch onder
schatte) stammentwisten, is er 
het bevrijdingsnationalisme en in 
Shaba speelt het zeker mee De 
kommunistische inmenging 
steunt trouwens op de sluwe 
exploitatie van dit nationalisme 
Die inmenging is zeer duidelijk 
Wim Jorissen haalde cijfers aan, 
verstrekt door UNITA-leider Jo

nas Savimbi aan «Le Figaro» in 
Angola zijn er 20000 Kubaanse 
soldaten, 3000 Oostduitsers en 
2 000 Russen Steeds volgens Sa
vimbi streven de kommunisten 
via de inlijving van Zaïre de halve
ring van Afrika na Dat is uiterst 
gevaarlijk voor de bevoorrading 
van West-Europa, dat echter het 
gevaar met schijnt te beseffen 
Men zegt van het Moboetoe-regi-
me dat het slecht is Er zijn echter 
heel wat Afrikaanse landen waar 
de regimes even slecht of nog 
slechter zijn, doch waarover ge
zwegen wordt 

«De SU 18 vijand nr een Als wij 
landgenoten in Zaïre laten wer
ken moeten ze beschermd wor
den Frankrijk vult gedeeltelijk 
een leemte op wegens het falen 
van de USA met hun Vietna-
mtrauma Wat ons betreft alleen 
door een realistische politiek in 
Afrika moeten wij onze toekomst 
veilig stellen» 

Zeven jaar kulturele autonomie 

In het kader van het debat over 
de begroting van de kulturele 
dotaties wenste VU-senator Van 
In de (Franstalige) verslaggever 
geluk met zijn inspanningen om 
behalve in het Frans ook gedeel
ten van zijn rapport in het Neder
lands en het Duits te hebben 
gehouden In zijn verder betoog 
stelde de h Van In, dat na zeven 
jaar kulturele autonomie de tijd is 
aangebroken om die periode en 
een bepaalde werkwijze af te slui
ten Zijn betoog kwam neer op 
een verdere decentralizering 
van de budgetten Senator Van In 
sprak besluitend de hoop uit dat 
dit de laatste begroting zou zijn 
die in de oude vorm wordt voor
gelegd en dat van volgend jaar af 
de werkwijze en de inhoud van 

de kulturele dotatie zullen her
dacht worden 

Probleem Schelde 
Tijdens de bespreking van het 
wetsontwerp over het beheer 
van het linker-Scheldegebied 
vond VU-senator Coppieters het 
jammer dat de minister en de wet
gever deze zaak met eerder aan 
zich hebben getrokken Hij onder
streept 't grote belang van het 
Baalhoekkanaal en vroeg ook 
aandacht voor het zoveel moge
lijk sparen van goede landbouw
gronden Tot slot vroeg de sena
tor zich af, of het nu werkelijk 
iedere keer tien jaar moet duren 
vooraleer het tot een kompromis 
komt 

(UIT DE 
CMETSTRflflT 
De zomer en de vakantie 
naderen en de politieke we
reld maakt zich klaar voor 
de laatste loodjes Het is een 
traditie geworden dat belang
rijke zaken vlak voor de 
vakantie worden besproken 
en goedgekeurd Nu voelt 
men stilaan ook de politieke 
bloeddruk stijgen Krisiswet 
abortus, staatshervorming al
le zware brokken die met 
gemakkelijk zullen verteerd 
worden 

Shaba 
Toch stond alles in de scha
duw van Zaïre en de gebeur
tenissen in Shaba Er werd 
zelfs een uiterst uitzonderlij
ke maandagparlementszit-
ting bijeengeroepen om een 
verklaring van premier Tinde-
mans te horen De liberale 
«familie», waartussen nogal 
wat onnatuurlijke kinderen 
zitten maakte ervan gebruik 
om een demagogisch en 
poujadistisch spektakel op 
te voeren, waarbij zij onge
breideld lucht konden geven 
aan hun fransgezinde nei
gingen Het IS wel jammer 
dat in dergelijke momenten 
een Grootjans of De Clercq 
een dergelijke klowneske en 
wansmakelijke vertoning 

dekken door hun stilzwijgen 
Het IS normaal dat de opposi
tie kritiek uitoefent, maar het 
elektoralisme lag er te dik 
op, vooral daar de liberalen 
betrokken waren bij heel 
wat besprekingen, behalve 
uiteraard bij het ministerko-
mitee van 7 dat de operatie 
leidde Voor de liberalen 
kwam het er duidelijk vooral 
op aan de financiële en eko-
nomische belangen van de 
Belgische bedrijven te red
den Hopelijk zal de regering 
dat spel met meespelen en 
zich evenmin door de Fran
se interventie laten afpersen 

Federalizering 

Intussen is een merkwaardi
ge evolutie op gang geko
men in de richting van een 
verdere federalizering Bij de 
bespreking van de begroting 
van Buitenlandse Zaken, sek-
tie ontwikkelingssamenwer
king pleitten sprekers van 
BSP, CVP en uiteraard van 
de Volksunie voor een fede
ralizering van ons ontwikke
lingsbeleid Een week na de 
bespreking van de begroting 
van Onderwijs waar dezelf
de federalistische taal werd 
gesproken, is het duidelijk 
dat WIJ in een onomkeerbare 

stroomversnelling zijn ge
raakt 
De nieuwe begrotingen voor 
1979 worden reeds in een 
regionaal kleedje gestoken 
en gesplitst ingediend Er 
schijnt een evolutie op gang 
te zijn gekomen die vele 
Egmonters en anti-Egmon-
ters met hadden verwacht, 
of toch 7 Hoe dan ook het uit
stekende juridische pleidooi 
van Frans Baert voor een 
eigen Vlaams gelaat bij het 
ontwikkelingsbeleid werd 
door minister Outers welwil
lend onthaald Hij verklaarde 
open te staan voor voorstel
len terzake De verdediger 
van het «Quebec libra» 
moet ook wel logisch blijven 
met zichzelf en dezelfde aspi
raties van de Vlamingen in
willigen 

Senaat 

Intussen was er weer geen 
openbare vergadering van 
de senaat Deze hoge verga
dering kwam sedert de paas
vakantie slechts enkele uren 
in plenaire zitting bijeen Is dit 
de voorbode van haar af
schaffing — of althans van 
haar grondige wijziging •? Er 
bestaat echter geen twijfel 
aan het feit dat de senatoren 
zich nog zullen verzetten te
gen de voorgenomen staats
hervorming die hun instelling 
zal doen verdwijnen Het lijkt 
met uitgesloten dat nog vóór 
de zomervakantie de staats
hervorming in het parlement 
zal worden besproken Er 
wachten dus nog drukke we
ken 

HC 

« ABTS » 
invoerder van de 

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

nodigt U uit deze produkten 
op te zoeken, en indien door u nog niet gekend of in 
uw omgeving nog niet verkocht, ze bi) gelegenheid te 
gaan proeven m de 

Dortmunder Thier Brau Hoven: 
Leuven: Tervuurse vest 60, tel 016-228672 
Leuven: Oude markt, tel 016-22 68 69 
Brussel: Nieuwbrugstr 28, tel 02-218 74 89 
Kortrijk: Brugse baan 6, Hulste, tel 056-71 1536 
Kontich: Kon Astndlaan 85, tel 031-57 3032 
Torhout: Stwg Torhout-Lichtervelde, tel 051-7228 22 
Drongen: Autobaan Brussel-Oostende, tel 091-
2674 32 
St.-Truiden: Spaanse Brugstraat, tel 011-67 3630 
Kessenich (grens) Venlostwg, tel 011-56 53 40 
Moerkerke: baan Maldegem-Knokke, tel 050-50 02 96 
Middelkerke: Vliegveld Oostendestwg 280, tel 059-
30 2086 
Beringen: Markt 17, tel 011-43 20.51 
Onze keuken staat steeds voor u klaar, ook voor groe
pen, met talloze specialiteiten tegen billijke prijzen. 
Vraag inlichtingen, ook telefonisch 

Vragen 
(met) 
en 
(zonder) 
antwoord 

Geen N-bom 
wel SS-bom 
Hoe verward de opinie in het 
Westen is blijkt uit het stilzwij
gend voorbijgaan aan de produk-
tie in de Sovjetunie van de 88-20-
raket die 2000 maal meer vernieti
gend IS dan de neutronenbom, 
waartegen zo fel geprotesteerd 
wordt Dit belet trouwens de So
vjetunie met tegen de aanmaak 
van de N-bom te protesteren i 
Minister Van Elslande (Buitenland
se Zaken) antwoordde op deze 
vraag van de h Emiel Vansteen-
kiste dat de Belgische regering 
voor het ontwapeningsvraagstuk 
een globale aanpak voorstaat en 
met een gedeeltelijke Men moet 
ook rekening houden met de 
gehele kontekst van het huidig 
onevenwicht tussen de strijd
krachten in Europa De regering 
18 daarmee begaan en spant zich 
onverpoosd in binnen het Uno-ka-
der bij te dragen tot het alge
meen proces van ontwapening 
en kontrole op de bewapening 
Het komt er feitelijk op neer dat 
de Navo haar bewapening mede 
bepaalt in de mate dat de SU 

eveneens matigt Of daarmee de 
vraag volledig is beantwoord la
ten we in het midden Diplomatie
ke taal IS nu eenmaal vaak duiste
re taal 

Veel « ministerieel» 
geblaat 
weinig KMO-wol 

VU-kamerlid Paul Peeters inter-
pelleerde minister Humblet over 
de geringe aktiviteit in verband 
met de ondersteuning van de Klei
ne en Middelgrote Bedrijven 
(KMO) Vooral de aanwerving 
van bijkomend personeel is te 
ingewikkeld om doeltreffend te 
zijn Ook qua uitvoer gebeurde er 
weinig Van een tegemoetkoming 
voor de ontwikkeling van de be
drijven — meer bepaald wat de 
uitvoer betreft — werd tot op 
heden niets konkreets voorge
steld Kortom de vraag werd ge
steld of het «plan Humblet» wel 
bestaat 

De minister van Middenstand 
nep de diversiteit van de bedrij
ven in om de trage uitvoering van 
het « plan- te rechtvaardigen Wat 
betreft de informatie, er is een 
brochure klaar, maar men wacht 
op enkele maatregelen om tot de 
druk over te gaan Er zijn ook 
reeds beslissingen van kracht 
doch de minister nep op tot 
geduld bij de oplossing van deze 
ingewikkelde materie en struk-
tuur 

Pleidooi voor 
ontwapening 

VU-kamerlid Nelly Maes interpel-
leerde de minister van Buitenland
se Zaken over de ontwapening 
Ze gaf een overzicht van de evo
lutie sinds 1945 en betrok daann 
ook de wapenhandel, waarbij Bel
gië een met geringe rol speelt Ze 
vroeg wat België kan doen om de 
bewapeningswedloop af te rem
men De Europese bijdrage tot de 
Navo steeg de jongste vijf jaar 
met 13% terwijl het Amenkaanse 
daalde met 20% Tot slot vroeg 
ze zich af of de taak van de klei
ne landen met beperkt wordt 
door onze militaire zwakheid 
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Keerpunt in Afrika ? 
Met de flink georganizeerde inval van rebellen in Shaba blijken de 
Westersen en dan vooral de Amerikanen de schellen van de ogen te 
zijn gevallen. Eindelijk « ontdekt» Washington bij monde van de poli
tieke adviseur van president Carter, Brzezinski ernst van de (/ntwik-
keling in Afrika, kontinent waar bijna geen enkele staatsgrens samen
valt met de etnische grenzen, zodat in praktisch alle Afrikaanse sta
ten minderheden zijn, die verdrukt worden door de meerderheid (met 
uitzondering van Boeroendi, waar de Toetsi-minderheid er in slaagde 
de Hoetoemeerderheid te overmeesteren, wat pas mogelijk was na 
een regelrechte volkenmoord met nl. niet minder dan ca. 250.000 ver
moorde Hoetoe's (vrouwen en kinderen inbegrepen). 

Men kan weliswaar begrip op
brengen voor Carter (wiens aar
zelingen vooral de NATO-top er
geren) geremd als hij wordt door 
de beruchte « presidential determi
nation nr. 78-11 » waarbij de inzet 
van Amerikaanse troepen aan de 
goedkeuring van het Kongres 
moet worden voorgelegd. Carter 
erfde van Gerald Ford het zgn. 
« Clark-amendement». 
Dit amendement werd destijds on
der Nixon-KIssinger door het De-
mokratische Kongreslid Dick 
Clark uit lowa ingediend en goed
gekeurd door de Senaat. De se
naat weigerde op grond van dit 
amendement een aktieve Ameri
kaanse tussenkomst in Angola 
ten gunste van de westers gezin
de Angolezen (die weliswaar het 
pleit verloren door de Cubaanse 
hulp), goed te keuren, met het 
gekende gevolg. Ook vandaag is 
er sprake van Cubaanse hulp aan 
Ethiopië en tegen Eritrea ; aan het 
gewapend verzet in Rhodesië en 
aan de anti-Moboetoe-rebellen in 
Shaba-Zaïre. Vooral deze laatste 
heeft als een katalizator gewerkt, 
die meteen haar invloed op het 
algemeen buitenlands beleid van 
de USA laat gelden. Na gespro
ken te hebben over Shaba had
den verscheidene prominenten in 
Washington over de steeds toe
nemende bewapening van de So
vjets, waarop deze antwoorden 
dat ze sinds geruime tijd het ritme 

van hun bewapeningsprogramma 
remmen. Als oorzaken daarvan 
wordt gewezen op de steeds uit
breidende beweging van de dissi
denten (nochtans een zeer kleine 
groep tegenover de reusachtige 
massa); de steeds luider geuite 
verlangens van het konsumenten-

publiek naar meer en beter. Dit 
zou de Sovjetleiding aanzetten, 
een prestige-politiek in Afrika te 
voeren zonder dat daarom spra
ke zou kunnen zijn van Afrika 
onder de voet te zullen lopen. 

Andere oorzaak: Washington 
zou niet de indruk willen wekken, 
dat het verband legt tussen Salt II 
en de ontwikkeling in Afrika. De 
kansen van Salt II (Strategie 
Arms Limitation Treaty, of Ver
drag tot beperking van de strate
gische wapens) zouden zeer 
goed staan. De nieuwe onderhan
delingen hebben trouwens de 
UNO als achtergrond, die thans 
op haar agenda precies de beper
king van de bewapening heeft 

staan. Of met betrekking tot Afri
ka ook deze overweging klopt 
« dat nl, de Amerikanen een grote
re affiniteit tegenover de negers 
hebben dan de Sovjets » is twijfe
lachtig. De «affiniteit tussen Bel
gië en Zaïre heeft tot nog toe wei
nig opgeleverd, uitgenomen de 
privé-sektor. Indien men echter 
onder «affiniteit» dollars verstaat 
dan zou dit eufemisme wel ge
wicht in de schaal werpen, want 
geen grotere strevers naar rijk
dom dat het merendeel van de 
Afrikaanse staatshoofden. 
Verontrustend is tevens voor 
Moskou de langzame maar zeke
re toenadering tussen Peking en 
Washington. Peking heeft pas en
kele dagen geleden nogmaals ge
waarschuwd tegen de Russische 
oorlogszucht. Brzezinski deed er 
noq een schepje bij. 
Om met een terugkeer naar Afri
ka te besluiten: volgend lijstje 
van gesplitste stammen. De Ba-
kongos leven in drie staten: Za
ire, Kongo-Brazzaville en Angola. 
Somalis leven in Ethiopië, Kenia 
en Djiboeti, behalve in hun eigen 
staat Somalia ; Kenia en Tanzania 
worden gedeeltelijk bewoond 
door Masai. Haussas maken be
langrijke bevolkingsgedeelten uit 
in Boven Volta, Nigeria, Niger en 
Mali. De Ewe-stam leeft aan 
weerszijden van de grens tussen 
Gana en Togo. Tanzania en Mo
zambique herbergen de stam van 
de Makonde. 

De verwachting dat 't stambe-
wustzijn en de familie-opvat
tingen door de oprichting van 
streng qecentralizeerde staten (el
ke secessiepoging werd tot nog 
toe in de kiem of in het bloed ge
smoord) ging niet in vervulling.. 
Voor de meerderheid van de 
bevolking — nog grotendeels op 
het platteland of in de wouden 
levend, — blijft de stam de enige 

machtsstruktuur. Tot zelfs in de 
grootsteden vindt men sporen 
van deze hiërarchie, evenals de 
plichten tegenover de familiele
den. Nog steeds is bv. de oudere 
broer of de meest welvarende in 
een familie, verplicht de familiele
den te helpen, die in nood verke
ren. 

Ook in Shaba was de stamgelijk-
heid tussen rebellen en plaatselij
ke bevolking (beiden behoren tot 
de machtige Loenda-stam, waar
van Moise Tsjombé de onbetwis
te leider was) van die aard dat de 
rebellen zich konden bewegen 
« als vissen in het water » om nog 
eens een belangrijke uitspraak 
van Mao Tse Toeng aan te halen. 
Het ziet er naar uit dat een wen
ding in Afrika op komst is. Ver
moedelijk zal het Westen hogere 
eisen op het vlak van de veilig
heid voor de blanke kaders in Afri
ka stellen. Zonder daarom direkt 
een Europese veiligheidswacht te 
bedoelen (een neokolonialistisch 
schrikbeeld) is er een kans, dat er 
een Afrikaanse veiligheidswacht 
zal opgericht worden. Het is een 
aantrekkelijk idee, maar het zal 
heel wat moeite kosten om van 
de teorie naar de praktijk over te 
stappen. Een dergelijke vredes
macht zou een zeer delikate op
dracht hebben en we weten nu 
toch reeds dat de meeste Afri
kaanse leiders lange tenen heb
ben. Bovendien is een dergelijke 
vredesmacht niet leefbaar zon
der Westerse logistieke steun. De 
moeilijkheden voor transport 
waarmee de Belgische Shaba-
operatie gepaard ging tonen vol
doende aan, dat een in se gezond 
voorstel nog lang niet als vanzelf
sprekend te beschouwen is. In dit 
opzicht hebben de SU, Kuba en 
de DDR onbetwistbaar een grote 
voorsprong. 

„Jaar van APO" komt moeizaam van de grond 
(jeeveedee) - Het veilig stellen van de werkgelegenheid — gewichtige opgave 
in een door hoge werkloosheid geteisterde tijd — leidde eind vorig jaar in 
Nederland tot het invoeren van een nieuw begrip : de Arbeidsplaatsen-Overeen 
komst Een woord om over te struikelen, en daarom schakelden de initiatiefne
mers al heel snel over naar de drieletter-kombinatie APO, een afkorting die men 
sinds nieuwjaar vrijwel dagelijks in de kranten tegenkomt Die initiatiefnemers 
zijn de vakbonden, met name de ver over het miljoen leden tellende Federatie 
Nederlandse Vakbeweging (FNV), en deze bombardeerde meteen maar het jaar 
1978 tot het « Jaar van de APO ». Maar thans, bijna vijf maanden na nieuwjaars
dag, is het voor de APO feitelijk nog maar begin januari. 

Wat de vakbonden op het oog hadden 
waren kontrakten, te sluiten met de 
patroons, waarin bepaalde toezeg
gingen zouden worden gedaan met 
het oog op behoud van de werkgele
genheid. Onder druk van de moeilijke 
ekonomische toestand en van de door 
de regering aangekondigde bezuini
gingsoperatie besloot de FNV name
lijk om bij de onderhandelingen over 
de nieuwe kollektieve arbeidsovereen
komsten (KAO's) dit jaar de nadruk te 
leggen op het veilig stellen van arbeids
plaatsen. Lonen, werktijden, werkom
standigheden, enzovoort, zouden na
tuurlijk ook wel aandacht krijgen, maar 
men wilde vooral doorstoten naar een 
der grond-oorzaken van de werkloos
heid, het steeds maar verdwijnen van 
arbeidsplaatsen. En tegelijk zouden in 
de kontrakten, de APO's dus, garan
ties moeten worden gegeven over de 
kwaliteit van de arbeidsplaatsen. Im
mers ; liever nuttig, proper en veilig 
werk dan afstompende arbeid in een 
riskante omgeving. 

Dat streven van de vakbeweging 
kwam overigens niet zo maar uit de 
lucht vallen. Toen namelijk begin vorig 
jaar na een reeks stakingen (vanwege 
het verzet der patroons tegen automa
tische loonsverhoging om de prijsstij
gingen op te vangen) werkgevers en 

werknemers tóch tot een akkoord 
kwamen, werd besloten een studie te 
laten verrichten naar het verband tus
sen bedrijfswinst en werkgelegenheid. 
Uit die studie kwam de APO te voor
schijn als middel om te garanderen dat 
winstgevende bedrijven hun werkgele
genheid zouden behouden, of liever 
nog : uitbreiden. 

Dat de patroons stonden te trappelen 
van ongeduld om APO's af te sluiten, 
kan bepaald niet gezegd worden. Dat 
is ook wel te begrijpen, want het ver
band tussen winst en werk is zeker 
ingewikkelder dan het lijkt Als de 
winst van een bedrijf in hoofdzaak te 
danken is aan doorgevoerde mechani-
zatie of toepassing van arbeidsbespa
rende metoden, zal men allicht op die 
weg voortgaan en kunnen er tegen wil 
en dank arbeidsplaatsen in het ge
drang raken. Er zijn ook heel wat 
ondernemers die niet tevoren weten 
of ze hun produkten wel aan de man 
kunnen brengen. Van hen kan men 
moeilijk vergen dat ze garanderen het 
aantal arbeidsplaatsen niet te vermin
deren. Daarbij denke men ook aan de 
internationale markt: als gevolg van 
hoge loonkosten is de export voor 
Nederlandse bedrijven toch al vaak 
niet gemakkelijk. 

Bij de vakbonden besefte men deze 
problemen ook wel, al stelden sommi
ge leiders zich tegenover hun leden op 
alsof het afsluiten van een APO de 
meest vanzelfsprekende zaak van de 
wereld zou zijn. Een van de FNV-vak-
bonden, de Industriebond, propageer
de zelfs de stelling dat elke vakant 
gekomen plaats in een bedrijf opnieuw 
bezet moest worden, wat de oorzaak 
ook geweest mocht zijn van het va
kant komen. Een onhoudbare stelling-
name natuurlijk, waartegen de werkge
vers dan ook in het harnas kwamen. 

Voorzichtig stapje 

Maar waar anderzijds voortdurend be
richten verschenen over inkrimping 
van bedrijven en over verdere automa-
tizering, zoals bij de grote handelsban
ken, zagen de vakbonden zich toch 
verplicht de APO-gedachte bij alle 
KAO-onderhandelingen sterk naar vo
ren te brengen. Wat er tot nu toe met 
de arbeids-plaatsen-overeenkomsten 
bereikt is, stemt echter de vakbewe
ging tot weinig tevredenheid. Bij een 
aantal grote ondernemingen — Philips, 
AKZO, Hoogovens — kon men elkaar 
wel een eind tegemoet komen, maar 

de akkoorden die getroffen werden 
staan toch nog een heel eind af van de 
APO's zoals die de vakbondsleiders 
voor ogen stonden. Bij Philips bij voor
beeld is afgesproken dat er met de 
bonden wel overleg gepleegd zal wor
den over de werkgelegenheid, maar 
dat overleg houdt voor het moment 
nog niet de garantie in dat alle bestaan
de arbeidsplaatsen behouden zullen 
blijven. Bij A K Z O kwam men een 
proefperiode van een half jaar over
een, een voorzichtig stapje in de rich

ting van een APO. In bedrijfstakken 
waar van winst amper sprake is, 
komen uiteraard de APO's helemaal 
niet van de grond. 

Geen sukses 

Het «Jaar van de APO» kan dus 
zeker niet een groot sukses genoemd 
worden. Dat komt ook omdat de vak
bonden er voor moesten oppassen 
dat het resultaat van hun aandringen 
een soort pseudo-werkgelegenheid 
zou opleveren. Toestanden zoals in 
Engeland waar op de elektrische trei
nen nog altijd de volstrekt overbodige 
stokers meerijden, moet men natuur
lijk zien te voorkomen. Aan de andere 
kant kregen de vakbonden hun leden 
niet zo ver dat die terwille van de 
APO's gingen staken. Daar is wel mee 
gedreigd, maar de arbeiders voelden 
er weinig voor de zaak op de spits te 
drijven nu het in bepaalde sektoren -
de zware metaalindustrie bij voor
beeld — toch al zo slecht gaat 

«Weet ik veel...» 
Misschien heeft de vakbeweging niet 
het goede moment gekozen om de 
winst-is-werk-teorie te lanceren. Lonen 
en werktijden zijn immers zaken die 
de arbeiders heel wat sterker aanspre
ken dan ontwikkelingen die iets meer 
op de lange termijn zijn gericht Dat 
evenwel het een nèt zo gewichtig is 
als het ander zullen de vakbonden 
blijkbaar eerst aan hun leden veel dui
delijker moeten maken. Dat bij een 
onlangs gehouden opinieonderzoek 
twee-derde van de ondervraagden 
niets van de APO bleek af te weten, is 
in dit verband wel bijzonder onthul
lend... 
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Manifest van de Arbeid 
Het 17e Kongres van de Volks
unie is er op zondag 21 mei niet 
toe gekomen de eindredaktie van 
het uitgebreide « Manifest van de 
Arbeid» te beëindigen. 

Omwille van de overvloed aan 
amendementen en voorstellen, 
die door de arrondissementen 
werd aangebracht, konden twee 
belangrijke onderdelen van het 
manifest niet meer gestemd wor
den. Het betreft «de tewerkstel
ling " (sektie twee) en « de interna
tionale arbeidsverdeling en de 
gastarbeid» (sektie vier). 

Voor deze stemmingen heeft het 
kongres tijdens de slotzitting vol
macht gegeven aan een uitgebrei
de partijraad, die binnen de kortst 
mogelijke termijn moet samenge
roepen worden. Welnu, deze uit
gebreide partijraad zal plaatsvin
den op zaterdag 10 juni om 14 u. 
in de Beneluxzaal van het Kon-
gresgebouw te Brussel. 

Om ook tijdens dit tweede kon-
gresgedeelte de inspraak van el
ke partijgeleding maximaal te 
waarborgen, heeft het partijbe
stuur beslist om naast de leden 
van de partijraad en de arrondis-
sementele besturen, ook de afde
lingsvoorzitters of hun plaatsver
vangers uit te nodigen. Aldus zul
len ook deze hoofdstukken, eens 
gestemd, het resultaat zijn van de 
ruimst mogelijke inspraak en een 
getrouw beeld geven van wat 
reilt en zeilt in onze partij op 
sociaal-ekonomisch vlak. 

Praktische gegevens: 

Zaterdag, 10 juni 1978 

Aanvang: 14 u. 

Kongresgebouw Brussel 

Wat is en wil het Vlaams 

Internationaal Centrum? 
Het Vlaams Internationaal 
Centrum heeft tot doel de 
Vlaamse bevolking te betrek
ken bij de internationale ont
wikkeling in het licht van 
haar eigen bijdrage tot een 
ruimere internationale ver
standhouding en samenwer
king. Het VIC wenst dit te 
bevorderen o.m. door doku-
mentatie, informatie en kon
takten met betrekking tot 
dat doel. Zij kan alle andere 
wettige middelen aanwen
den tot haar doefetelling. Het 
Vlaams Internationaal Cen
trum beoogt meteen de publi-
katie van brochures en doku-
menten in het raam van de
ze internationale samenwer
king en wenst een forum te 
zijn voor de formulering van 
Vlaamse standpunten in de 
internationale aktualiteit. 
Een van de belangrijkste 
funkties van het VIC zal zijn, 
de dokumentatie en animatie 
van de Vlaamse bevolking in
zake de problematiek van de 
ontwikkelingslanden. 

Het VIC beschikt over een 
zeer degelijk tijdschrift: 
'< Vlaanderen in de wereld», 
waarvan zopas het eerste 
nummer van de tweede jaar
gang verscheen. 

Wie meer inlichtingen en/of 
een proefnummer wenst 
richt zich tot VIC, Omwente-
lihgsstraat 15, 1000 Brussel. 

Zopas verscheen ; nr. 1 van 
de 2e jaargang. 

VLAANDEREN IN DE 
WERELD. 

Cahier van het Vlaams Inter
nationaal Centrum vzw. Om
wentelingsstraat 15, 1000 
Brussel. 
Uit de inhoud: 
— ABOS moet hervormd 

worden (VlC-werk-
groep). 

— Ontembare bewape
ningswedloop (R. De 
Puydt). 

— Partijvorming op interna
tionaal niveau (Y.J.D. 
Peeters). 

— Dokument: nationale op
roep «Ontwapenen om 
te overleven». 

Abonnement: 300 fr. per 
jaar, per nummer 80 fr. 
Vlaanderen in de Wereld ver
schijnt 4 X per jaar. Vraag 
een proefnummer! 
Alle bestellingen via over
schrijving op rekening nr. 
435-0258.561-39 van het 
Vlaams Internationaal Cen
trum te Brussel. 

BRAMO KEUKENS 
TOONZAAL EN BURELEN 

Heirbaan 140, BURCHT 

TeL 031/52.82.32 

Voor hen die fuU-service wensen uitgevoerd door 
specialisten. 

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

Maak een telefonische afspraak voor vrijblijvend 
ontwerp en prijsopgave. 
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Een jaar Ruimtelijke Ordening 
en Leefmilieu in Groot-Ternat 

BRABANT 

TERNAT — Van bij de start van de nieuwe fusie-entiteit Groot-Ternat ging de 
aandacht van de raadsleden sporadisch uit naar de leefmilieuproblematiek 
Pas echter sinds begin april 1977 zowat een jaar geleden dus bij de aanstel
ling van een tijdelijke planoloog en de oprichting van een technische dienst 
Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, kan er van een systematische en bewuste 
aanpak gewag worden gemaakt 

Op dat moment eerst kon namelijk werk worden gemaakt van een globale 
visie op de streekontwikkeling, in het licht van het gewestplan Halle-Vilvoor-
de-Asse 7 maart 1977 met K.B werd afgekondigd 
Sindsdien is een hele weg afgelegd 
Vooreerst inventariseerde deze dienst alle milieuproblemen en toestanden 
hetgeen op zijn beurt resulteerde m een rangschikking van prioriteiten 
Heel bondig samengevat omvatten de prioriteiten 4 grote onderdelen 

Milieubeleid kan met zonder een dege
lijke ruimtelijke ordening deze is de 
beste basis voor de bescherming van 
het leefmilieu Bewust van deze moge
lijkheden opteerde het kollege in de 
eerste plaats voor een Algemeen 
Ruimtelijke beleidsplan Cstruktuur-
plan) In een verdere ontw^ikkeling en 
na brede inspraak en informatie bij de 
bevolking zal dit A R B uitgewerkt 
worden door detailplannen vakkundig 
Bijzondere Plannen van Aanleg 
CBPAJ genoemd 
Een eerste plan, genaamd «D'Hoef» 

IflUnDIR 
JUNI 

3 BRUSSEL jaarlijks kongres van het Verbond der Vlaamse Oud-
stnjders om 14 u 30 in de Beneluxzaal van het Kongrespaleis 

11 GRIMBERGEN VU-Breugelfestijn in parochiezaal te Beigem 
vanaf 15 uur Tegelijk voet-, fiets- en autozoektocht door Nieuw-
Gnmbergen 

11 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 

In eerste instantie Ternat opnieuw 
milieuvnendelijk te maken en dit door 
het oprichten van een dienst sluik
stortopruiming en groenbeplanting 
Als tweede krachtlijn wil de gemeente 
Ternat de optimale uitbouw verzeke
ren van de woonkernen dit omvat 
een Algemeen Ruimtelijk Beleidsplan 
waarin geopteerd wordt voor een cen
traal degelijk grondbeleid dat versnip
perde bebouwing en geïsoleerde ver
kavelingen tracht tegen te gaan 
De uitbouw van de groeikern Ternat 
wordt als derde krachtlijn vooropge
steld Ternat moet als een streekcen-
trum worden uitgebouwd en derhalve 
over voldoende kollektieve voorzienin
gen beschikken ter ondersteuning 
van deze kernpoolfunktie 
Op het vlak van het leefmilieu moet 
de ecologische planning het optimaal 
welzijn van de bevolking garanderen 
Konkreet dient zulks hoofdzakelijk te 
geschieden door een groenstrategie 
ter bescherming van de open ruimten 
en landschappen 

Als vierde prioriteit wordt ten slotte 
de planning inzake tewerkstelling en 
verkeersinfrastruktuur vooropgesteld 

Realisaties 

Zijn de krachtlijnen slechts een teore-
tisch handvest dan is uit de dagelijk
se werking het afgelopen jaar alvast 
gebleken dat de gemeente geenszins 
bij teoretische bespiegelingen en wen
sen blijft staan 

Leefmilieu 

Een eerste daadwerkelijke aktie be
stond in een algemene lenteschoon-
maak die plaats vond in de drie deel
gemeenten Hiervoor werd beroep ge
daan op alle milieuvnendelijke jeugd-
groepenngen om onder vorm van een 
financiële tussenkomst samen met 
een prive-aannemer alle afval te ver
wijderen 
Sinds de gemeente zelf aktief sluik
storten opspoort en opruimt zijn 
bovendien sedert 1 mei 1977 (datum 
waarop deze dienst van start ging) al 
een veertigtal storten opgeruimd 
sommige daarvan bestonden al bijna 
50 jaar 

Gemeentehuis 

In het kader van het jaar van het dorp 
werd dan onder leiding van de h 
Erwin Sergoris (KLJ-verantwoordelij-
ke) en Laurent De Backer CVU - sche
pen van Ruimtelijke Ordening en Leef
milieu) een zevental gemeentelijke 
percelen te Wambeek opgeruimd en 
beplant met inheemse heesters en 
bomen 
Deze akties hadden meteen ook een 
duidelijk sensibilisenngskarakter Be
gin dit jaar werd de technische dienst 
uitgebreid met een Landschapsarchi-
tekt deze heeft reeds konkrete plan
nen opgesteld Zo werd in februari jl 
het voorplein van het Gemeentehuis 
heringericht met aanplantingen en 
werd de reeds lang bestaande mod
derweg vervangen door architektura-
le zeskantige brede betontegels die 
volledig harmonisch het Gemeente
huis tot zijn recht doen komen 
Een hennrichtings- en beplantingsplan 
zorgend voor de groenverfraaiing 
rondom de kerkgebouwen van Ternat 
en Sint-Katenna-Lombeek zal in de 
maand mei-juni van dit jaar uitge
voerd worden Deze gemeenschaps-
pleintjes zullen afwisselend met speel
se elementen voor kinderen en oude
ren worden uitgerust 
Ook werd er gestart met het aanleg
gen van een arboretum die in de 
onmiddellijke toekomst zal zorgen 
voor het nodige goedkoop plantgoed 
In alle woonwijken van de gemeente 
zullen groene ruimten worden voor
zien die als wijkverfraaiing dienstig 
kunnen zijn 

De gemeente Ternat wenst ook zeer 
aktief deel te nemen aan het landin-
nchtingsprojekt van de Koning Boude-
wijnstichting Dit projekt bevat een 
hele studie omtrent de Bellebeek 

De gemeente Ternat is gelukkig met 
de keuze van het terrein en wenst 
zowel moreel als materieel deze stich
ting te steunen Ze heeft trouwens 
voorgesteld dat de zetel zich op het 
Gemeentehuis van Sint-Katerina-Lom-
beek kan vestigen 

Ruimteli jke ordening 

De wetgeving op de ruimtelijke orde
ning biedt verscheidene zeer belangrij
ke mogelijkheden tot het voeren van 
een stevig milieubeleid 

Boomplant ing 

en gesitueerd in de deelgemeente 
Wambeek heeft tot doel dit centraal 
gelegen gebied door een gedeeltelijke 
herbestemming te herwaarderen zo
dat de binnenpercelen beter worden 
ontsloten een buurtparkje tot stand 
komt plaats wordt voorbehouden 
voor nieuwe sociale woningen en 
kavels in een gezellige an aangename 
woonomgeving 
We wensen dit B P A grondig en in 
samenspraak met de hele betrokken 
bevolking op te stellen hiervoor zul
len verscheidene informatie- en in-
spraakvergadenngen worden inge
richt 
Een tweede B P A is gepland met het 
inzicht een woonerf te creëren te 
Sint-Katenna-Lombeek, in de wijk Ka-
pelleveld 
Een derde B P A zou het heel gemeen
telijk centrum van Ternat omvatten 
het gaat hier in hoofdzaak om het 
gemeentelijk plein meer funktioneel 
veiliger en meer aantrekkelijker te 
maken 
Het hele grondgebied van Groot-Ter
nat kan echter niet onmiddellijk in een 
bestemmingsplan worden vastgelegd 

Toch moet er naar een ruimtelijke 
ordening worden gestreefd 
Om aan deze lacune te verhelpen ont
wierp de gemeente een bouwveror
dening en nchtte een Kommissie voor 
Ruimtelijke Ordening op waann alle 
problemen in verband met ruimtelijke 
ordening en leefmilieu zonder politie
ke invloed objektief ernstig zouden 
kunnen besproken worden We zijn 
zeer trots te mogen stellen dat de 
gemeente Ternat zowat de eerste 
gemeente is in de streek die dergelijk 
initiatief op korte termijn gestalte gaf 

ZCXK€RCT€S 
— 18-jarig meisje met 'n diploma 

Gneks-Latijnse hr zoekt een be
trekking als bediende in de dne-
hoek 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 ervaring 
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-
5691604 

(N53) 

^of tctt C'cnijoorn 
Restaurant 
Feestzaal Café 

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

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Waakzame oppositie 
in Groot-Leuven 

; « ^ " ^ i « : * . l ' 

Achttien leningen stonden er op de 
dagorde van de raadszitting van 
Groot-Leuven op 22 mei jl Er wordt 
geleend voor de aankoop van gron
den voor de rooiing van straten voor 
werken aan stadsgebouwen voor het 
plaatsen van lichtsignalizaties, voor 
de aankoop van materieel voor de 
plantsoenen enz kortom er wordt 
mets belangrijks uitgegeven of er 
wordt voor geleend Ook de rekenin
gen 1977 van het Leuvense slacht
huis werden goedgekeurd de resulta
tenrekening voor 1977 eindigt met 
een tekort van 3518 738 fr Dat tekort 
wordt door de stad aangevuld Op de 
ontvangst- en uitgaafstaten voor het
zelfde jaar is er een ontvangstenexce-
dent van 1 196351 fr Dat betekent 
een achteruitgang van ongeveer 
500000 fr vergeleken met 1976 Er 
blijft bijgevolg een zwaar vraagteken 
hangen over de toekomst van het ste
delijk slachthuis De CVP-PVV-koali-
tie wenst de zaak met geldelijke steun 
uit de stadskas en mits zware investe-
nngen in leven te houden waarschijn
lijk om de Leuvense beenhouwers ter 
wille te zijn Of de belastingbetalers er 
ook zou over denken is een andere 
zaak 

D e C V P en de kinderen 

De CVP stelt voor de pnjs voor het bij
houden van kinderen in het opvang
centrum «'t Margnetje» van 10 op 
20 fr te brengen per uur en per k n d 
In 1977 betaalden de moeders 190 OOC 
f r, wat uiteraard met genoeg is om de 

kosten te dekken De tekorten van 
het slachthuis worden wel bijgepast 
Voor het kinderopvangcentrum is 
zo'n inspanning te veel Daar worden 
de tarieven verdubbeld De CVP vindt 
dat een stedelijke opnamedienst voor
al dan in de sociale sektor met te veel 
mag kosten aan de stad Raadslid 
Van Itterbeek (VU) kon het met eens 
zijn met de verhoging omdat er geen 
advies was van de gezinsraad 
Voorts IS hij van oordeel dat vooral 
thuiswerkende moeders van die 
dienst gebruik maken Die kinderop
vang IS een welkome aanvulling van 
de kinderdagverblijven voor buitens-
huiswerkende moeders waarvoor de 
overheid belangrijke kredieten over 
heeft De voorgestelde verhoging is 
niet sociaal BSP en V U verwierpen 
het voorstel 

De V U drong nogmaals aan op het 
vnjmaken van de Muntstraat in het 
stadscentrum voor voetgangers De 
verkeerskommissie gaf een negatief 
advies volgens de burgemeester De 
VU vraagt een diepgaand onderzoek 

Naar aanleiding van een nieuwe ver
keersregeling in de Hollestraat (deel
gemeente Heverlee) stelden de raads
leden Vandezande en Vanden Eynde 
(VU) de erbarmelijke aanleg van 
straat en omgeving aan de kaak 
Laatstgenoemde die de zaak al ver
schillende malen ter sprake bracht 
zegde dat er geen zalf aan te strijken 
is als de burgemeester iets in zijn kop 
heeft gestoken ook al weet hij dat de 
voorgestelde regeling kant noch wal 
raakt 
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Ja, Tsjechov was 
vooruit op zijn tijd 
Tsjechov (°17 januari 1860) was 
de zoon van een kleine kruide
nier, die bitter weinig belangstel
ling voor zijn zaak opbracht, en 
het grootste deel van het werk 
aan Anton overliet 
Op een goeie dag moest vader 
Tsjechov met zijn familie de wijk 
nemen naar Moskou om zijn 
schuldeisers te ontlopen. Anton 
vervoegde zijn verwanten daar in 
1879 en begon geneeskunde te 
studeren. Het was Tsjechov die 
zijn familie onderhield, door het 
schrijven van amusante verhalen 
voor Moskouse en Sint-Peters-
burgse bladen. Maar zijn eigenlij
ke literaire carrière begon pas na 
het behalen van zijn diploma. 

In de periode van 1886 tot 1890 
oefenden de leerstellingen van 
Tolstoj een enorme invloed uit op 
Tsjechov. Het was voornamelijk 
door die invloed dat Tsjechov in 
1890 besloot een reis te maken 
naar het eiland Sachalin, om er de 
omstandigheden waarin gevange
nen en dwangarbeiders werden 
gedwongen te «leven», van nabij 
te leren kennen. Tsjechov was 
zeer onder de indruk; hij vond 
dat elke Rus zich persoonlijk ver
antwoordelijk zou moeten voelen 
voor het lot van deze ongelukki-
gen. Hij schreef zijn bevindingen 

neer in het boek «Het eiland 
Sachalin (reisnotities)», in 1894. 
In 1892 kocht Tsjechov een groot 
landgoed in de buurt van Mos
kou : Melichovo. Hij ging er met 
zijn ouders en zijn jongere zuster 
Marija wonen. Wanneer hij niet 
schreef verschafte hij gratis medi
sche verzorging aan de boeren. 
Tsjechovs aandeel in de strijd 
tegen de hongersnood in de pro
vincies van Centraal-Rusland 
was zeer groot (1891), hij wijdde 
al zijn krachten aan het bestrijden 
van de cholera-epidemie in zijn 
eigen streek, hij hielp bij het bou
wen van dorpsscholen... In 1899 
dwong zijn gezondheidstoestand 
hem Melichovo te verkopen en 
naar Jalta, in de Krim, te verhui
zen. In de laatste periode van zijn 
leven toonde Tsjechov zich een 
groot vernieuwer van het drama. 
Hij onderhield intense betrek
kingen met het Moskous Kunst-
teater. In mei 1901 huwde hij één 
van de populairste aktrices van 
dat ogenblik, Olga Knipper. 
In de badplaats Badenweiler in 
het Zwarte Woud bezweek An
ton Tsjechov op 15 juli 1904 aan 
TBC. Hij was pas 44 jaar oud. 
De televisiefilm die wij van Tsje
c h o v kunnen zien is het leuke 
verhaal « Romance met een con
trabas». Een eenvoudige gebeur

tenis : na een zwempartij raken 
een contrabasspeler en de prin
ses Constanza in moeilijkheden 
omdat hun kleren gesloten wer
den. De auteur laat hen diskreet 
naakt lopen. 
Woensdag 7 juni om 20 u. 50 op 
TV 2. 

Dit leuke land 
op z'n zomers 
Een gewestelijke magazine met 
de volgende onderwerpen: De 
Rederijkerskamer «De Verblij-
ders van het Kruis» te Eecke, in 
Frans-Vlaanderen; De kanonnen 
van de koningin (Nacht van het 
paard) te Oostende; Wereldre-
kord boomvellen te Assenede; 
Wrakken in de vaargeul naar 
Zeebrugge; Optreden Reizend 
Volksteater in de B S D ; Vloeide 
de Dender eens door Antwer
pen ?; Muziek in Elversele (Tem-
se). Muurschilderingen in Brus
sel , Treintje in Rebecq; Willem 
Vermandere zingt over de gevel
de bomen van West-Vlaanderen ; 
Bij de geboorte van een ezel ; 
Bunkers vliegen de lucht in ; Bes-
senwier in de Westerschelde. 
— Zondag 4 juni om 19 u. op 
BRT1. 

Is rol van Hudson uitgespeeld ? 

Richard Bellamy heeft de Franse Ambassadeur Fleuriau met zijn vrouw en dochter te eten gevraagd. Georgi-
na neemt de rol van gastvrouw over van Virginia, die weerhouden is in Schotland, James dineert thuis en de 
Swanbournes zijn ook uitgenodigd. Iedereen spant zich in om van deze avond een sukses te maken, niet in 
het minst Hudson. Maar die maakt zich zo zenuwachtig en hij doet zo gejaagd, dat hij ten slotte ineenzakt. 
Dr. Foley stelt een lichte hartaanval vast en schrijft Hudson volledige rust voor. Het etentje moet doorgaan 
en Edward moet Hudsons funktie overnemen, en ondanks zijn « plankenkoorts » doet hij dat prima. Een klein 
foutje bij het schenken van de wijn kan nog net voorkomen worden door Frederick, die zich overigens een 
beetje voorbijgegaan voelt. Door de solidariteit van het personeel wordt het avondje een sukses. Maar nu 
stelt zich het probleem van Hudsons vervanging. Daisy stelt alles in het werk opdat echtgenoot Edward het 
baantje zou krijgen, terwijl Fredericks kandidatuur gesteund wordt door James... 
Maandag 5 juni. Grote lui, kleine lieden, om 20 u. 15 op BRT 1. 

LlLJ^LlLkaA 
WEEK VAN H O T 8 JUNI 

DONDERDAG 1 JUNI 
F2- 15U.00: 
THE ROUNDERS 
Western van Burt Kennedy met 
Glenn Ford en Henry Fonda. 
Twee cowboys maken elke win
ter grootse plannen om zich 
ergens te vestigen. Jaar op jaar 
raken ze hun spaarcenten ech
ter kwijt bij rodeo's. 

F2-21 ü.45: 
LULU 
TV-serie van Marcel Bluwal in 
twee delen. Met Michel Piccoli. 
Duitsland. 19e eeuw. een kun
stenaar maakt een portret van 
de dochter van een rijk burger. 
Lulu. 
Naar het werk van Wedekind. 

F3-21 u.45: 
LES POUPEES 
Sketchfilm van Bolognini, Co-
mencini, Risi en Rossi. Met Moni
ca Vitti, Elke Sommer, Gina Lollo-
brigida en Virna Lisi. 
Vier verhalen over het libertijn
se gedrag van vier vrouwen. 

NL2 - 20 u. 37 : 
WASHINGTON BEHIND 
CLOSED DOORS 
Zesdelig feuilleton over Water
gate en het geknoei van de 
Nixon-administratie. Gebaseerd 
op de roman van Erlichman, atta
ché van het Witte Huis tijdens 
Nixon. 
Met Jason Robards en Cliff 
Robertson. 

VRIJDAG 2 JUNI 
LUX - 20 u. 40: 
GIANT 
Episch drama van George Ste
vens met James Dean en Elisa
beth Taylor. 
Met de familie Benedict op de 
voorgrond wordt een beeld ge
schetst van de staat Texas. Een 
kleine boer wordt verliefd op de 
dochter van een rijke kollega. 

Verschil in rijkdom staat de lief
de in de weg. 

D l -21 u.25: 
CASABLANCA 
Romantisch melodrama van Mi
chael Curtiz met Humphrey Bo-
gart. 
Casablanca is tijdens WO II een 
toevluchtsoord voor Europese 
vluchtelingen. Een van hen ont
moet er zijn nooit vergeten 
jeugdliefde. 

ZATERDAG 3 JUNI 
BRT- 15u. 00: 
EEN AARDIG LEVENTJE 
Dolle klucht van Mitchell Leisen 
met Ray Milland. 
Aardige invallen, vindingrijke 
gags, met tempo uitgebouwd tot 
een dolkluchtig avontuur Vlotte 
techniek, verbluffend ritme. 

NI -21 u.55: 
GUN FURY 
Western van Raoul Walxh met 
Rock Hudson. 
Nadruk valt op de moed van de 
hoofdpersoon. Een postkoets 
wordt door bandieten overval
len. Een van de reizigers gaat 
echter de dieven aan 
Seriewestern zonder bijzondere 
kwaliteiten, maar boeiend. 

LUX-21 u.35: 
LA BELLE EQUIPE 
Sociaal-psychologisch drama 
van Duvivier met Charles Vanel 

en Jean Gabin. 
Vijf werklozen helpen elkaar uit 
de nood. Ze winnen een prijs in 
de loterij. Gebrek aan vertrou
wen hitst hen tegen elkaar op. 

ZONDAG 4 JUNI 
LUX 21 u.00: 
LA DOLCE VITA 
Drama van Federico Fellini met 
Anouk Aimée en Marcello Ma-
stroanni 
Een van de bekendste en meest 
geroemde films van Fellini over 
het uitgaansleven in de Italiaan
se filmwereld. 

MAANDAG 5 JUNI 
F1 -20U.30: 
MY FAVORITE WIFE 
Film van Garson Kanin met Ga
ry Grant en Irenne Dunne. 
Zeven jaar na een schipbreuk 
keert een vrouw terug naar huis. 
Haar man staat op het punt te 
hertrouwen. 

D l -22 u.00: 
WELCOME TO L A 
Psychologische film van Alan Ru
dolph met Geraldine Chaplin. 
In Amerika zeer geloofde film, 
geproduced door Robert Alt
man. In Belgié voorlopig onuitge-
bracht. 

LUX 21 u.00: 
OE DRIE MUSKETIERS 
Tweede deel van de avonturen
film van Bernard Broderie naar 
de roman van Alexandre Du
mas. Met Gérard Barray. 

F3 - 20 u. 30 : 
CLIMATS 
Psychologische film van Stellic 
Lorenji met Jean-Pierre Marielle 
Marina Vlady en Emmanuelle Ri-
va. 
Verfilming van de roman van 
Frangois Maurois. 

DINSDAG 6 JUNI 
LUX 20 u. 40: 
ROMA CITTA APERTA 
Sfeer van het Italiaanse verzet. 
Regie van Rossellini. Met Anna 
Magnani. Met zeer eenvoudige 
middelen verfilmd, is deze film 
een typische uitdrukking van het 
neorealisme. Geen valse pate-
tiek, wel harde realiteit. 

BRT 22 u. 10: 
SLAUGHTERHOUSE 5 
Allegorische aanklacht tegen de 
oorlog. Regie van George Roy 
Hill. Met Michael Sacks en Vale
rie Perrine. 
Krachtige mise en scène in eks-
pressionistische stijl. Door de 
verschrikking van de oorlog, 
raakt een oudstrijder verwikkeld 
in een psychologisch proces, 
waarin hij langzaam een recht
schapen inzicht krijgt. 

WOENSDAG 7 JUNI 
NI - 16 u.00: 
ABBOTT AND COSTELLO GO 
TO MARS 
Film van Charles Lamont uit de 
beroemde Abbott en Costello-
reeks. 

FR3 - 20 u. 30: 
PAULINA 1880 
Psychologisch drama van Bertu-
celli Met Olga Karlatos en Maxi-
miliaan Schell. 
Trage maar bewonderenswaar
dige film over een hoogmoedige, 
maar verleidelijke vrouw. 

1 JUNI 1978 WIJ I I 



Tb'-PROGMMIYIKS 

Donderdag 
1 JUNI 1 

BRT1 

18.00 De Bereboot - 18.05 Rond
omons. — 18.28 De Harlem Globe
trotters (f). — 18.50 Wereldbeker 
voetbal 1978 (reportage). — 19.45 
Nieuws. — 19.55 West-Duitsland 
- Polen CWB 78). - 21.45 Stand
punten (VOLKSUNIE). - 22.05 
Nieuws. 

BRT 2 

19.55 De Muppet show. - 20.20 
Panorama. — 20.45 Première. — 
21.35 Koningin Elisabethwedstrijd. 

NED. 1 

18.50 De Fabeltjeskrant. - 18.55 
Nieuws. - 18.59 W K Voetbal. -
21.57 Nieuws. — 22.15 Den Haag 
vandaag. — 22.30 Panoramiek-
special. — 23.25 Nieuws 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Black 
Beauty (O. — 19.25 Zo vader, zo 
zoon. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Politieke partijen. — 20.37 Schan
daal in Washington (O. - 22.15 
Kerkepad '78 - 22.40 Hier en nu. 
— 23.10 Vernieuwd geloven. — 
23.30 Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Sophie la Sorcière (O. — 18.05 1, 
2, 3... atelier. — 18.30 Zigzag. -
18.45 Surf mg (dokumentaire). — 
19.15 Antenne-soir — 19.55 Duits
land - Polen (WB 78). - 21.45 
Nieuws. — 22.00 Le carrousel aux 

images. — 22.50 Nieuws. 

RTB 2 

19.30 Nieuws. 
Elisabeth 1978. 

19.55 Koningin 

ARD 

1710 Nieuws. - 1715 Kelner, 
schiebt uns weg. — 18.00 Das 
Unmoegliche Flugzeug (f). — 
18.40 Nieuws. - 18.48 W B 78. -
19.50 West-Duitsland - Polen 
(WK 78) - 2045 Nieuws. -
21.00 WK Voetbal West-Duitsland 
- Polen (WK 78). - 21 45 Mit 
Schirm, Charme und Melone. — 
23 30 Tagesthemen - 00.00 W K 
Voetbal. — 00.15 Frau von Beben-
burg (TV-spel). — 1.40 Nieuws. 

ZDF 

18.00 Nieuws - 18.10 Pinocchio 
(f). - 18.40 Die Drehscheibe. — 
19.20 Der Anwalt (O. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Zirkus, Zirkus. — 
22.009 Heute-Journal. - 22.20 
Kennzeichen 'D. - 23.05 Der 
ganz faire Prozess des Marcel G. 
(film). - 1.00 Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
1715 Tekenfilm. - 1730 Muppet 
show. — 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 cof-
fre-fort. — 1855 De nos clochers. 
— 1910 Jeu - 19 30 Nieuws. — 
19.50 West-Duitsland - Polen 
(WK 78). - 21.55 Police des Rai
nes (f). — 23.00 Les potins de la 
comète. 

A2 

TF1 

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. — 14.00 Les 24 jeudis. — 
17.00 Tennis. - 1852 Un, rue 
Sesame. — 1912 Les Tifins — 
19.15 Une minute pour les fem
mes. — 1920 Gewestelijk nieuws 
- 19.43 De oppositie - 19.57 
Nieuws. - 20.30 Ce diable d'hom-
me (O. - 22.30 Nieuws. - 22.40 
Les affaires sont les affaires. 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 La folie des bêtes (f). — 
14.30 Aujourd'hui madame. — 
15.00 Le mors aux dents (Wes
tern). — 16.20 Aujourd'hui magazi
ne. - 16.30 Wielrennen. — 17.55 
Fenêtre sur . . — 18.25 Tekenti lmj. 
— 18.40 C'est la vie. - 18.55 Des 
chiffres et des lettres. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.45 
Nieuws. - 19.55 WK Voetbal. -
21.45 Lulu (TV-film). - 23.25 
Nieuws. 

FR. 3 

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05 

Regionaal programma. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tribu
ne libre (CFDT). - 19.55 Nieuws. 
— 20.00 Les jeux de 20 heures. -
20.30 En ballon au-dessus du Kili-
mandjaro (dokumentaire). — 
21.45 Les poupées (film). 

BBC 1 

12.15 On the move. — 12.25 Cri
cket. - 14.30 Chigley. - 14.45 
Nieuws. - 15.10 Cricket. - 16.55 
Playschool. — 17.20 Heads and 
tails. - 17.35 The Mole. - 17.40 
Laff-a-lympics. - 18.10 Blue Pe
ter. — 18.35 Roobarb. Voor de 
kleintjes. — 18.40 Nieuws. — 
22.00 Nieuws. - 22.25 Des O'Con
nor. — 23.15 Spend, spend, 
spend. — 0.40 Nieuws. 

BRT 1 

18.00 Bijtjes verrassing. — 18.15 
Klein, klein kleutertje. - 18.30 Filo-
pat en Patafil. — 18.35 Frankrijk-
Italië (WB-78). - 20.30 Nieuws. 
— 20.50 Forum op zijn kop (film). 
— 22.20 Koningin Elisabethwed
strijd. 

BRT 2 
20.50 Allemaal beestjes. Na de 
regens (dokumentaire). — 21.20 
Getuigen uit het verleden, (doku
mentaire). — 21.35 Tunesië-Mexi-
co (WB-'78). 

NED 1 

18.30 De Fabeltjeskrant. - 18.35 
Nieuws. — 18.39 Franknjk-ltaliè 
(WB-'78). - 20.35 Blaastest 1978. 
— 21.37 Nieuws. - 21.55 Rubin
stein speelt Chopin. — 22.30 Tot 
besluit. — 22.40 Poolse ontmoe
tingen. — 23.30 Nieuws. 

NEP 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 De Tover-
lantaarn. — 19.21 Daar komen de 
schutters (f.). — 20.00 Nieuws. -
2027 Space 1999 ( f ) - 21.17 
Vara-visie — 21.40 Tunesié-Mexi-
co (WB-'78). - 23.40 Nieuws. -
23.45 Argentinië-Hongarije 
(WB-'78). 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. — 1725 
Sophie la sorcière (f.). — 17.30 La 
Mancha (reportage) — 17.55 Zig
zag. — 1810 Sept sur sept. — 
18.40 Frankrijk-ltalié (WB-'78) -
20.30 A suivre. - 21.40 Tunesie-
Mexico (WB-'78). - 22.30 
Nieuws. — 2240 Tunesië-Mexico 
(WB-'78). - 2230 Nieuws 

RTB 2 

18.40 Frankrijk-ltalië (WB-78). -
19 30 Nieuws. — 19.55 Koningin 
Elisabeth 1978. 

ARD 

11 00 Nieuws - 11.05 W K Voet
bal - 1710 Nieuws. - 1715 
Fussball ist unser Leben. — 18.00 
Alles klar ? i - 18.45 Die Kriminal-
polizei raet. — 18.50 Nieuws. — 
19.00 Intermezzo-informationen 
— 20.15 Hier und heute. — 20.45 

Forum op zijn kop, o f he t leven In he t o u d e R o m e gez ien d o o r e e n 
k o m i s c h e bri l van d e Br i t Lester . 
— Vr i jdag 2 juni om 20 u. 50 op BRT 1. 

4 tel vor 8. — 21.00 Nieuws. — 
21.15 Casablanca (film). - 22.55 
Plusminus. — 23.30 Taaesthemen. 
— 00.00 Ein Sheriff in New York. 
— 01.15 Nieuws. 

ZDF 

12.00 Neues aus Uhlenbusch. — 
17.10 Zwischen Magie und Macht 
- 17.40 Nieuws. - ' l 7 5 0 Pfiff. -
18.35 Frankrijk-ltalië (WK-'78). -
20,30 Nieuws. - 21.00 W M Ak-
tuell. — 21.40 Tunesië-Mexico 
(WB-'78). - 22.30 W M Aktuell. -
00.10 Hongarije-Argentinië 
(WB-'78). - 02.00 Nieuws. 

LUX 

12.15 La bonne franquette. — 
17.15 Tekenfilms. — 17.40 Le cof-
fre-fort. — 17.45 Aventures des 
hommes. — 18.15 L'atout cuisine 
du chef — 18.30 Le coff re-fort. 
Vervolg. — 18.35 Frankrijk-ltalië 
(WB-'78). - 20.40 Géant (film) -
23.40 Les potins de la comète. — 
23.50 Télè-chansons - 00.05 Hon
garije-Argentinië (WB-'78). 

TF 1 

12.13 Réponse a tou t - 12.28 
Les Tifins. — 12.32 Midi première 
- 13.00 Nieuws. — 13.35 Regio
naal Programma. — 14.05 Vor
mingsprogramma. — 14.25 Tennis. 
- 18.35 Frankrijk-ltalië (WB'-'78). 
- 2030 Nieuws. - 21.00 La 
Venus de Milo (toneel). — 22.50 
Tennis. — 2310 Nieuws. 

A 2 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 La folie des bétes (f.). — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
1500 Les mystères de New York 
(f.). — 16.00 Aujourd'hui magazi
ne. - 16.30 Wielrennen. — 17.00 
Aujourd'hui magazine — 17 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 - 2000 Nieuws. - 20.30 
Special Argentinië. — 20.40 Erika 
Werner (tv-film). - 21.40 Apo
strophes. — 22.40 Frankrijk-ltalië 
(WB-'78). 

FE 3 

1835 Jeugdprogramma. — 19.05 
Regionaal programma. — 19 20 
Gewestelijk nieuws — 19 40 Tribu
ne hbre. — 19.55 Nieuws. — 20.00 
Les jeux de 20 heures. — 20.30 
« Mayotte è la frangaise » (reporta
ge). — 21.30 Heureux comme le 
regard en France (montagefilm.). 
- 22.35 Nieuws. 

BBC 

12.25 Cncket - 14.30 How do 
you do. — 1445 Nieuws — 15.10 
Cncket — 1655 Playschool. — 
17 20 Scooby doo. - 17.45 Take 
hart — 18.10 Horses galore. — 
1835 Roobarb - 1840 Nieuws 
- 1855 Nationwide. - 20.00 Car
toon. — 20.10 The wonderful 
world of Disney. — 21.00 It's 
knockout — 22.00 Nieuws. — 
22.15 Voetbal. 

BRT 

15.00 Een aardig leventje (film). — 
16.25 W K '78. - 18.00 De bere
boot. — 18.05 Morgen wordt het 
beter. - 18.35 W K 78. - 20.30 
Nieuws. — 20.50 Terloops — 
21.35 W K '78. - 23.30 Koningin 
Elisabethwedstrijd. 

NED. 1 

15.30 Nieuws. - 15.32 De bere
boo t — 15.45 De holle bolle 
boom. — 16.10 Stuif-es-in — 
17.30 Gitaar spelenderwijs. — 
18.30 De fabeltjeskrant - 18.35 
Nieuws. — 18.39 Zweden — Bra
zilië (WK '78). - 20.35 Bij ons in.. 
Lochem. — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Hyena's van het wilde Wes
ten. Western. — 23.35 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 De bere
boot. — 19.05 De familie Robinson 
( f ) . - 20.00 Nieuws - 20.27 Man 
aan de top (f.). — 21.20 Televizier 
magazine. — 21.40 Iran — Neder
land (WK '78). - 23.45 WK '78. 

RTB 

14.30 Jardinage. — 15.00 L'enfant 
su'l twet (Waals toneel) — 16.30 
Le ballon jaune. — 18.30 Sophie la 
sorcière. — 18.35 Zweden — Bra
zilië (WK '78). - 19.30 Nieuws -
19.40 Zweden - Brazilië (WK 
'78). — 20.30 Panique en plein ciel 
(tv-film). - 21.40 Iran - Neder
land (WK 78). - 22.30 Nieuws. -
22.40 Iran - Nederland (WK '78) 
- 23.30 Nieuws 

ARD 1 

15.10 Nieuws. — 15.15 Sesam-
strasse — 15.45 Spel zonder 
grenzen. — 17.15 ARD-Ratgeber. 
- 1800 Alles hat seine zeit — 
18.30 Nieuws. - 18.33 Zweden 
- Brazilië (WK '78). - 2030 Hier 
und heute - 20.50 Kurz vor 8. — 
21.00 Nieuws. - 21.15 Spanje -
Oostennjk (WK '78) - 21 40 Peru 
- Schotland (WK '78) - 23.45 
Iran - Nederland (WK '78) -
0.45 Je spater der abend Talk
show. — 1.45 Nieuws. 

ZDF 2 

11.00 Nieuws. - 11.05 W K 78. -
1300 Zwischen start und landung. 
- 16.00 Lassie (f.). - 1620 Plan
ten en vissen. — 16.35 Das alte 
Dampfross (f.). — 17.00 Larry's 
showtime — 18.00 Nieuws — 
1850 Opgepast , camera i — 
18.55 Auf wiedersehen, Charlie i 
(f.) - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Rockpop — 21.15 Musik ist 
trumpf. - 22.45 Nieuws. - 2250 
Jesse James (western). — 0.30 
Nieuws. 

LUX. 

1215 La bonne franquette. — 
16.47 Super juxe-box. — 17.45 L'a-

raignée. - 18.35 W K '78. - 19.30 
Nieuws. - 19.45 W K '78. - 20.35 
L'homme qui valait trois milliards 
(f.). - 21.35 La belle équipe (film). 
— 23.15 Les potins de la comète. 
— 23.17 Programma-overzicht 

TF 1 

13.00 Nieuws. — 13.35 Les musi-
ciens du soir. — 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. — 1920 Gewestelijk 
nieuws. — 19.43 Le message mys-
téneux — 19.45 Eb bien raconte. 
— 20.00 Nieuws. - 20.30 Numero 
un (show). - 21.32 Nederland -
Iran (WK '78). - 23.15 Tennis -
23.35 Nieuws. 

A2 

12.30 Samedi et demi. — 13.35 
Top club (show) — 14.35 Les jeux 
du stade. — 17.00 Des animaux et 
des hommes. — 17.45 Ce jour-la, 
j'en tèmoigne. — 18.40 Brazilië — 
Zweden (WK '78). - 20.30 
Nieuws. — 21 05 Special Argenti
ne. — 21.15 Histoire de voyous (f) 
— 22.50 Le dessus du panier — 
23.45 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 — 
20.00 Les jeux de 20 heures. — 
20.30 Don Juan (toneel). - 2230 
Nieuws. 

BBC 1 

1005 Playboard. - 10.20 The 
flash, blade. - 10.45 Calling all 
film makers. — 11.00 Arlott and 
Trueman on cr icket — 11.25 Te
kenfilms. — 11.40 Trooping the 
colour. - 13.15 Cr icket - 14.30 
Grandstand. — 18.33 Zweden — 
Brazilië (WK '78). - 20.30 The Val 
Doonican show. — 21.40 Peru — 
Schotland (WK '78). - 22.30 Sa
turday night at the mill. 

Zondag 
4 JUNI 1 

BRT 

9.30 Doe mee. — 10.00 Eucharis
tieviering vanuit Gent — 11.00 
Konfrontatie (debat) - 12.00 
Nieuws voor gehoorgestoorden. 
— 15.00 Spanje-Oostenrijk en 
Iran-Nederland ( W K ' 7 8 ) - 1715 
Studio vrije tijd. - 18 30 De Bere
boot — 18.35 Laurel en Hardy. — 
19.00 Dit leuke land. - 19.45 
Nieuws. — 2015 Nachrichten-
dienst ist Herrendienst (spionage). 
- 23.05 Nieuws. 

NED 1 

17 00 Gegroet jij jij. - 17.30 Be-
ncht van de wilde ganzen — 
18.15 Teleac — 19.00 Nieuws — 
19.05 McMillan (f.) - 20.15 Groot 
uur U — 21.25 Shalom Aleichem 
- 22.05 Komt dat zien i - 22 30 
Wonderland. — 2310 Mensen 
over mensen — 23.25 Nieuws. 

NED 2 

18.00 Nieuws. - 1805 Grote Pnjs 
van Spanje - 1830 Noddy ( f ) -
18.45 Bang voor niemand (stom
me film). — 18.55 De witte steen 
( f ) - 19.20 Studio Sport. - 20.30 
Nieuws. — 20 35 Grand Gala van 
de Arbeid — 23.00 Nieuws. 

RTB 

10.30 Jardinage. - 11.00 Fête de 
la jeunesse laique (reportage) — 
12.00 Faire le point (debat). — 
13.00 Nieuws. — 13 05 Concertis-
simo. — 1430 L'age de cristal (f.) 
- 15.20 W K 78. - 16.50 Le fin 
des seigneurs du desert (reporta
ge). — 17.50 Les grands explora-
teurs. — 18.40 Les volants. — 

19.10 Sophie en de sp 
Nieuws. — 20.05 U 
Corée. - 21.05 Sf 
MacLaine — 2145 
22.00 Rubens peintre 
te (f.) 

ARD 

11.00 WK '78 - 13.( 
nationale Fruhschoppi 
Nieuws en weekspiec 
Ein Platz an der Som 
Duitse springderby. — 
chen Sternen und 
18.30 All you need is l( 
Nieuws — 1930 Wc 
20.00 Die Sportscha 
Nieuws. — 21.30 Le 
Gehéimnis CTV-film). 
Nieuws. — 23 00 Bae 
sik in der Residenz ( 

ZDF 

11.30 ZDF-matinee. -
Sonntagskonzert — ' 
.'ur Zeit. - 14 00 Niei 
Die Drehscheibe. — 
nik der Woche. — 
aus Uhlenbusch. — 1! 
— 15.40 Woestijnen 
— 16.10 Nieuws. -
schön. — 1620 Pnr 
(film). - 1800 Nieu\ 
Die sport-reportage. 
gebuch. — 19 00 Niei 
Ein Mann wil! nach 
22.45 Nieuws - 23.1 
Jesse James (weste 
Nieuws. 

TF 1 

9.15 Godsdienstige i 
— 12.02 La sèquenci 
teur. - 1230 Bon 
13.00 Nieuws - 13.! 
sérieux. — 1412 Les 
du dimanche — 15 
maux du monde. — 16 
rennen. — 1605 Sec 
enquête (f.) - 17.00 
mière. — 17 50 Viva 
— 19.55 Les Tifin; 
Nieuws. - 20.30 Le 
lies (film) - 22.40 
23.15 Tennis - 23.3E 

A 2 

12.00 Bon dimanche. 
de 2. - 2000 Nieuv 
Musique and music. -
gis a fond de caisse. 

FR 3 

16.35 Heureux comn 
en France. — 17.30 E 
cal. — 18.25 Paarden 
gue. - 18.50 Plein 
ges). - 1920 Spec 
— 19.35 Deux enfant 
(f.) - 20.05 Frans-Vis 
portage). - 21.20 
21.35 L'homme en qui 
de Rougement). — 2 
nalty (film) 

LUX 

16.45 La allee des R 
18 30 Le francophc 
19.00 Laventure (de 
— 19.30 Nieuws. — 1 
lection. - 20.00 J« 
21.00 Ladoice vita (fi 

BBC 
10.00 Flumps - 101 
you mean — 1040 
1110 Erica on em 
11.20 Word power. -
teers. — 1215 Tradi 
dies. - 1240 On tl 
12.50 The object of 
— 13.15 Sunday wor: 
Farming — 14 25 Mo 
14.50 Nieuws - 14 5 
bara(f i lm) - 17.05T 
— 1735 The 
18.25 Nieuws 
Fauntleroy. 
ted Queen - 20.15 I 
English - 21.05 1 
(film). - 2235 The 
Nieuws 

Maandj 

BRT 

18.50 De bereboot ( 
Peppi en Kokki ( f j . — 

High C 
- 18.: 
19.10 ^ 
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phie en de spion. — 19.30 
— 20.05 Le cirque de 

— 21.05 Show Shirley 
e. — 21.45 Nieuvys. — 
ibens, peintre et diploma-

K 78 - 13.00 Der inter-
1 Frühschoppen. — 13.45 
en weekspiegel. — 1415 
: an der Sonne. — 17.00 
Dringderby. — 17.55 Zwis-
ternen und Steinen. — 
you need is love. — 19.25 
— 19.30 Weltspiegel. — 

ie Sportschau. — 21.00 
— 21.30 Lady Audleys 

lis rrV-film). - 22.45 
— 23.00 Baeuerliche Mu-
sr Residenz (koncerti . — 

DF-matinee. - 13.00 Das 
skonzert. — 13.50 Fragen 
- 1400 Nieuws. - 1402 

hscheibe. - 14.25 Chro-
Woche. — 14.45 Neues 

snbusch. - 15.15 Heidi (f.) 
) Woestijnen (reportage). 
I Nieuws. — 16.15 Danke 
— 1620 Prinz Eisenherz 
• 18.00 Nieuws. - 18.02 
rt-reportage. — 18.45 Ta-
- 19.00 Nieuws. - 21.45 
in will nach oben (f.) — 
euws — 23.15 Rache fur 
ames (western) — 0.45 

idsdienstige uitzendingen. 
; La sequence du specta-

12.30 Bon appétit. — 
euws — 13.20 C'est pas 
— 1412 Les rendez-vous 
inche — 15.30 Les ani-
monde. — 16.00 Paarden-
— 1605 Section contre-
( f j - 17.00 Sports pre-

— 17.50 Viva I'ltalia (film). 
5 Les Tifins. - 20.00 
— 20.30 Le maitre des 

i). - 22.40 Koncert -
nnis. — 23.35 Nieuws. 

in dimanche. — 19.00 Sta-
• 20.0Ü Nieuws - 20.30 
' and music. — 21.40 Run-
id de caisse. 

eureux comme Ie regard 
;e. — 17.30 Espace musi-
B.25 Paarden in de Camar-

18.50 Plein air (reporta-
19.20 Spécial dom-tom. 

Deux enfants en Afnque 
).05 Frans-Vlaanderen (re-
I. - 21.20 Nieuws — 
lomme en question (Denis 
jement). — 22.35 The pe
rn). 

i allee des Rois (film) — 
.e francophonissime. — 
'aventure (dokumentaire). 
Nieuws. — 19.33 Cinè-se-
- 20.00 Jennie ( f ) -

I dolce vita (film) 

jmps — 10.15 I see what 
an. - 10.40 New life. -
!rica on embroidery — 
ord power. — 11 50 Volun-
- 1215 Trade Union stu-

12.40 On the move. — 
18 object of the exercise 
Sunday worship. — 14.00 

. - 14 25 Model world -
euws — 14.55 Major Bar-
n). - 17.05 The Irish Way 
) The High Chaparral. — 
euws — 18.35 Little Lord 
oy. — 19.10 Your undoub-
en. — 20.15 Murder most 

— 21.05 Torpedo run 
- 2235 That's life 2315 

landag 
5 JUNI 

B bereboot ( f ) . — 18.55 
Kokki(fJ. - 1910 De kin

deren van appartement 47A. — 
19.35 Morgen. — 1945 Nieuws 
- 20.15 Rad der fortuin. - 21.00 
Grote lui, kleine lieden (f.). — 21.50 
Wikken en wegen. - 22.30 Het 
Koninklijk Ballet van Kopenhagen 
(programma van de Deense televi
sie DR). - 23.35 Nieuws. 

NEP. 1 

18.50 Fabeltjeskrant (f.). - 18.55 
Nieuws — 18.59 Elvis in koncert. 
- 19.45 De Rallycross 1978. -
20.35 Mash ( f ) . - 21.00 Wie van 
de dne? — 21.35 Nieuws. — 
21.55 Cats in koncert. - 20.20 
Kabaret Tekstpierement. — 23.05 
Symbiose. — 23.10 Nieuws. 

NEP. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Maja, de 
bij (f.). — 19.24 Cijfers en letters. 
- 20.00 Nieuws. - 20.27 De illu
sionist ( f ) . — 21.17 Ik hou van 
Lydia. - 22.07 Brandpunt. -
22.47 In gesprek met de bisschop. 
- 23.12 Nieuws. 

RTB 

17.35 Sophie la sorciére. — 17.40 
1, 2, 3... Cinéma. — 18.05 Seniora-
ma. — 18.45 Les chrétiens dans la 
vie sociale. — 19.15 Lundi-sports. 
— 19.30 Nieuws. — 19.55 Le loup 
Garou (tv-spel). - 21.25 Het fau-
visme. - 22.15 Nieuws. - 22.30 
Entree libre. — 23.10 Nieuws. 

ARP 

17.10 Nieuws - 17.15 Schaukel-
stuhl. - 18.50 Nieuws. - 19.00 
Das Intermezzo bietet an. — 19.40 
Kein schoner Land. — 19.50 «Is 
een koe wel zo dom?» — 20.15 
Hier und Heute. — 20.45 Trick um 
4tel vor 8. - 21.00 Nieuws. -
21.15 Anna Karenina (fJ. - 22.15 
1 mei in Wuhan (China). - 23.00 
Sore - Gestohlenes aus der Wirk-
lichkeit. — 23.30 Tagesthemen. 
— 00 00 Wilkommen in Los Ange
les (film). — 01.40 Nieuws. 

ZPF 

1800 Nieuws. - 1810 Heiter bis 
Wolkig (f.). - 19.20 Königliche 
Bayerisches Amtsgericht (f.). — 
2000 Nieuws. - 20.30 Fahrt ins 
blaue — 21.15 Heraus auS' der 
Sackgasse — 22.00 Heute-jour-
nal. - 22.20 W K 78. - 23.00 El-
friede (tv-film). — 01.30 Nieuws. 

TF 1 

13.00 Nieuws — 1335 Regionaal 
magazine. — 13.53 Tennis. — 
18.55 L'ile aux enfants. — 19.15 
Les Tifins. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.43 Eh bien raconte. 
- 20.00 Nieuws. - 20.30 Mon 
épouse favorite (film). — 21.55 
Les idees et les hommes. — 23.10 
Tennis. - 23.30 Nieuws. 

A 2 

13.35 Regionaal magazine. — 
1350 La folie des bétes ( f ) — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15 00 La planète des singes ( f ) — 
15.55 Aujourd'hui magazine (repor
tages). — 16.30 Dauphiné Libérè. 
— 17.00 Aujourd'hui magazine — 
1755 Fenêtre sur... - 18.25 Te
kenfilms. — 18.40 C'est la vie. — 
18.55 Des chiffres et des lettres. 
— 19.20 Gewestelijk nieuws. — 
1945 Top club (show). - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Spécial Argenti
ne. — 20.40 La téte et les jambes 
— 21.45 Alain Decaux raconte — 
22.40 Bande a part - 2310 
Nieuws. 

TF3 

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05 
Regionaal programma. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tribu
ne libre - 1955 Nieuws. - 2000 
Les jeux de 20 heures. — 20 30 Le 
verdict (film). - 22.00 Nieuws. 

LUX 

1215 La bonne franquette. — 
17.15 Tekenfilms. — 17.30 Erreurs 
judiciaires (f.). — 17.55 Le coffre-
fort. — 18.00 Ram-dames info. — 

18.17 Dites-le avec des mots. — 
18.30 Le coffre-fort. - 18.35 Ram-
dames — 18.50 Le coff re-fort. — 
18.55 De nos clochers. — 19.10 
Dites-le avec des mots. — 19.30 
Nieuws. — 20.00 L'homme de fer 
(f.). — 21.00 Les trois mousquetai-
res (film). — 22.30 Les potins de la 
comète. 

BBC 

8.30 Mathematics. — 10.38 Scien
ce all around. — 11.00 Merry go 
round. — 11.23 It's Maths — 
11.45 You and me - 12.22 Music 
time. — 13.42 Cricket. — 14.30 
Camberwick green. — 14.45 
Nieuws. — 1501 Words and pictu
res. — 15.18 British social history. 
- 15.40 Going to work. - 16.00 
Cricket. — 16.55 Playschool. — 
17.20 The oddball couple. - 17.40 
Cheggers plays pop. — 18.05 
Blue Peter - 18.35 Roobarb. -
18.40 Nieuws. — 1855 Nationwi
de. - 19.50 W K '78. - 21.10 
Panorama. — 22.00 Nieuws — 
22.25 Play dirty. - 00.20 Nieuws. 

Dinsdag 

BRT 1 

18.30 De bereboot (f.). - 18.35 Ita
lië - Hongarije (WK 78). - 20.30 
Nieuws. — 20.50 Slisse en Cesar 
(f.). — 21.30 Het vrije woord (Het 
Humanistisch Verbond) — 22.00 
Nieuws. — 22.10 Slaughterhouse 
five (film). 

BRT 2 

20.50 Onder een dak ( f ) . - 21 15 
Panorama — 21.40 Mexico — 
West-Duitsland (WK 78). 

NEP. 1 

18.30 Fabeltjeskrant. - 18.35 
Nieuws. — 18.39 Italië — Honganj-
e (WK '78). - 20.35 Luis Palau 
(Interview). — 21.02 Het Zadikov-
koor in Israel. — 21.35 Nieuws. — 
21.55 Den Haag vandaag. — 
22.10 Ars Musica. - 22.30 Ten 
slotte. — 22.40 Nieuws. 

NEP. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 Een dagje 
in de dierentuin van Peking. — 
20.00 Nieuws. — 20.27 O moeder, 
wat IS het heet. (f.) — 20.58 Aktua 
TV. - 21.40 Mexico - West-
Duitsland (WK '78). - 2340 
Nieuws. - 23.45 W K '78. 

RTB 1 

17.55 Sophie la sorciére ( f ) . — 

18.05 1,2, 3 . cinema. - 18.30 Zig
zag. — 18.45 Initiation musicale. 
— 19.30 Nieuws. - 19.50 L'Antar-
tique a la voile. (Dokumentaire) — 
20.50 Section cnminelle K 1 (f.). — 
21.40 Mexico - W.-Duitsland 
(WK '78). 

RTB 2 

18.35 Itahè - Hongarije (WK '78). 
— 20.30 L'Argentine (Reportage) 
— 21.30 La fiévre dans le sang. 
(Film). 

RTB 2 

18.35 Brazilië - Spanje (WK 78). 

ARP 

17.10 Nieuws. — 17,15 Die erfolg-
reichen Piraten. — 18.00 Die 
Grashüpfer-insel ( f ) . - 18.10 Die 
Tasche des Postboten. (Film). — 
18.50 Nieuws. — 19.00 Intermezzo 
- Informationen. — 19.40 Oh die-
ser Vater. (f.). - 20.15 Hier und 
heute. — 20.45 Kleine Serenade. 
(Poëzie). - 21.00 Nieuws. — 
21.15 Was bin ich ? - 22.00 Pano
rama. — 22.45 Detektiv Rockford 
( f ) . — 23.30 Tagesthemen. — 
00.00 Die Udo-Lindenberger-
Schau. — 00.45 Nieuws. 

ZPF 

17.25 Mosaik. — 17.55 Nieuws. — 
18.05 Mit der Dhau von Mombasa 
nach Kumzar — 18.35 Italië — 
Hongarije (WK '78). - 20.30 
Nieuws. — 21.40 Mexico — West-
Duitsland, en Argentinië — Frank-
. rijk (WK '78). - 2.00 Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
17.15 Tekenfilms. - 17.30 Poigne 
de fer et seduction (f.). — 17.55 Le 
coffre-fort. — 18.17 Ram-dames 
- 18.30 Le coffre-fort. - 18.35 Ita
lië - Hongarije (WK '78). - 20.40 
Rome, ville ouverte (film). — 22.15 
Marcus Welby (f.). - 23.15 Vané-
té — 0.00 Les potins de la comè
te. — 0.05 Argentinië — Frankrijk 
(WK '78). 

TF 1 

13.00 Nieuws. - 13.50 Tennis. — 
18.35 Italië - Hongarije (WK '78). 
- 20 30 Nieuws. - 21 00 Contes 
a vivre debout (Dokumentaire). 
— 22.00 Jazzprogramma. — 
22.25 Tennis. — 23.10 Nieuws. 

A 2 

13.35 Regionaal magazine — 
13.50 La folie des bétes. (f.). — 
14.03 Aujourd'hui magazine. — 
15.00 Reportage. — 1645 Au
jourd'hui magazine. (Reportages). 
- 17.55 Fenétre sur... - 18.25 

Tekenfilms. — 18.40 C'est la vie. 
- 18.55 Des chiffres et des let
tres. — 19.20 Gewestelijk nieuws. 
- 19.45 Top club (Show). -
20.00 Nieuws. - 2035 Spécial 
Argentine. — 20.45 Dossiers de l'é-
cran (Voetbal). — 22.35 West-
Duitsland - Mexico (WK '78). 

FR 3 

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05 
Regionaal programma. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tnbu-
ne libre. — 19.55 Nieuws. — 20.00 
Les jeux de 20 heures. — 20.30 
Cinq hommes armés (Film). — 
22.00 Nieuws. 

BBC ~ 

10.38 Matshow. - 12.00 Watch. 
- 12.18 Going to work. - 12.28 
Cncket. — 14.30 Ragtime — 
14.45 Nieuws. - 15.00 You and 
me. - 15.40 TV-club. - 16.00 Cri
cket. - 16.55 Playschool. - 17.20 
Champion, the wonder horse — 
17.40 Goober and the Ghost Cha
sers. — 18.10 Stopwatch. - 18.35 
Roobarb. — 18.40 Nieuws. — 
18.55 Nationwide. — 20.00 Voet
bal. 

Woensdag 

BRT 1 

15 00 W.K. '78 (uitgestelde reporta
ge) - 1700 Tip-top. - 18.30 De 
Bereboot. — 18.35 Braziliè-Spanje 
(W.K. '78). - 20.30 Nieuws. -
20.50 Happy days (f.) - 21.20 Tot 
de laatste peulschil (rekuperatie 
en kringloopgebruik van grond
stoffen). - 21.35 Nederland-Peru 
(W.K. '78). 

BRT 2 

20.50 Romance met een contra
bas (tv-film). — 21 40 Anekdoten 
(verteld door Willem Denijs - Peeg-
ie). 

NEP 1 

15.30 Wat heet oud? - 16.00 
Abbott en Costello gaan naar 
Mars (film). - 18.25 Socutera. -
1830 Fabeltjeskrant. - 18.35 
Nieuws. — 18.39 Brazilië-Spanje 
( W K . 78). - 2035 Panoramiek. 
- 21.07 Nieuws. - 21.25 Den 
Haag vandaag. — 21.40 Neder
land-Peru (WK. '78). - 23.40 
Nieuws. - 23.45 W.K. '78. 

NEP 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 De jongen 
met de bril (jeugdfilm). — 19.24 

S l a u g h t e r h o u s e 3, a l legor ische aank lacht t egen de oor log . K rach t ige mise en s c è n e in 
express ion is t i sche stij l. — D i n s d a g 6 j un i o m 22 u. 10 o p BRT 1. 

Kenmerk. — 20.00 Nieuws. — 
20.27 Socutera - 2034 When 
things were rotten (f.) — 20.59 
Popjournaal. — 21.04 Demolition 
man (tv-film). — 22.09 Info special; 
Ierland. — 22.34 Starsky & Hutch 
(f.) - 23.22 Veronica klassiek. — 
23.45 Nieuws. 

RTB 

16.45 Feu vert. - 18.25 Sophie la 
sorciére (f.) — 18.30 Zigzag. — 
18.45 Katoliek-godsdienstige uit
zending. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 Contacts. — 20.00 Le temps 
d'une république (fJ — 21.35 Ne
derland-Peru (W.K. '78) - 22.30 
Nieuws. — 22.40 Nederland-Peru 
(W.K. '78). 

ARP 

17.10 Nieuws. - 17.15 Wahlbe-
kanntschaften. — 18.00 Das kalte 
Herz (poppenkast). — 18.50 
Nieuws. — 19.00 Intermezzo-infor-
mationen. — 20.15 Hier und heute. 
— 20.45 Trick um 4tel vor 8. — 
21.00 Nieuws. - 21.15 Lady Aud
leys Geheimnis (tv-film). - 22.30 
Die Kuh (tv-spel). - 23.00 Musik 
fur wen ? — 23.30 Tagesthemen. 
— 00.00 Die Klassiker als Prügel-
knaben ? — 00.45 Nieuws. 

ZPF 

11.00 Nieuws. - 11.05 W.K. voet
bal. - 17.10 Turn mit - 1720 
Herr Daniel passt auf — 17.25 
Neues aus Uhlenbusch. — 17.55 
Nieuws. - 18.05 Barrier Reef (fJ 
- 18.35 Brazilië-Spanje (WK. 78). 
- 20.30 Nieuws. - 21.00 W.K. 
'78. - 21.40 Nederland-Peru 
(WK. 78). - 030 Nieuws. 

LUX 

12.15 La bonne franquette. — 
16.30 L'école buissonniére. — 
17.55 Le coffre-fort. — 18.05 L'éco
le buissonniére. — 18.15 Ram-da
mes. — 18.30 Le coffre-fort. — 
18.35 De nos clochers. — 18.50 
Le coffre-fort — 18.55 Hitparade. 
— 19.30 Nieuws. - 20.00 Bngade 
spéciale (f.) — 21.00 Lune de miei 
aux Orties (TV-film). - 22.40 Les 
potins de la cométe. — 22.42 Sur 
ie pas de la porte. — 22.45 Reli
gieuze uitzending. 

TF 1 

12.33 Midi première. - 13.00 
Nieuws. — 13,37 Les visiteurs du 
mercredi. — 17.57 Sur deux rou
es. — 18.10 A la bonne heure. — 
18.35 Brazilië-Spanje (W.K. 78). -
20.00 Nieuws. — 20.35 La vigne è 
Saint-Romain (tv-spel). — 22.40 
Médicale. — 23.40 Tennis. 

A 2 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 La folie des bétes (fJ — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.05 L'homme qui valait trois mil
liards (f.) — 15.55 Un sur cinq. — 
17.55 Accords parfaits. — 18.25 
Tekenfilms. - 18.40 C'est la vie. 
— 18.55 Des chiffres et des let
tres. — 19.20 Gewestelijk nieuws. 
- 19.45 Top club. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Special Argenti
ne. — 20.40 Moi Claude Empereur 
(tv-film). - 21.40 Nederland-Peru 
(W.K. 78). - 23.30 Nieuws 

FR 3 

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05 
Regionale uitzending. — 19.20 Ge
westelijk nieuws. — 19.40 Tribune 
libre. - 19.55 Nieuws. - 20.00 
Les jeux de 20 heures. - 20.30 
Marseille contrat (film). — 22.00 
Nieuws. 

BBC 

9.38 20th Century history. - 11.00 
TV-club. — 11.25 Music time. — 
11.45 You and me. - 12.00 Explo
ring science. — 12.33 Words and 
pictures. — 12.40 Cricket. — 
14.15 Nieuws. - 14.30 Bagpuss. 
- 14.45 Cncket - 15.01 Watch. 
- 15.18 Scan. — 15.38 Cricket 
- 17.00 Playschool - 17.25 Bai
ley's comets. — 17.40 It must be 
love cos I feel so dumb. 
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M A A N D A G : In Argentinië 
Is men niet zo tevreden 
omdat sommige Europese 
ploegen — o m de Duitse 
— hun eigen beschermmgs-
troepen meebrengen Z e 
zijn wel rap op hun teen 
get rapt • D I N S D A G - D e 
mooiste titel Eddy, zonder 
JOU IS de wielersport een 
wees. • W O E N S D A G : 

• M iss M o n d e » nval izeerde 
met Gaston Reiff, lezen we 
Toch niet v o o r ' h e t mooiste 
kapsel , z e k e r ? • D O N 
D E R D A G En dan was er 
de fiere vader die zijn pas
geboren zoon veert ien na
men meegaf Die van de 
spelers van de ploeg waar
van hij supporter is 

• V R I J D A G . Slechts ne
gen soldaten zullen ons ver
tegenwoordigen op de mili
taire velokampioenschap-
pen. Moe ten wij daarvoor 
zo'n leger onderhouden ' ' 

• Z A T E R D A G . In de natio
nale rugbypioeg van Luxem
burg speelt geen enkele 
Luxemburger. Z o lijkt het 
ons niet moeilijk. • Z O N 
D A G Alweer een nieuwe 
s p o r t . catch voor vrouw
volk op een v l o t Pracht-
spektakel dat helaas weer 
niet IS weggelegd voor ons, 
B e l g e n ' ' • 

% ^ . 

Argentina 
78 

Vandaag donderdag beginnen dus 
de wereldkampioenschappen voetbal 
in Argentinië Zeer omstreden wereld
kampioenschappen omdat ze wor
den aangezien als een propaganda
middel voor het regime van Videla 
Regime dat maar door weinigen 
wordt aangezien als met strijdig met 
de rechten van de mens Anderen 
daarentegen zingen nog de ouwe 
deun van «de sport heeft mets te 
maken met pwlitiek» Wat er ook van 
ZIJ, de verscheidene ploegen zijn in 
Argentinië aangekomen en op de 
fo tos van hun aankomst zagen wij 
meer zwaar bewapende soldaten dan 
voetballers En voor ons veilig thuis 
breekt ook een drukke tijd aan Voor 
of tegen die wereldkampioenschap
pen de BRT zal ons, tientallen voetbal
matchen voorschotelen En wat kun
nen WIJ dan anders doen dan kijken 
vermits het goed wordt geacht voor 
o n s ' 

N i e u w e p a d e n 

De enkele keren dat wij een tenmstor-
rKXJi « met onze aanwezigheid vereer
den» — ja watte — kwamen wij 
zeer onder de indruk van de voor
naamheid en de dure sportiviteit van 
het publiek Heel wat anders dan het 
gekeel en gekrijs rond voetbalvelden 
of aan eindmeten van koersen Dat is 
alweer iets dat wij mogen vergeten 
want in Rome werd zopas bewezen 
dat ook de tenmssupporters de nieu
we paden van «hambras» en geweld 
betreden Tijdens de wedstnjd Panat-
ta —Higueras werd de Spanjaard (en 

dat IS Higueras) zodanig bekogeld 
met allerlei prullen dat hij totaal uit 
koncentratie gebracht het veld ver
liet Panatta won dus en in een volgen
de match tegen Borg probeerden de 
supporters het dus nog maar een 
keer Maar deze keer pakte het geen 
verf Men zal dus moeten uitzien naar 
doorslaander argumenten 

E e n s t u k o f z e v e n 

In Chimay zouden ze dan nog maar 
eens uitmaken wie het snelst met een 
motorfiets kan rijden Een van de gro
te vragen van deze tijd blijkbaar 
Onze landgenoot Herve Regout kon 
beslist heel snel rijden maar hij kon 
blijkbaar met zo goed op de baan blij
ven, want hij vloog met klikken en klak
ken mitsgaders zijn machine in het 
publiek Bilan van de aangerichte 
schade een stuk of zes, zeven zwaar 
gekwetsten misschien een dode Zo 
nauwkeurig wist men het met te ver
tellen Heeft ook met zoveel belang 
blijkbaar Het waren kijkers geen cou
reurs Het zal in de gazetten weer een 
gepalaver zijn dat de sport er voor 
niks tussenzit en een gezoek naar 
extra-sportieve oorzaken van het on
geval Maar wanneer gaat men in een 
land waar men de fietsers autogor
dels valhelmen en brandblussers zou 
durven aansmeren wat strenger wor
den voor die zogenaamde snelheids-
wedstrijden ' 

K o n b e t e r 

Zaterdag was Eddy Merckx in «Bij 
nader inzien» de show die naar het 
woord van Johan Anthierens anders 
IS dan de andere En of ie gelijk heeft 
Merckx was blijkbaar met zo heel 
goed op zijn gemak voor de camera's 
hoewel hij dat normaal gesproken 
met alle ervaring achter zich al lang 
gewoon moet zijn Zij het dan door
gaans in andere omstandigheden Mis
schien lag het wel een beetje aan de 
aard van de vragen die Johan stelde 
en die wij eigenlijk met zo gelukkig 
vonden Waarom nog terugkomen op 
oude dopingshistones' Merckx kan 
doodgewoon met antwoorden op der
gelijke vragen En waarom de mening 
vragen van renners over allerlei dwa
ze excessen van sportjournalisten'' 
Wat zou men willen dat een renner 
daarop antwoordt •? Nu begrijpen wij 
best dat Merckx geen gemakkelijke 
klant IS om te praten over aspekten 
van de wielrennerij waarover hij liever 
zwijgen wil maar al met al vonden wij 
dat de reporter zijn vragen toch met 
wat meer zorg had mogen kiezen 

Fred 
Fred Debruyne heeft zoals de mees
te lezers wellicht weten zijn memoi
res geschreven Goed op tijd want hij 
is nog steeds aktief in de wielersport 
als sportbestuurder Maar Fred zal 
waarschijnlijk gedacht hebben dat het 
ogenblik geschikt was Nu kent iede
reen hem nog van de tv en binnen 
een paar jaren zal zijn populariteit 
waarschijnlijk in die mate gedaald zijn 
dat de vraag naar zijn boek een stuk 
kleiner wordt Over het boek zelf wil
len WIJ het hier met hebben want wij 
hebben het nog met helemaal gele
zen Wel over een handigheidje van 
Fred om de verkoop te stimuleren 
Mensen die bepaalde eksemplaren 
kopen knjgen door hem (of door de 
uitgever i") een etentje aangeboden 
Fred heeft er verstand van om zijn 
publiciteit te verzorgen Het is echter 
zijn vak en dus is er helemaal mets op 
te zeggen 

V i c i e u z e c i r k e l 

Het IS geen nieuw verschijnsel maar 
in tegenstelling met vroegere tijden 
wel een bestendig verschijnsel de 
overvloed aan sportspektakels tij
dens de weekends, en bij gebrek aan 
tijd tijdens het weekend ook op som
mige weekdagen Dat zou met zo erg 
zijn als de moderne sport er met op 
uit was van iedere ontmoeting een 
groots spektakel te maken een soort 
«must» voor ieder sportliefhebber 

Oorzaak van dit schijnbaar gebrek 
aan koordinatie is o m het internatio
naal karakter van de moderne sport 
Het gevolg is echter dat de sportlief
hebbers zich om redenen van tijd en 
budget moeten beperken Omwille 
van de konkurrentie geld uitgeven om 
het spektakel aanlokkelijk te maken 
en verlies van publiek wegens het te 
grote aanbod het is een vicieuze cir
kel 

Jef en de Bond 
D e rech tbank hee f t u i tspraak ge
ve ld in d e zaak Je f Jur ion-Beig i -
s c h e V o e t b a l b o n d 
O p g r o n d van pog ing to t ko r rup -
t ie — o m k o p e n van e e n tegen 
s t reve r — w e r d t ra iner J u n o n in 
1976 levens lang g e s c h o r s t d o o r 
d e v o e t b a l b o n d J u n o n s p a n d e 
e e n p r o c e s in t e g e n de b o n d , en 
hij v r o e g t w e e zaken 

1 Tw in t i g nniljoen f rank schade 
v e r g o e d i n g o m d a t hij noo i t m e e r 
z o u k u n n e n f u n g e r e n als t ra iner 
2 On tb i nd ing van d e Be lg ische 
V o e t b a l b o n d , o m d a t d ie of f ic ieel 
e e n v z w is, maar in fe i te e e n 
o n d e r n e m i n g 

D e rech tbank hee f t d e z e t w e e 
e isen ontvanke l i j k ve rk laard , 
maar v o n d z e met g e g r o n d V o o r 
lopig kr i jg t Je f d u s zi jn 20 mi l joen 
n i e t en bli j f t d e v o e t b a l b o n d be
s taan als v z w Da t wi l n o g niet 
z e g g e n da t d e v o e t b a l b o n d als 
g r o o t t r i omfa to r uit di t p r o c e s 
k o m t D e rech tbank hee f t e e n 
he le r e e k s p rak t i j ken a a n g e w e 
z e n die o o k maar zus en z o zi jn, 
maar d ie in d e z e zaak eigenl i jk 
we in ig te r z a k e d e d e n 

O n s k o m t he t v o o r da t er in fe i te 
t w e e ver l iezers zi jn J u n o n o m d a t 
hij z i jn z in met kr i jg t En d e voe t 
ba lbond die enke le f e r m e s tam
p e n t e g e n d e s c h e n e n kr i jg t W a n 
neer WIJ d e zaken nu eens s impe l -
mensel i jk bek i j ken , z o n d e r o n s al 
te vee l te b e k o m m e r e n o m d e jur i 
d i sche a s p e k t e n — w a a r w i j per
soon l i j k t o c h met vee l van snap
p e n — dan k o m t het ons v o o r da t 
d e rech tbank d e ko r rup t i e b e w e 
zen ach t te Een sanct ie li jkt o n s 
d a n vr i j normaal , z o n d e r o n s te 
wi l len u i t sp reken o v e r d e o m v a n g 
daa rvan 

Anderz i j ds , als de v o e t b a l b o n d 
rech t wi l s p r e k e n — en z o kan 
m e n iemand v o o r de res t van zi jn 
leven e e n ser ieus s tuk b r o o d w i n 
n ing o n t n e m e n t o c h w e l n o e m e n 
— d a n m o e t hij da t se r ieus d o e n , 
en met zodan ig da t d e r e c h t b a n k 
e e n hele reeks p r o c e d u r e f o u t e n 
m o e t aanw i j zen 

En v o o r d e res t is het w a c h t e n o p 
d e u i tspraak in b e r o e p A l s da t er 
t e n mins te k o m t V o o r o n s par t 
m a g m e n hier s t o p p e n , e n p r o b e 
ren d e zaken onde r e lkaar te 
rege len 

Een poos geleden vertelden wi j dat 
het Amenkaanse ruimteschip Sky-
lab langzaam hoogte ver l ies t en als 
dat zo verder gaat zou het volgend 
jaar wel eens op ongekontroleerde 
wijze in de dampkring kunnen te
rechtkomen en opbranden, waarbij 
misschien brokstukken op aarde 
zouden kunnen vallen Men zal nu, 
van volgende maand af, de baan van 
het ruimteschip trachten te verho
gen door aan Skylab aangebrachte 
raketten via de radio te doen ont
branden Als dat slaagt zal Skylab 
volgend jaar nog voldoende hoogte 
hebben om een tweede reddingsope
ratie te ondernemen Die bestaat 
erin een raket te gaan aanbrengen 
aan het laboratorium, waarmee dan 
de snelheid zou kunnen opgevoerd 
worden, en dus de baan verhoogd 
Dat kan echter pas volgend jaar 
gebeuren Daarom eers t volgende 
maand, een voor lopige maatregel 

Johan, 
als een grote 

' oila, J o h a n D e M u y n c k hee f t d e w ie l e r r onde van Italië g e w o n n e n 
i j e l i j k e e n g r o t e En o n d a n k s he t fe i t da t hij t o t dusve r als k n e c h t maar 
we in ig g r o t e s u k s e s s e n b o e k t e A c h , w i j w e t e n het Hij hee f t met z o e rg 
vee l inspann ingen meer m o e t e n leveren na d e s tun t d ie h e m in he t 
beg in van d e G i ro al d e r o z e t ru i o p l e v e r d e Hij w e r d met z o vaak aan
geval len H IJ hee f t besl ist k u n n e n p ro f i t e ren van d e rivaliteit t u s s e n 
M o s e r en Baronchel l i die be iden d ingen naar popular i te i t en publ ic i te i t 
in Italië En d e u i tged iende G i m o n d i hee f t onze J o h a n e e n f l ink hand je 
t o e g e s t o k e n O p dat alles m o e t met te vee l d e nadruk w o r d e n ge legd 
Derge l i j ke d ingen ge lden v o o r alle ove rw innaa rs W a t v o o r o n s hier du i 
del i jk a a n g e t o o n d w o r d t is dit k n e c h t e n zi jn e v e n g o e d als vede t t en , 
als ze deze l fde kansen kr i jgen En da t is geen n i e u w s 

Flauw 
Tijdens de duizend meter van Scaldis, 
met een eerder matige bezetting in 
vergelijking met andere jaren en dit 
door de grote konkurrentie in het bui
tenland verbeterde Martine Verbreyt 
het Belgisch rekord over de 100 m 
vlinderslag Naar het schijnt is er een 
klacht ingediend door een mededin
gende klub, met het verzoek het 
rekord met te erkennen omdat de 
elektronische tijdopname met goed 
funktioneerde Het ging met om de tijd-
opname van Martine, maar om een 
zwemster in een andere baan die een 
straat achter was op Martine Geluk
kig IS de jury zo wijs geweest deze 
klacht af te wijzen, en heeft ze het 
nieuwe rekord erkend Klacht indie
nen IS allemaal goed en wel maar 
men moet toch vermijden er een 
onsportieve muggenziftenj van te ma
ken 

C o n t r a 

Op nationaal vlak is het met de voet
ballerij gedaan In Argentinië mogen 
WIJ met meespelen en hier zijn de pnj-
zen uitgedeeld Het wachten is dus op 
het volgende seizoen en dat wordt al 
reeds voorbereid Heel wat klubs zoe
ken nieuwe spelers of een nieuwe 
trainer De penode van de verkoop 
van voetballers neemt een aanvang 
W I J zijn er tegen zoals onze lezers al 
lang weten Niet omdat wij er iets zou
den tegen hebben dat voetballers op 
die manier iets zouden bijverdienen 
of de kans krijgen wat meer te verdie
nen Het bezwaar dat wij tegen trans
ferpraktijken hebbien is dat er een aan
tal mensen geld aan verdienen — 
onder de vorm van de klassieke per
centjes — die in de grond met heel de 
zaak mets te maken hebben Die dus 
profiteren van andermans werk en 
talent In onze ogen verkeerd maar 
zolang de voetbalsport een commer
ciële bedoening blijft wellicht met te 
vermijden 

W e i n i g v o l k 

W I J zijn eens gaan kijken naar de inter-
klubkampioenschappen — atletiek — 
zondag op de Heizel Wat daarbij tel
kens weer opvalt is dat zo weinig 
sportliefhebbers eraan houden deze 
meeting bij te wonen Hoeveel betalen
de toeschouwers zouden er overblij
ven als men het aantal aanwezige klu-
bleden met meerekent "̂  Natuurlijk 
het geboden spektakel is met altijd 
van de bovenste plank De twee men
sen van dezelfde klub bij voorbeeld 
die in de 10000 meter aan de leiding 
liepen hadden wel een kleine inspan
ning kunnen leveren om te winnen 
Maar het gaat om klubkampioen-
schappen Wie nu een en wie twee 
wo rd t speelt met de minste rol als ze 
behoren tot dezelfde klub En boven
dien was die klub al lang zeker van de 
titel Er zal echt eens een grote inspan
ning moeten geleverd worden om de 
mensen naar de atletiekwedstnjden 
te brengen 
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vu-Opwijk aktief 
binnen en buiten 
gemeenteraad 
Er kunnen niet altifd sensationele dingen gebeuren op een gemeenteraad Dit 
keer beperkte de zitting zich tot 11 punten van de meerderheid m openbare 
zitt ing en 3 punten in gesloten zitt ing Voor een keer had de opposit ie niets 
op de dagorde Een relatief kalme gemeenteraad dus, die bovendien op een 
menselijk uur eindigde Men heeft erger meegemaakt in Opwijk Sedert de 
jongste gemeenteraadsverkiezingen zetelen in Opwijk 12 CVP-leden, 4 
PVV'ers, 2 BSP'ers en laatst, maar niet in het minst, 3 VU'ers 

DRINGEND GEVRAAGD 
TE OPWIJK 
Voor de uitbatmg 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 (052/3578 25) 

Vooral deze laatsten hebben reeds 
meerdere keren getoond w/at opposi
tie moet zijn Voorheen v\/as de oppo
sitie in Opwijk te verwaarlozen De 
CVP deed haar goesting handelde 
heel wat zaken achter de schermen 
af en de oppositie beperkte zich tot 
een schuchtere opmerking zonder 
veel weerklank 
V U gemeenteraadslid Frans Bergh
man heeft «versagen» echter niet in 
zijn woordenboek staan De meest 
aktieve van onze 3 gemeenteraadsie 
den zijnde ook reeds jaren in de bres 
voor de plaatselijke afdeling waakt er 
angstvallig over dat alles wat in de 
gemeenteraad komt en iet of wat 
Krom IS zo rap mogelijk rechtgetrok 
ken wordt Frans pluist menig dossier 
uit zodat de CVP er met durft aan 
denken iets in de doofpot te stoppen 
De helft van de CVP-leden hoorden 
we nog geen woord uitbrengen ne
men met het minste initiatief er zitten 
er overduidelijk bij enkel om «ja» of 
« neen » te stemmen op bevel van hun 
kopmannen Dit kan van de V U met 
gezegd worden 

Objekt ie f en opbouwend 

Al trekt de CVP weliswaar bij elke 
stembeurt aan het langste eind wil
lens nillens zijn ze genoopt het ge 
meentebeleid zo demokratisch moge
lijk te houden willen ze niet met rode 
wangen voor hun kiezers staan De 
V U waakt in Opwijk 
Wat onze partij daar vooral aanvaard
baar maakt is het objektieve en op 
bouwende werk dat er geleverd 
wordt Een louter kritisch afbrekende 

houding werkt nefast en wordt door 
weinig burgers aanvaard 

Eigen plan 
O a waar het gaat over openbare 
werken is Frans Berghman er als de 
kippen bij met alleen om kritiek te 
leveren maar om praktische voorstel
len en verbeteringen voor te leggen 
Een van de hoofdpunten van deze 
gemeenteraad ging over de verbou
wing van een oude hoeve Spechtes 
hof genoemd die de gemeente aan
kocht (onder stimulans van de VU) 
om er een kultureel centrum in onder 
te brengen 
De CVP had een plan klaar door 
bekwame architekten uitgedokterd 
maar nogal groots en duur opgevat 
Frans Berghman kwam er echter ook 
met zijn plan of tafel degelijk uitge 
werkt en heelwat minder duur maar 
daarom met minder efficient Frans 
dient enkel nog rekening te houden 
met de criteria voorzien om 60 % sub
sidie te bekomen Zijn plan is het 
bestuderen waard en kreeg dan ook 
felicitaties van vele gemeenteraadsle
den 

Wein ig samenwerk ing 

Een opmerking de zoveelste van de 
reeks op dat vlak van BSP en VU 
bestond er in dat er nog altijd veel te 

weinig samenwerking is tussen meer 
derheid en oppositie Dit is gegrond 
want het is nog altijd zo dat veel infor 
matie vanwege CVP achtergehouden 
wordt om de oppositie stokken in de 
wielen te steken en zelf met de plui
men te gaan lopen Een met zo waardi
ge houding die door weinigen geap
precieerd wordt en vooral door de 
V U elke keer aan de kaak gesteld 
wordt 

Als de CVP op dat vlak met bijdraait 
zullen haar kiezers daar wel de nodi
ge konsekwenties uit trekken in de 
toekomst Ondertussen kunnen de 
VU-kiezers met beweren dat in Op
wijk geen werk geleverd wordt door 
hun mandatarissen 

J P G 

HET LEVENDE 
WATER 
« Tönissteiner Sprudel» 

nu ook bij de brouwerij MOORTGAT 

in h a a r depots te 
BRUSSEL (Laken) 
Karel Bogaertstraat 21 (02/478.07.50) 
en te 
ANTWERPEN (Berchem) 
Cogels-Osylei 73 (031/36.10.11) 

Scherpenheuvel-Zichem 

Toeristische uitbouw en leefmilieu beleid 
Een stap in de goede richting 

Op de jongste gemeenteraad van 8 mei werden drie voorstellen goedgekeurd 
ter bevordering van de toeristischeuitbouwen verbetering van het leefmilieu 
van onze ganse fusiegemeente deze voorstellen werden door de vereniging 
« Een Leefmilieu voor U » gevraagd langs de Kultuurraad ter advies aan het 
schepenkollege Er diende echter herinnerd te worden aan de uitvoering 
ervan, door de oppositie 

BIJ monde van raadslid Marcel Gemoets (VU), die de punten bijkomend op de 
dagorde plaatste, en hierin geruggesteund werd door Denis Frederickx 
(AGB) en Alfons Van Gossum (BSP) 

Aanleg wandelweg 

Meer dan een jaar geleden nam de 
jeugdklub t Boemelke en de vereni
ging « Een Leefmilieu voor U » het ini
tiatief tot het aanleggen van een wan
delweg op de opgebroken spoorlijn
bedding van Scherpenheuvel station 
tot aan de Maagdentoren te Zichem 
En er werd nu steun gevraagd aan de 
gemeenteoverheid om de wandelweg 
aan te leggen en te verbeteren, dit 
met tewerkgestelde werklozen in het 
kader van het plan Spitaels Door de 
Volksunie werd gevraagd of de ge
meente hiervoor nu «over de brug 
gaat komen» ja of neen En onder
streepte dat de oude rangeerplaats 
achter het station te Scherpenheuvel 
een «openbare» stortplaats aan t 
worden is En de inwoners last krijgen 
van de er onvermijdelijk mee gepaard 
gaande ratten en andere milieuhinder 
En vroeg dan ook eveneens de spoe
dige aankoop door de gemeente van 
het stationsgebouw en aanhorende 
grond Zodat een speel- en sportplein 
zou kunnen aangelegd worden even
als een uitbreiding van de parkeerge
legenheid ter plaatse Met uitzonde
ring van dne Zichemse mandataris
sen werd het voorstel eensgezind 
aangenomen Deze drie waren bena
derd door enkele aangrenzende be
woners die een gedeelte van de 

spoorweg wilden bijkopen Doch ge
zien het afgesloten huurkontrakt voor 
negen jaar kan dit zeker met en men 
was toch ook van oordeel dat het 
algemeen belang van de wandelweg 
voorgaat Gezien dit een enige toensti-
sche ontsluitingsmogelijkheid is en 
een schone leefmilieuverwezenlijking 
in het raam van het Jaar van het 

Dorp 

Erkenning als toerist isch 
centrum 

In het twaalfde punt op de dagorde 
werd door de V U de erkenning ge
vraagd van de ganse fusiegemeente 
Scherpenheuvel-Zichem als toens-
tisch centrum Dit heeft groot voor

deel op toeristisch gebied onder an
dere gunstregelingen voor hande
laars enz Er werd dan ook eenparig 
goedgekeurd een aanvraag in te die
nen tot erkenning 

Verkeersreglementer ing in 
woonwi jken 

In het dertiende punt op de dagorde 
vroeg de V U een betere verkeersre
glementering vooral wat de snelheids
beperking betreft in grote woonwij
ken en verkavelingen Schepen Van 
Aerschot meende te weten dat snel-
heidsbeperkende borden (30/40 
km/uJ met meer geldig zijn Maar be
aamde dat er wel wat diende gedaan 
te worden i v m de verkeers\>eiligheid 
Dems Frederickx herinnerde ̂ a n en 
verdedigde het advies van de Kviltuur-
raad tot het scheppen en afbakenen 
van speelstraten minstens tijden^ de 
vakantiepenoden Men zal dan ook 
onderzoeken in welke wijken het mo
gelijk is alleen plaatselijk verkeer toe 
te laten Met hopelijk uitbreiding tot 
volwaardige speelstraten om onze 
jeugd tijdens de volgende grote va
kantie veilig te kunnen laten stoeien 

Robert Janssens 

RESTAURANT CHECKPOST 

GASTRONOMISCHE KEUKEN 

FIJNE SPECIALITEITEN 

Ijzerenkruisstraat 84,1000 Brussel 
TeL: 02/218.29.88 

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 

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 

Jongedame uit Mechelen 6 jaar 
ervaring in het restauratiebedrijf 
(keukenwerk opdiening berei
ding van spijzen enz ) 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-Katehjne-Waver of tele
fonisch op het nummer 015-
21 79 00 Referentienummer 
1359 

Te huur, vakantiehuisje met tuin 
Ligging - 8350 DAMME Inlich
tingen tel 059-300434 na 19 
uur 20 % vermindenng voor 
V U leden ADV 117 

— 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-Katehjne-Waver of te
lefonisch op het nummer 015-
21 7900 Referentienummer 
1345 CN51) 

FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 2 TOT 8 JUNI 1978 

KURSAAL TURNHOUT 

Vrijdag en zaterdag 20 u 
Zondag 15 u en 20 u 30 
Maandag en dinsdag 20 u 30 

KT 
Freaky Friday 

Film van Walt Disney 
Met Jodie Foster 

Vnjdag en zaterdag 22 u 
Zondag 18 u 
Woensdag 20 u 30 KNT 

A man called horse 
Film van Eliot Silverstein 

Met Richard Harns 

TERVUREH 
Vnjdag en zaterdag 20 u 
Zondag 14 u KT 

The White Buffalo 

Film van Dino de Laurentiis 
Mer Charles Bronson 

Vnjdag en zaterdag 22 u 
Zondag 16 u en 20 u 30 
Maandag en dinsdag 20 u 30 

KT 

The Car 

Zondag 18 u 
Woensdag en donderdag 20 u 
30 KT 

Nous irons tous 
au paradis 

Met Jean Rochefort 
en Claude Brasseur 

TIENEN 
Vnjdag en zaterdag 20 u 
Zondag 14 u en 20 u 30 
Maandag en dinsdag 20 u 30 

De dolle kever 
in Monte-Carlo 

Film van Walt Disney 
Vnjdag en zaterdag 22 u 
Zondag 16 u 30 

Planeten Gevaar 

Met Steve McQueen 

Zondag 18 u 30 
Woensdag en donderdag 20 u 
30 KNT 

La chambre de l'Evêque 

Film van Dino Risi 
Met Ugo Tognazzi 

KT 

KT 

LEUVEN 1 
18 u KT 

Derde week 

L'Animal 
Van Claude Ridi 

Met Jean-Paul Belmondo 
en Raquel Welch 

20 u KT 

La vie devant soi 

Met Simone Signoret 

14 u en 22 u KT 

Network 
Film van Sidney Lumet 

Met Faye Dunaway 
en Robert Duval 

16 u en 24 u KNT 

The end of the world 
in our usual bed 

in a night full of ram 

Film van Lina Wertmuller 
Met Giancarlo Giannini 

en Candice Berger 

LEUVEN 2 
19 u KT 

Tweede week 

The spy who loved me 
Van Albert R Broccoli 

Met Roger Moore 

1 7 u e n 2 1 u 1 5 KNT 
Tweede week 

Lenny 
Film van Bob Fosse 
Met Dustin Hoffman 

1 4 u e n 2 3 u 1 5 KT 
Papillon 

Film van Franklin J Schaffner 
Met Steve McQueen 
en Dustin Hoffman 

1 JUNI 1978 
WIJ IS 
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GENK St-Maartensfonds Ke/Li tuinfeest te Genk, Delweg 52 
bij Marcel Van Roost Om 11 u mis 

Aanbevolen huizen 
Welkom 

IN DE GROENE POORT 
DorpstraatSI 1686Gooik 

02 532 54 81 
Lokaal van de Volksunie 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van t vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
KerkwegS 1760 Roosdaal-Stri|tem 

Tel 054/33J7 56 

G A S T H O F M A L P E R T U S 
B e e l d s t r a a t 10, 
ST N I K l l A A S 
T e l 031/7673 44 

R e s t a u r a n t m e t v e r s c h i l l e n 
de spec ia l i t e i t en T a v e r n e 
m e t V l a a m s e spec ia l i t e i t en , 
zoa ls k o n i j n V l a a m s s too f -
vlees, h u t s e p o t K e i z e r K a -
r e l 

Fees tzaa l t e r b e s c h i k k i n g , 
t o t 120 p e r s o n e n 

PVBAJ BORREMANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/4125 89 

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

DE OUDE KRING 
Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 1402 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TER NAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open van 9 
19 u Zondag gesloten 

KOETSWERKEN VAN DER 
MIJNSBRUGGE & ZONEN 
Perfekte afwerking - juiste tin
ten Affhgemstraat 18,1742 TER-
NAT (St-Kat-Lombeek) Tel 
053/668236 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe restaurant speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag dinsdag vrijdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf s 
middags Tel 053/66 8740 

. FRAVANCA-DOG-HOtVIE 
Assesteenweg 298 A 
1680 St Kwintens Lennik 
Tel 02 582 2014 
Kwekerij pension alles voor uw 
hond 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1, 
3180Wester lo Tel 014-54.4807 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg t STAMPKOT 
St Maria Latem ZWALM 

Boerenbrood Hesp Kaas 
Tel 055/4994 76 
Dinsd Gesloten 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/588581 
Alle dag en weekbladen 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091/69 2874 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag ge 

sloten 

VOEDING «DEPOLDER. 

Polderstraat 12, 8458 Oostduin-
kerke 

Fruit en groenten enz 
Dubbele valois-zegels aan alle 
leden 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02/5821312 
VERDELER VOLKSWAGEN AUDI 

-UILENSPIEGEL-
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24 1742 Ternat 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na 18 u 425 4642 

DECRAENROMpvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/711240 

Verwarming stoom sanitair Alle 
herstellingen 

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

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

FEESTZALEN SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

De prijsbreker 
van het goede meubel 
Groenstraat 84, Keizerstraat 2 (markt) 
2000 Antwerpen Ternat 
031-364531 02-582 22 22 

A.J_i~A.J_i keuken- en badkamerinrichtingen 
deel uitmakend van de AL-AL nv groep ETERNIT 
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG 

J A N C L A E S Zwanenstraat l, 
Tel 011/222322 Hasselt (centrum) 

250 wandelaars aanwezig bij de officiële openstelling. 

VUJO-Bree stelt hoeven
en molentocht open 
BREE — Over de zin en onzin van het Jaar van het Dorp zijn reeds veel blad
zijden volgeschreven Het heeft er VUJO-Bree met van kunnen weerhouden 
om op Pinkstermaandag aan het Tongerlose, Opitterse en Breese publiek het 
resultaat van maanden werk voor fe stellen een Hoeven- en Molentocht 
doorheen het pittoreske Tongerio, waarbij aansluitend korte auto-uitstapjes 
naar Opitter en 't Hassel t 

De brochure voorlopig gedrukt op 
300 eksemplaren, is steeds verkrijg
baar in de Tongerlose winkels of her
bergen, of bij Annemane Dirkx, Ka
naallaan 48, 3690 Bree Geïnteres
seerden kunnen steeds op dit adres 
terecht voor nadere informatie 

Men moet reeds teruggaan tot novem
ber 1977 voor het ontstaan van deze 
tocht burgemeester Gabriels roept 
een werkgroep Jaar van het Dorp in 
het leven en VUJO-Bree sluit zich 
hierbij dadelijk aan op aanraden van 
schepen Gerard Dupont (ere wie ere 
toekomt) die kwam aandraven met 
het voorstel van de wandeling 
Tijdens de kerstvakantie werden te-
samen met enkele Tongerlose jonge
ren de hoeven en molens bezocht die 
eventueel in aanmerking konden ko
men Geïnformeerd werd er naar de 
historische achtergronden bekende 
anekdotes de aard en type van het 
bedrijf en de mogelijkheid tot vakantie
boerderij Al deze verzamelde informa
tie zou later aangevuld worden met 
partikuliere gegevens en informatie 
vanwege de provinciale diensten 
Eindresultaat een wandeling langs 
dertien boerderijen en 2 molens te 
Tongerio met daarbij een autotocht 
naar 4 Opitterse molens en 3 boerde
rijen in t Hasselt 

Restte nog het klaarmaken van de 
brochure De artistieke Groep Bree 
zorgde voor de foto s de Breese wan
delvereniging schreef de te volgen 
weg uit het drukken kon starten 

,eeft geleid tot een 40 bladzijden 
tellende editie omtrent de VUJO-

LIMBURG 

Hoeven- en Molentocht met een de
gelijke richtingswijzer 22 foto's plan
nen voor Tongerio en Opitter 

De officiële openstelling van dit alles 
had plaats op Pinkstermaandag te 
Tongerio De Breese VUJO-voorzitter 
Ene Eyckmans gaf tijdens een korte 
akademische zitting een verslag van 
de werkzaamheden die aan alles voor
afgingen Jerom Wassenberg voorzit
ter van de werkgroep Jaar van het 
Dorp was er met felicitaties aan het 
adres van VUJO en schetste aan de 
hand van het Tongerlose boek «De 
kermis van Rosse Lei» de geest en 
sfeer van het vroegere dorp een 
sfeer die langs de hoeventocht terug 
te vinden is Burgemeester-volksver 
tegenwoordiger Jaak Gabriels open
de officieel de wandel- en autoroute 
waarna 250 aanwezigen vertrokken 
voor een ingekorte wandeling langs 
de hoeven van de families Nijskens 
Neyens en de Keyaartmolen om halt 
te houden aan de molen van de heer 
Simons Tijdens deze wandeling wa
ren eveneens de 5 Breese schepenen 
aanwezig meerdere Verjongings-ge-
meenteraadsleden VU-voorzitter 

Jaak Geussens de wandelgroep van 
de Derde Leeftijd Van Kristen-de-
mokratische zijde echter geen ziel 

Maaseik-Neeroeteren 
Opoeteren 
naar IJzerbedevaart 
Het IJzerbedevaartkomitee Maaseik-
Neeroeteren-Opoeteren legt op 2 juli 
een bus in met bestemming Diksmui-
de ter gelegenheid van de 51 e IJzer
bedevaart 
Na de plechtigheid kunnen de deelne
mers een bezoek brengen aan de 
IJzertoren of aan de bekende doden 
gang Om iedereen de kans te geven 
een prettige namiddag door te bren
gen zal ook een wisselaktiviteit voor
zien worden 
Vertrek ongeveer 6 uur Prijs 250 fr 
per persoon 
De belangstellenden van Maaseik 
kunnen terecht bij Piet Pieters Hep-
persteenweg 47 Jaklien Deben Ou
de Ophoverbaan 88 
De mensen van Neeroeteren nchten 
zich tot Ber Cuupens St-Lambertus 
kerkstraat Wilfned Rosiers Wijklaan 
21 Eddy Gaethofs Misweg 11 
Voor Opoeteren kan men inschrijven 
bij Thieu Meuwis Neeroeterenstraat 
67 Leo De Clerck Dorperberg 18 
Renaat Nauwelaerts Dorperberg 33 
Claude Berghmans Smoutweg 1 
Deze reis wordt ingericht door het 
Das opgerichte plaatselijke IJzerbede
vaartkomitee in samenwerking met 
heel wat lokale verenigingen zoals 
Davidsfonds Maaseik Davidsfonds 
Opoeteren V V B Maaseik V A B VTB 
Kultuurknng Neeroeteren Iedereen 
die met ons wil meewerken kan altijd 
op een van bovenvermelde adressen 
terecht 

Jan-Hendrik Bormans, een belangrijk Limburger 
In het ve r l eden hee f t L imbu rg met 
zo 'n voo raans taande rol ge
spee ld in de Nede r l andse taal- en 
l e t te rkunde U i t z o n d e n n g e n zi jn 
er ech te r alt i jd en nu wi l len wi j het 
h e b b e n ove r Jan -Hendnk Bor
mans CSt-Truiden 1805 - Luik 
1878) 
D e z e taa lge leerde en p ro fesso r 
d a n k e n wi j heel w a t s tud ies o v e r 
men ig m idde lneder lands w e r k 
G u i d o W u l m s uit de g e b o o r t e 
s tad van de ge lee rde sch ree f b ro 
c hu r e nr 226 in de V laamse Toe
r is t ische Bib l io teek met b o v e n 
s taande t i tel 
D i t we rk j e , o f s c h o o n klem van 
o m v a n g , hangt ons e e n vn j vol le
d ig bee ld o p van B o r m a n s 
ach te reenvo lgens leraar t e Luik 
S t - T r u i d e n en Hassel t en p ro fes 
so r te G e n t en t e Luik V o o r a l t i j
d e n s deze laatste pe r iode w a s hij 
zee r akt ief H e m d a n k e n w i j na 
zo rgvu ld ige annota t ie en v e r b e t e 
r ing, k r i t i sche u i tgaven van men ig 
m idde lneder lands d i c h t w e r k 

Vlaamse 
gepensioneerden 
Genk door minister 
ontvangen 
Op donderdag 25 mei is de Vrienden
kring van Vlaamse gepensioneerden 
afdeling Genk op uitstap geweest 
naar Brussel Daar hebben we een 
werkbezoek gebracht aan minister 
Rik Vande Kerkhove minister van 
Wetenschapsbeleid 
W e zijn er door hem hartelijk ontvan 
gen geweest Het personeel had zelfs 
gezorgd voor de versterking van de 
innerlijke mens 
Later op de dag heeft volksvertegen
woordiger Willy Desayere ons laten 
kennis maken met het parlement en 
ons de werking er van uitgelegd 
Als sluitstuk s avonds een gezellig 
samenzijn in de danszaal Jaws te 
Munsterbilzen waar op stemmige mu
ziek naar hartelust kon gedanst wor
den 
Voor allen die er bij waren was het 
een biezonder geslaagde uitstap 

Z e e r be langr i jk w a s o o k zi jn bi j 
d r a g e t o t d e spel l ing de r Neder 
landse taal in Belg ië He t is h e m 
o m te d a n k e n da t het taa lpar t iku-
lansme niet hee f t g e z e g e v i e r d en 
da t d e taa leenhe id m e t he t noor
d e n b e h o u d e n b leef 

A l lesz ins een lezenswaard ige b ro 
c h u r e 

Losse nummers van de Vlaamse Toe
ristische Biblioteek zijn zolang de 
voorraad strekt te koop in al de VTB 
boekhandels tegen 30 fr per exem 
plaar (32 fr als over de post moet wor 
den toegezonden) Men kan daar ook 
inschrijven op een abonnement voor 
twaalf achtereenvolgende nummers 
tegen slechts 300 fr verzendingskos
ten inbegrepen Zulk abonnement kan 
op ieder ogenblik ingaan 

Politiek Kaderinstituut 
(onder auspiciën van het 
Vormingscentrum Ld. Dosfel) 

PROVINCIE LIMBURG 
Het Politiek Kaderinstituut organizeert een provinciale studiedag 
over « Kultuurpakt en Inspraak » op zaterdag 17 juni 1978 in Kultu-
reel Centrum Hasselt Kunstlaan 5 te 3500 Hasselt 

P r o g r a m m a 

930 u melding aan het sekretanaat 
945 u verwelkoming en verantwoording van de studiedag 

Kursusleiding Mark De Jaeger stafmedewerker Vor
mingscentrum Ld Dosfel 

1000 u 
Toepassing van het Kultuurpakt m het gemeenteli jk beleid 
Referaat gehouden door 
Dhr Hugo Servaes inspekteur van de kultuurpaktkommissie 
1045 u pauze 
11 00 u open gesprek 
1200 u middagmaal (eetgelegenheid voorzien) 
13 30 u samenkomst voor het tweede deel 
1345 u Toepassing dekreet erkenning kulturele raden Referaat 

gehouden door Dhr Jef Eisen medewerker L I S O 
1445 u pauze 
1500 u besluitvorming 
16 30 u EVALUATIE 
1700 u SLOT 

l n s c h r i ) v i n g e n 

door storting van het kursusgeld op bankgiro 435-0254251-94 voor 
Holitiek Kaderinstituut Tribunestraat 14 te 1000 Brussel 
K o s t e n deelnemersbijdrage 150 fr (koffie en dokumentatie inbe
grepen) 
K u r s u s l e i d i n g Mark De Jaeger stafmedewerker van het Vor 
mingscentrum Ld Dosfel 
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Lebbeke leeft met de Volksunie 
Lebbeke... Een gemeente als een ander... Een gemeente als geen 
ander. Door de fusies ontstaan uit de samenvoeging van Lebbeke, 
WIeze en Denderbelle. Sedert de jongste gemeenteraadsverkiezin
gen zwaait een blauw-roomse koalltle er de scepter (15 van de 25 
zetels). 
De opposit ie blijft er nagenoeg beperkt tot het virulente optreden 
van de VU-frakt ie: neofiet Johan De Mol en Rosa Blesmans. 

VU-Lebbeke laat z ich niet 
m u i l k o r v e n 

Is onze vertegenwoordiging nu
meriek gering, toch is onze oppo
sitie opmerkelijk en gefundeerd. 
En vooral gevreesd I Het PVV-
CVP boivi/erk (dat ondertussen al 
barsten begint te vertonen) tracht 
dan ook op de meest (on-)mogelij-
ke manieren de VU-interpellan-
ten, en voornamelijk Johan De 
Mol, monddood te krijgen. De 
voorbeelden zijn legio. 
Volgens wettelijke normen aan 
de agenda toegevoegde punten 
worden geweigerd of vertraagd 
wanneer het té hete hangijzers 
betreft. Met het inzagerecht 
wordt duidelijk een loopje geno

men, althans wanneer men geen 
lege dossiers ter beschikking 
stelt Positieve en eerlijke voorstel
len, onder meer een princiepsbe-
slissing m.b.t «Woonerven», wor
den als belachelijk van de hand 
gewezen. Voorstellen om de 
jeugdbewegingen van gelijke prio
riteiten als andere vereniginger. 
te laten genieten, worden als 
« demagogisch » doodgeverfd... 
De meeste raadszittingen lopen 
dan ook wel eens uit op een 
bekvechten tussen VU-raadslid 
Johan De Mol en Alfons De Mol 
(burgemeester-PVV'er) waarbij 
de eerste, met zijn jong en ener
giek entoesiasme, niet moet on
derdoen voor de ervaren be-

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. 054/331.05 

P.V B A. 

* 

AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprejuifen - schommels - kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

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

kampingartikelen - turngerei 

SPEELGOED • uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr treinen der beste merken - auto? - go-cnrts - traktoren - pop
pen - poppenwagens en -v\fiegies - burelen - lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

roepspolitieker die zijn naamge
noot is. Voor ons is eerlijkheid 
troef maar dit wordt niet door 
iedereen in gelijke mate geappre
cieerd. 

V U en d e 
burgemeestersfeesten 

Op 2 en 3 mei werden op de par
king van het sportkompleks twee 
tenten geplaatst waarin de «bur
gemeestersfeesten » zouden 
doorgaan. Om de — grootste — 
tent vast te hechten werden 38 
piketten in de 7 maanden oude 
asfaltbedekking geslagen (tot 
een diepte van ongeveer 45 cm). 
Naast het maken van deze gaten 
— waardoor de funderingslaag 
werd geraakt — werden ook ver 
keerstekens uitgerukt en een 
pleintje met groenbeplanting over 
dekt. Van de oorspronkelijke be 
slissing om deze feesten op ge 
meentelijke gronden te laten door 
gaan (BRA-Stationsstraat) werd 
dus wederrechtelijk afgeweken. 
In de verslagen van het schepen-
kollege kon van deze wijziging 
hieromtrent niets worden verno
men. 
Naar aanleiding van deze feiten 
diende de VU een interpellatie in, 
negen dagen voor de aanvang 
van de gemeenteraad van 12 mei. 
Nochtans kwam deze interpella
tie niet voor op de agenda van de 
betrokken gemeenteraad. Men 
vreesde immers nattigheid onder 
de schoenen. De pers, die van de 
situatie eveneens op de hoogte 
werd gebracht, meldt als veront
schuldiging dat de verdiende cen
ten voor sociale en andere doel
einden zullen worden aange
wend. Zij verzwijgt schromelijk 
dat het hier gaat om sociale PVV 
en andere doeleinden... 
Teneinde ons bij de bevolking in 
een verkeerd daglicht te stellen, 
schijnen sommigen met van fla
grante leugens afkerig te staan. In 
een vraaggesprek met een plaat
selijke krant verklaarde de burge
meester immers dat «door de h. 
De Mol of één van zijn vrienden 
verkeersborden werden bescha
digd wanneer zij foto's gingen 
schieten ». Toen wij het lazen ston
den wij er even stil van. 
Tot zover het eerste en semi-offi-
ciële bedrijf van deze tenten-histo
rie. De eerstvolgende gemeente
raad brengt allicht meer duidelijk
heid op onze vragen. 

Energieke besturen 

Was Lebbeke voor de VU vroe
ger een moeilijk kind, dan hopen 
wij deze periode stilaan achter 
ons te kunnen laten. Dit is vooral 
te wijten aan de in de deelge
meenten hernieuwde en verjong
de besturen. Zonder afbreuk te 
doen aan de oude besturen. 
Naast aktieve begeleiding en 
steun aan onze mandatarissen, ij
veren zij vooral voor een regelma
tige pers : huis-aan-huis blad (dne-
maandelijks) en ledenblad (twee
maandelijks). Een paar dagen ge
leden werd eveneens een nieuwe 
stencileermachine aangekocht zo
dat we meer armslag knjgen om 
op de direkte gemeentelijke aktu-
aliteit in te pikken. 

Schrijnwerker-meubelmaker - di
ploma A2 - specialiteit winkelin
richtingen - 45 jaar - momenteel 
zelfstandig - zoekt aangepaste 
betrekking als schrijnwerker 
(bouw) of als meestergast On 
loondiensO. Provincies Oost-
Vlaanderen, Brabant of Antwer
pen 
Schrijven naar: Uyttersprot K, 
Opwijkstraat 41 D, 9370 Lebbe
ke 

Welkom op VUJO's barbecue 

Op zaterdag 24 juni richt VUJO-arrondissement Dendermon-
de zijn tweede grote barbecue-avond in. Plaats van het fes
tijn ; V.P.-pleinen, Gentsestwg 40, Dendermonde. 

Vanaf 20 u. 30 kunnen alle smulpapen er terecht om naar har
telust schapebouten, kippen en worsten te verorberen. Het 
nodige vocht is voorzien. 

Tevens wordt door Nelly Maes — stichtster en eerste voorzit
ster van VUJO-nationaal — een ons door milde peters 
geschonken vlag overhandigd. 

De inschrijvingen, die op 19 juni worden afgesloten, kunnen 
gebeuren ofwel door storting op bankrekening 062-0388380-
48 voor Jef Verhaegen, Buggenhout met vermelding « VUJO-
barbecue » ofwel bij iemand van het plaatselijk bestuur. 

Hieronder alvast 2 telefoonnummers voor wie niet weet waar 
eerst naartoe: 
Johan De Mol (052/21.37.41), Marcel Verschelden (052/ 
47.87.01-02). 

De prijs vergaten we haast maar die is zó gering: 250 fr. voor 
25-plussers; 150 fr. voor de anderen. 

OOST-VLAANDEREN 

MUriDCR 
JUNI 

1. GENTBRUGGE : Vertoning film IJzerbedevaart om 20 uur in de 
voordrachtzaal van het dienstcentrum, Kasteelstraat Organizan 
tie van het FVV. 

2. GENT: FVV « Wij-Vrouwen-Gent» gaan naar Brussel om fjarte-
ment en kabinet van staatssekretaris Vik Anciaux te bezoeken. 
Inlichtingen en inschnjven: 091-25.64.87. 

4 APPELTERRE, OUTER, VOORDE: 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 

8 ST.-AMANDSBERG : gespreksavond met onden/verp «10 jaar 
wanbeheer bij de PTT of Keizer Bokassa in de post». Om 20 uur 
in Konvent « Begga », in het Groot Begijnhof Spreker • Kamerlid 
Luk Vansteenkiste Organizatie van Dr J. Goossenaertsknng en 
VUJO. 

10 WAARSCHOOT: optreden van het St-Lutgardiskoor om 20 uur 
in de parochiale feestzaal « Vlaanderen mijn heimatland ». 

10. KAPRIJ KE-LEM BEKE: VU-barbecuefeest om 18 uur op de ter
reinen van hert)erg « Nele », Heihoek te Lembeke. Prijs: 270 fr.; 
voor kinderen tot 14 jaar • 160 fr. 

1 JUNI 1978 
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STADSBESTUUR VAN 
SINT-NIKLAAS 
Aanleggen van een wervingsreserve 
van klerk 
Bijzonderste voorwaarden: 
— Belg, en van goed zedelijk gedrag zijn; 
— Minimum en maximum leeftijd: 18 en 45 jaar, bij 
indiensttreding; 
— Diploma lager middelbaar onderwijs of ermee 
gelijkgesteld; 
— Slagen voor een vergelijkend eksamen. 
Een volledige opgave van de wervingsvoorwaarden 
kan bij het stadsbestuur (dienst sekretariaat-perso-
neelszaken) v^forden bekomen. 
De aanvragen dienen, vergezeld van de nodige 
bewijsstukken (uittreksel geboorteakte, afschrift di
ploma, bewijs goed zedelijk gedrag en militiege
tuigschrift .voor de mannelijke kandidaten) bij het 
stadsbestuur toe te komen uiterlijk op 30 juni 1978. 

.-,"• (f 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN 
AALST 
De raad van het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn van Aalst heeft bij het verzor-
gings- en werkliedenpersoneel respektievelijk vol
gende betrekkingen opengesteld: 
— 2 verpleegassistenten 
— 1 keurarbeider schrijnwerker 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende 
brief worden gestuurd aan de voorzitter van het 
OCMW, Gasthuisstraat 40, Aalst, en dienen met de 
bewijsstukken uiterlijk op 15 juni 1978 ter bestem
ming te zijn. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrij
gen op de personeelsdienst (tel..053-21.23.93 - binnen-
post 104). 

Politiek Kaderinstituut 
(onder auspiciën van Vormingscen
trum Ld. Dosfel) 

Provincie Oost-Vlaanderen 
Het politiek Kaderrnstituut organizeert een Provinciale Studiedag 
over: 

• Kultuurpakt en Inspraak» 
op • zaterdag 3 juni 1978, aanvang 9.30 u 
in: Volkshogeschool « De Sirkel», Dorpsplein 13, 9810 Drongen. 

Programma 

9 30 u.: nnelding aan het sekretariaat 
9 45 u. • verw^elkoming en verantwoording van de studiedag 

Kursusleiding. Mark De Jaeger, stafmedewerker Vor
mingscentrum Ld Dosfel 

1000u.. Toepassing van het Kultuurpakt in het gemeentelijk 
beleid 
Referaat gehouden door: 
De h. Hugo Servaes, inspekteur van de kultuurpaktkommis-
sie 

10 45 u pauze 
11 00 u open gesprek 
12.00 u. middagmaal (eetgelegenheid voorzien) 
13 30 u samenkomst voor het tweede deel 
1345 u Toepassing dekreet erkenning kulturele raden 

Referaat gehouden door. 
Mevr Rita Waelput, inspekteur van het Bestuur voor Volks
ontwikkeling en Openbare Lektuurvoorziening 

14 45 u . pauze 
15 00 u open gesprek 
16 00 u • besluitvorming 
16 30 u evaluatie 
17.00u slot 

Inschrijvingen 

door storting van het kursusgeld op bankgiro 435-0254251-94 voor: 
Politiek Kaderinstituut (Vormingscentrum Ld DosfeD, Tnbunestraat 
14, 1000 Brussel 
Kosten : deelnemersbijdrage = 150 fr. (zonder maaltijd), 300 fr. Net 
maaltijd) 
(koffie en dokumentatie inbegrepen) 
Kursusieiding 
Mark De Jaeger, Stafmedewerker van het Vormingscentrum Ld 
Dosfel 

Hugo Schiltz 

sprak 

te Oudenaarde 

Een paar dagen voor het nationaal kongres, nl. donderdag 18 mei, 
sprak de nationale voorzitter Hugo Schiltz te Oudenaarde over « door 
het federalisme naar meer arbeid voor Vlaanderen in een rechtvaardi
ge Vlaamse samenleving» (foto 1) Een biezonder talrijk opgekomen 
publiek luisterde aandachtig (foto 2) naar het betoog van de voorzitter, 
die a.h w een voorsmaakje gaf van zijn betoog op het nationaal kon
gres. 
Nadien werden verdienstelijke partijleden van het arrondissement 
Oudenaarde-Brakel-Ronse door de voorzitter gehuldigd: een hele rij, 
te veel om op te noemen (foto 3). 
En ten slotte bood het arrondissementeel bestuur (foto 4 een drink 
aan... 

Het „Vrouwencentrum" : 
een nieuw initiatief te Sint-Niklaas 
Elke vrouw wordt op een bepaald 
moment in haar leven gekonfronteerd 
met het probleem van de menopauze 
Vaak ziet zij deze gebeurtenis met 
angst tegemoet Toch is de menopau
ze een volkomen natuurlijke over-
gangspenode maar iedere vrouw be
leeft ze op haar eigen manier 
Het Vrouwencentrum kan daarbij hel
pen Het biedt de mogelijkheid om 
met andere vrouwen te praten, onder
ling ervanng uit te wisselen en zo 
gezamenlijk tot een oplossing te ko
men 

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

Het IS algemeen bekend dat vele vrou
wen tijdens de overgang met ontelba
re moeilijkheden te kampen hebben 
Spijtig genoeg wordt daar in België 
weinig aandacht aan geschonken 
Daarom heeft de VZW -Het centrum 
voor man, vrouw en gezin». Casin
ostraat 20 te Sint-Niklaas, het initiatief 
genomen en vrouwencentrum op te 
richten De nood aan opvangcentra 
voor vrouwen in de menopauze is te 
groot om er nog langer aan voorbij te 
gaan > 

In het Vrouwencentrum zullen ook 
een psychologe, een verpleegster, 
een regentes plastische opvoeding en 
een regente lichamelijke opvoeding 
zijn waar u een beroep op kunt doen 
De ingang is vrij en een eerste kennis
making verplicht tot niets 

Dus van harte welkom in Vrouwen-
centrum, Casinostraat 20, 2700 Sint-
Nlklaas (tel. 031/77.14.00). 

winnende nummers 
tombola 
Goossenaertskring, 
Evergem 
3610 cassetterecorder, 2838 reken-
machien, 2738 aankoopbon 600 fr 
(Lois Jeans boetiek), 4836 wekker, 
waarde 780 fr , 1061 tafelkleed, waar
de 1 000 fr , 3603 koerstube, waarde 
400 fr , 1735 bak Bergenbier, 1845 
fles portowijn , 3593 fonoplaat. 4775 
fonoplaat, 1202 fles roséwijn , 4795 
hairspray, 1383 Hair Removerzeep 
en kader, 2363 badhanddoek « Zij» , 
4824 flessendrager, 5391 cassette-
rack , 2484 fonoplaat, 1657 fono
plaat; 1498 fles WIJ Bordeaux, 1896 
spuitbus spray-stijfsel, 6409 pak 
zeep, 5922 dagklapper, 5481 zakdoe
ken , 3145 fonoplaat, 5748 fonoplaat; 
4349 fonoplaat, 5197 bak Bergen
bier , 1702 doos glazen « Cognac-lumi-
naire», 5867 fonoplaat, 6319 fono
plaat , 3729 fonoplaat, 2801 fles whis
ky , 3832 fles Rheinhessen 6086 fono
plaat, 6783 fonoplaat. 5468 fono
plaat, 1907 bak Bergenbier, 1729 
fonoplaat, 2001 fonoplaat, 1614 pan-
nekoeken en koffie 2 pers, te gebr in 
« De Veldbloem » , 2513 badschuim 2 
kg; 3243 washandje en zeep, 6997 
fles «eau de cologne», 5063 doos 
Hair-remover, 6591 fles Moezelwijn, 
3702 doos Hair-remover, 2900 was
handje en zeep, 6860 badhanddoek; 
5848 badschuim, 2 kg , 4449 luxe bad
handdoek « HIJ » , 6460 doos Hair-re-
mover, 3409 washandje en zeep, 
6036 fles wijn, 1069 badhanddoek, 
4107 doos Hair-remover, 2777 was
handje en zeep, 2456 fles wijn « La 
Bretonne» , 3337 badschuim 2 kg, 
2246 doos Hair-remover, 6617 bad
handdoek , 6917 doos luxe-toiletzeep, 
1447 washandje en zeep, 5427 doos 
Hair-remover, 2129 washandje en 
zeep, 4740 badhanddoek . 4320 fles 
wijn « La Bretonne » , 3620 badschuim 
2 kg , 5370 luxe badhanddoek <• Zij» , 
5396 deken •• Domino » 
De prijzen kunnen afgehaald worden 
tot uiterlijk 1 juli 1978 bij De Mulder 
Gaston, Adolf Dhavélaan 10, Ever
gem. 

Het bestuur van de Dr Jef Goosse
naertskring dankt u voor uw steun 
Het stelt zijn dienstbetoon ter beschik
king op het sekretanaat vanaf 1-8-
1978, Reibroekstraat 131, Evergem ie
dere derde zaterdag van de maand 
van 9 tot 10 uur 
Dank aan alle verkopers van de lo^n, 
vooral aan De Mulder Gaston, die met 
minder dan 500 loten verkocht 
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Minister de Bruyne 
brengt werkbezoek aan het Brugse 
Op maandag 12 juni a s zal minister 
van Buitenlandse Handel, Hector de 
Bruyne, een werkbezoek brengen 
aan het Brugse 
Om 15 uur zal hij op uitnodiging van 
de Volksunie Groot-Brugge in de loka
len van de bank Brussel-Lambert een 
uiteenzetting geven over de werkings
instrumenten van het departement 
dat hij beheert 
Tijdens de plenaire zitting, waartoe 
alle ondernemers uitgenodigd wor
den, zal de minister wijzen op de diver
se diensten waarop een KOMO-be-
drijfsleider beroep kan doen wanneer 
hij zich op de exportmarkten wil bege
ven 
In de huidige ekonomische krisis komt 

Een Franse 
postzegel voor het 
Vlaamse Ekelsbeke 
Het prachtige waterslot van Ekelsbe
ke waarvan de waterring gevoed 
wordt door de IJzer, wordt op 18 juni 
a s geëerd met de uitgifte van een 
nieuwe postzegel door de Franse pos
terijen. 
Ekelsbeke, nu Esquelbecq gespeld in 
't Frans, ligt in Frans-Vlaanderen hal
verwege tussen Kassei en Duinkerke. 
Bij heel wat Vlamingen is Ekelsbeke 
goed bekend door de jaarlijkse kul-
tuurdag die er doorgaat. 
De nieuwe postzegel (1,10 F B stelt 
het kasteel voor en wordt uitgegeven 
ten voordele van de « Europese Stich
ting ter bevordenng van Kunst en Kui
tuur» 
Op zaterdag 17 juni (eerste dag) en 
zondag 18 juni is er van 9 tot 19 uur 
een biezonder postkantoor ingericht 
Er zijn filatelistische omslagen en kaar
ten vanaf 5 FF. Er is ook ballonpost 
Op dat weekend is er uiteraard heel 
wat te doen te Ekelsbeke een ballon-
vlucht een start van een montgolfière, 
een tentoonstelling van oude auto's, 
kunsttentoonstellingen en zo meer. 

de buitenlandse handelspolitiek sterk 
aan bod Vaak immers wordt be
weerd dat een op de twee Belgen in 
de be- en verwerkende nijverheid 
direkt of indirekt werkt voor de uit
voer. 
Sinds de energiekrisis in 1973 kent de 
Belgische exportprestatie een aan
zienlijke achteruitgang In 1972, het 
jaar voor de energieknsis, kende Bel
gië een uitvoeroverschot van 29 mil
jard BF 
In 1976 en 1977 had ons land een 
tekort op de handelsbalans van om 
en bij de 100 miljard Onlangs nog 
verklaarde minister de Bruyne dat 
onze uitvoerpositie zeer kwetsbaar is 
als gevolg van de dubbele specializa-
tie van de Belgische export voor
eerst een sterke gerichtheid op onze 
EEG-partners als afnemers en vervol
gens een overwicht van halffabrika
ten in het exportpakket dat wij aanbie
den 
Onze huidige minister van Buiten
landse Handel heeft ook reeds meer
malen het belang onderstreept qvan 
de deelname van de kleine onderne
mer aan de uitvoer Export mag geen 
amateurswerk zijn, het is een verkeer
de opvatting dat men zijn afzet naar 
het buitenland moet oriënteren wan
neer de binnenlandse markt in gebrek 
bhjft 
Exportaktiviteiten vragen een wel 
overwogen voorbereiding en laten 
geen plaats open voor improvizatie 

VU-soclaal 
dienstbetoon 
te Brugge 
VU-senator G Van In houdt zitdag 
— op de 2e en 4e zaterdag van elke 
maand tussen 11 en 12 u , lokaal Brey-
delhof», Suveestraat 2 te 8000 Brug
g e . 
— elke maandagavond tussen 17 en 
18 u aan huis Moerkerkestraat 
62/A, 8000 Brugge 

VU-sociaal 
dienstbetoon 
te Torhout 
Uur van maandelijkse zitdag gewij
zigd. Op elke I e zaterdag van de 
maan vakantie-periode uitgezonderd) 
houdt senator Guido Van In zitdag 
ten huize van apot P Vlieghe, Hof-
straat 9, Torhout 
Vanaf zaterdag 3 juni a s wordt deze 
zitdag gehouden tussen 10 en 11 uur 
in de voormiddag 

Vlaamse vrienden 
Diksmuide op reis 
Van 5 september tot en met 16 sep
tember 1978 richten 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 
Parijs, 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 Prijs per persoon 
11 450 fr (alles inbegrepen), tel 051 -
500749 

Heuvellandse 
Gezinsvakantie 
boekt vlot 
Op een goede maand voor de start 
van de jaarlijkse gezinsvakantie in het 
Westvlaamse Heuvelland (1 juli tot 15 
augustus) zijn reeds vier van de zes 
weken volgeboekt Alleen voor de eer
ste vakantieweek van zaterdag 1 tot 
8 juli IS er nog ruim plaats en ook voor 
de laatste week (van zaterdag 5 tot 
12 augustus) zijn er nog plaatsen vrij 
Het gaat om vakantie in gastvnje 
gezinnen te Westouter bij Rodeberg 
en Zwarteberg Over deze boeiende 
vakantievorm is bij V V V Westvlaam
se Bergen te 8948 Kemmel een fraaie 
folder te verknjgen met volledige infor
matie (pnjzen, voorwaarden) 

WEST-VLAANDEREN 

Monumenten en stadskernaanpassing: 
Vlaams-Nederlandse gedachtenwisseling 

Te Brugge 
had een colloquium plaats tus
sen afgevaardigden van de Ne
derlandse Staten-Generaal en 
de Kultuurraad voor de Neder
landse Gemeenschap. VU-sena
tor Coppieters was uiteraard als 
voorzitter van de NKR gastheer, 
samen met VU-schepen Omer 
Dombrecht, die namens de stad 
het Nederlandse gezelschap ver
welkomde op een banket, dat 
's avonds in de prachtige goti
sche zaal van het Brugse stad
huis werd opgediend. 
i / oo ra f h a d d e n de g a s t e n een 
b e z o e k aan he t s t e d e l i j k m u 
s e u m G r o e n i n g h e g e b r a c h t en 

een e e r s t e z i t t i n g In he t g e b o u w 
van he t v l a k b i j g e l e g e n E u r o p a 
k o l l e g e g e w i j d aan « D e h u i d i g e 
s i t ua t i e , w e t g e v i n g en b e l e i d s -
s t r u k t u r e n in V l a a n d e r e n en N e 
d e r l a n d » me t a is re fe raa t 
h o u d e r s prof . dr. H e n d r i k B r u g -
m a n s , e r e - r e k t o r van he t Eu ropa -
k o l l e g e , prof . dr. L P . S u e t e n s , 
h o o g l e r a a r K U L en pro f . C J . A . 
Pee te rs , Un i v . A m s t e r d a m . 

D e t w e e d e z i t t i ng w a s g e w i j d 
aan « D e p r o b l e m a t i e k i.v.m. m o 
n u m e n t e n z o r g en s t a d s k e r n v e r -
n i e u w i n ^ in V l a a n d e r e n en N e 
d e r l a n d » m e t a ls i n l e i de rs d e 
I c o m o s v o o r z i t t e r D r i e s V a n d e n 

A b e e l e , de h. W. Baa rs , we t 
h o u d e r te M i d d e l b u r g en B. D e -
rue l le , s c h e p e n te B r u g g e . M e t 
een t w e e d e r o n d l e i d i n g en een 
o n t v a n g s t in de S i n t - S e b a s -
t i a a n s s c h u t t e r s g i l d e w e r d deze 
v e r b r o e d e r i n g t u s s e n N o o r d en 
Z u i d a f g e r o n d . D e N e d e r l a n d s e 
g a s t e n w a r e n v o l lo f o v e r de ver 
w e z e n l i j k i n g e n te r zake te B r u g 
ge. 

He t Z w i t s e r s e — D u i t s t a l i g e — 
t i j d s c h r i f t « D U » w i j d d e een 
l uxueuze u i t g a v e aan de s t a d 
B r u g g e en haar kuns tbez i t . N a d e 
re i n f o r m a t i e o v e r d i t n u m m e r 
k r i j g t u van C o n z e r n - H u b e r , A G , 
B a s l e r s t r a s s e , 8048 Z u r i c h . 

L€nD< 
J U N I 

1. ST.-KRUIS-BRUGGE: Dia-avond «Het do rp : 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-Kortnjk-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-
J\Aenen, 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-Kortnjk-Zuid. Verzame
len op de Plaats te Bellegem om 13 u. 30. 

Dank u, dr. Jozef Hoste! 

J f Hoste neemt on ts lag uit d e g e m e e n t e r a a d van D iks 
mu ide , w a a r hij a ch t jaar lang d e Vlaams-nat ionale v lag h o o g g e d r a g e n 
hee f t Reeds van In d e n beg inne — t o e n de mees ten nog vei l ig in h u n 
sche lp b leven — w a s dr. Hos te , me t zi jn g r o o t gezag als popula i r 
g e n e e s h e e r bere id o p de l i jsten van de V U in O V D te s taan, en w a s 
m e d e oo rzaak van d e o p g a n g van d e Vo l ksun ie in o n s a r r o n d i s s e m e n t 
Omwi l l e van zi jn leef t i jd e n o m onze g r o e p e e n akt ief n ieuw g e m e e n t e 
raadsl id te geven , b o o d hij zi jn onts lag aan. 

He t arr bestuur , het a fde l ingsbes tuur en d e part i j b rengen hier hu lde 
aan de onbaa tzuch t ige inzet van dr. J o z e f Hos te , een mode l genees 
heer en een autent iek nationalist. W e w e n s e n hem n o g vele ge lukk ige 
j a ren toe en h o p e n da t hij o n s v e r d e r zal bege le iden m e t zi jn raadgev in 
gen , d ie zoals s t e e d s sp ru i ten uit een onverva ls t ideal ist isch h a r t 

D e leden van d e Pe rmanen te Kon tak t kommiss i e - V a n l inks naar r e c h t s : J . Mu lder , p laa tsve rvangend gr i f f ier 
v a n d e T w e e d e K a m e r ; E. Raskin ( V U ) , D. D e e s ( V V D ) ; D. C o e n s ( C V P ) ; K. Poma ( P V V ) , A. D e Meer leer , 
gr i f f ier van d e Ku l tuu r raad ; M. C o p p i e t e r s ; L. V a n a c k e r e ( C V P ) ; C. Kle is ter lee, ee rs te ondervoo rz i t t e r van 

d e T w e e d e K a m e r ( C D A ) ; D. V a n Oo i j en ( P v d A ) ; A . La r idon ( B S P ) , J . V e r r o k e n ( C V P ) . 

Welkom Sam 
Bij de voorzitter van VU-Torhout Jo
han Cappelle is een zoon Sam gebo
ren. Aan vader Johan en moeder 
Annie, broertje Tom en de ganse fami
lie onze gelukwensen. Aan de nieuwe 
wereldburger welkom 1 

VJ.N. nu ook in 
Kortrijk 
Enkele maanden terug werd met een 
nieuwe VNJ-kern gestart te Kortrijk 
ledere zaterdag is het voor de jonge
ren verzamelen geblazen Belangstel
lenden kunnen inlichtingen bekomen 
bij Francis Vervisch, 8500 Kortrijk 
(056-353652) 

Toekomst van 
de nieuwe 
Zeebruggesluis 
Minister Mathot (Openbare Werken) 
heeft senator Van In laten weten dat 
de nieuwe zeesluis bedrijfsklaar moet 
zijn in maart 1982, op dat ogenblik zou 
ook de eerste faze van de achterha-
ven voltooid zijn Nopens de stabiliteit 
van de zeesluis noch nopens de wer
king van de sluis zouden moeilijkhe
den te verwachten zijn, de sluis zou 
zelfs bij zware storm kunnen funktio-
neren. 

Havenprobiemen: 

Antwerpen-

Zeebrugge 
Op vrijdag 2 juni as. om 20 u. 30 orga-
nizeert VU-Antwerpen een voorlich
tingsavond over havenprobiemen on
der het motto «Antwerpen-Zeebrug-
ge». 

Sprekers: volksv Hugo Schiltz (Ant
werpen) en senator Guido Van In 
(Brugge). Deze vergadering gaat 
door te Antwerpen, Linker Oever, in 
het St.-Anna-Ceantrum, Hanegraef-
straat 5. 

Leeuwevlaggen te 

Kortrijk 
Op 2 juli IS er IJzerbedevaart en op 11 
juli Guldensporenherdenking, dan 
past de Leeuwevlag aan elk huis. 
Vlaggen te verkrijgen bij J. Labaere, 
Gr Beatrijslaan 13, 8500 Kortrijk. Nu 
te bestellen 

lustreiie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 050-357404' 
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„Recht op dienstverlening" 
realiteit te Mol 

ANTWERPEN 

Vanaf 1 juni 1978 is het O C M W van Mol in de mogelijkheid om zijn dienstver
lening aan de bevolking aanzienlijk uit te breiden. In het kader van de Sociale 
Dienst, waar iedereen terecht kan met zijn problemen van gelijk welke aard, 
zal dan ook meer gespecializeerde hulp kunnen geboden worden. 
Het Plan Spitaels gaf de O C M W s de mogelijkheid om projekten in te dienen 
om taken te vervullen die anders niet zouden gebeuren. Het O C M W van onze 
gemeente heeft deze kans dan ook gretig te baat genomen om de bewoners 
van Mol een betere dienstverlening te kunnen verzekeren. 
Het personeelskader wordt op deze manier tijdelijk aangevuld met een aantal 
personen die, elk op hun eigen manier, kunnen bijdragen in het brengen van 
meer WEL-ZIJN aan mensen met individuele problemen, relatieproblemen en 
probleemgroepen. 

De Sociale Dienst van het O C M W 
bestaat momenteel, uit vier maat
schappelijk assistenten die de proble
men opvangen en, in de mate van het 
mogelijke, zorgen voor een zo gunstig 
mogelijke oplossing Op 1 juni 1978 
komen er volgende personen bij 
— 4 familiale helpsters om gezinnen 

en bejaarden bij te staan 
— 4 kuisvrouwen om te gaan kuisen 

bij bejaarden en minder-validen 
— 1 bediende-dactylo om een aantal 

administratieve taken te vervullen 
— 1 bediende-tolk voor de integratie 

van de gastarbeiders 
— 1 sociologe om onderzoekswerk 

te verrichten naar de behoeften 
van de Isevolking en de mogelijke 
taken van het O C M W 

— 1 psycholoog om de maatschap»-
pelijke werkers bij te staan met 
deskundige adviezen en om meer 
psychologisch genchte problemen 
trachten op te lossen 

— 1 junste voor rechtskundig advies 
— 1 chauffeur-klusjesman voor aller

lei karweitjes 
Een aantal van deze taken worden 
hierna nog beter omschreven, daar ze 
nieuwe diensten betekenen voor de 
inwoners van Mol De bedoeling van 
deze diensten en ook de manier waar
op men een beroep op hen kan doen 
wordt nog verduidelijkt 
Deze diensten worden opgencht om 
een betere dienstverlening aan de 
bevolking te verwezenlijken Er wordt 
dan ook verwacht dat men met aar
zelt om zich tot het O C M W te wen
den voor een oplossing van zijn pro
blemen 

Depannagedlenst voor gezlns-
en bejaardenhulp 

Dit betekent dat iedereen, die recht 
meent te hebben op deze hulp, maar 
niet onmiddellijk kan geholpen wor
den door de reeds bestaande dien
sten, een aanvraag mag doen voor 
een familiale helpster bij het O C M W 
Het O C M W zal dan een dergelijke 
helpster, in de mate van het mogelijke 
en voor een beperkte duur, ter plaat
se zenden totdat een andere organiza-
t e voor familiale hulp kan overnemen 
De helpster heeft een speciale oplei
ding gehad om deze taken behoorlijk 
uit te voeren Zij staat in voor de 
gewone huishoudelijke opdrachten 
ZIJ hoeft met te zorgen voor grote 
schoonmaak, uitzonderlijk grote was, 
werk in het bedrijf, winkel of bureel 
Een bejaardenhelpster mag gevraagd 
worden om tijdelijke hulp te verlenen 
aan bejaarde echtparen in geval van 
ziekte van een van beiden, of aan een 
alleenstaand bejaard persoon Zij kan 
ook tijdelijk hulp verlenen aan gehan
dicapte personen 

ZIJ zal het gewone huishoudelijke 
werk vernchten, in zover de bejaarde 
zelf dit niet meer kan doen Naast 
morele en sociale hulp, zorgt zij ook 
voor de gewone hygiënische verzor
ging 

Dienst voor het kuisen van 
woningen 

Een gezinshelpster moet instaan voor 
het algemene huishoudelijke en fami
liale werk Nochtans zijn er zeker 
bejaarden of gehandicapten die het 
grootste deel van dit werk zelf nog 
kunnen doen, en mets anders vragen 
dan dat hun woning op tijd en stond 
gekuist wordt Deze mensen kunnen 
meestal zelf nog hun potje koken en 
de lichte huishoudelijke bezigheden 
vernchten Het onderhoud van de 
woning vraagt echter een grotere 
lichamelijke inspanning, die zij slechts 
moeizaam kunnen opbrengen 
Om deze mensen ook te kunnen hel
pen, heeft het O C M W van Mol vier 
werkvrouwen in dienst genomen 
Aanvragen voor het bekomen van 
een familiale helpster of een kuis
vrouw en verdere inlichtingen dienen 
te getjeuren bij het O C M W van Mol, 
Snnallesti-aat 9 / 1 , Mol, tel 014/ 
31 3400 Vanaf 1 juli 1978 moeten de 
aanvragen gebeuren op de burelen 
van het O C M W in het nieuwe rust
oord, dat gelegen is in de Jacob Smits-
laan, vlak naast het Sint-Jan Berch-
manskolleqe 

iedere aanvraag heeft tot gevolg dat 
een sociaal onderzoek zal ingesteld 

worden Dit om de noodwendigheid te 
bepalen, en om de bijdrage van de 
belanghebbende vast te stellen 
Inderdaad kan deze dienst niet gratis 
verleend worden Er dient een uurloon 
betaald te worden Dit uurloon schom
melt naargelang het inkomen en de 
sociale lasten Minimaal moet 8 frank 
per uur betaald worden 

Juridische hulpverlening in het 
O C M W 

Het aantal wetten en reglementen 
wordt met de dag omvangrijker Het 
wordt een onmogelijke zaak zijn rech
ten en plichten krachtens deze wets
bepalingen allemaal te kennen 
Het O C M W wil hier iets aan doen 
Een juriste die verbonden is aan het 
O C M W , zal informatie verstrekken, 
voorlichting geven over het recht, 
over de juridische gevolgen van be
paalde rechtshandelingen, raad ge
ven in konkrete gevallen, eenvoudige 
controle uitoefenen op af te sluiten 
kontrakten, rechten en plichten op
sommen in konkrete probleem- of kon-
fliktsituaties 

Dienstver lening voor 
gastarbeiders 

In de gemeente Mol verblijven een 
aantal Turkse en Marokkaanse fami
lies en ook zij hebben recht op maat
schappelijke dienstverlening 
Het O C M W vond het noodzakelijk 
om deze mensen de mogelijkheid te 
bieden om beroep te doen op de dien
sten die er op dit ogenblik zijn 
Op 1 juni treedt er iemand in dienst 
die vlot Marokkaans en Turks 
spreekt, op de hoogte is van een aan
tal administratieve zaken en reeds 
geruime tijd werkt met gastarbeiders 
Zitdagen dinsdag, woensdag (voor
middag van 10 u tot 13 u ) en donder
dag Schoolhuis, Ginderbuiten 212 
Maandag en vrijdag (voormiddag van 
8 u 30 tot 12 u 15) Rusthuis O C M W , 
Jacob Smitslaan, Mol 
Huisbezoeken de mogelijkheid t)e-
staat ook dat deze persoon op huisbe
zoek gaat bij families en vrouwen 

C H A T E A U C A R A V A N 

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

Tel. 031/21.98.15. Ook 's zondags open. 

& CARAVANCENTRA PVBA 
Kortnieuws uit HOVE 
Op dinsdagavond 16 mei sprak de 
heer August Van Humbeek op uitnodi
ging van VUJO-Hove over amnestie 
en zijn hongerstaking Hij wist het 
publiek op een eenvoudige, doch zeer 
interessante manier te boeien 
W I J hopen dat VUJO-Hove, na een 
tijdje betrekkelijke stilte, terug de 
wind in de zeilen heeft, daar er enkele 
nieuwe dynamische jongeren zijn bij
gekomen. 

Ingenieursbureau B - I - I . V V - N . V . 

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 

•k W e g e n - en 
r ioler ingswerken 

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

015/20.33.14 

Gelukwensen 

Hartelijk proficiat aan de heer en 
mevrouw Rutger Buys en familie met 
de geboorte van een kleinkind « Saar-
tje» 
Tevens onze beste gelukwensen aan 
de heer en mevrouw Schols bij de 
geboorte van hun derde kindje « Ka
ren» 

Kortnieuws uit 
EKEREN 
Geboor te 
In het gezin van Hendnk Bellens en 
Annie Van Rompaey kregen Katleen 
en Johan een broertje, Pieter Hartelij
ke gelukwensen i 

IJzerbedevaart 

Heeft plaats te Diksmuide op zondag 
2 juli e k om 11 u Propagandamate-
naal te bekomen op het VU-sekreta-
riaat, Geestenspoor 72 Ekeren Tel 
410441 

Steunfonds « Negen van Laken » 

Om de schadevergoeding te kunnen 
afbetalen werd een steunfonds opge
richt Er zal een inschrijvingslijst ge
opend worden in het weekblad 
«WIJ» Het IS een uitstekende wijze 
om te tjewijzen dat solidariteit voor 

ons geen hol woord is Stortingen op 
het « Solidanteitsfonds Negen van La
ken» Rekening Kredietbank 434-
8094439-84 Hartelijk dank Nadere in
lichtingen steeds te bekomen op het 
VU-sekretanaat, Geestenspoor 72 
Ekeren Tel 41 0441 

MUnDIR 
JUNI 

10. 

17. 

18 

18 

23 

ANTWERPEN : spreekbieurt door Hugo Schiltz en Guido Van 
In, senator, over Havenproblematiek Om 20 u 30 in lokaal St -
Annacentrum, Hanegraafstraat linkeroever 
NIJLEN : Eerste groot bal ingericht door VU-fanfare Drumband 
« Kempenland » in feestzaal Nilania te Nijlen Deuren 20 u 
HOMBEEK-LEEST: VU-Brabantse koffietafel in zaal «De 
Leeuw van Vlaanderen » van 20 u af is er een njke keuze aan 
volkse hapjes Inkom gratis 
DEURNE : zitdag van raadslid Staf Hereygers van 20 tot 22 u in 
cafe Gallaxie, De Francqueslei 134 
DEURNE zitdag van raadslid Staf Hereygers van 20 tot 22 u 
in café Duivenvrienden, Herentalsebaan 227 
DEURNE : zitdag van raadslid Staf Hereygers van 20 tot 22 u in 
lokaal Trefpunt, Turnhoutsebaan 28 
M O L : Iedereen kan gratis wijn proeven om 20 uur in het lokaal 
Malpertuus, Turnhoutsebaan 10 De beste Roemeense en Hon
gaarse wijnen Inschnjven voor 1 jum in het lokaal 

WIEKEVORST : VU-afdelingsvlaginhuldiging in de kantine van 
FC Orwirk, Goorweg Om 20 u 30 
WIEKEVORST : Eerste gezinswandeling Start om 18 uur op de 
Boonmarkt te Hallaar 
BALEN-NETE : VU-fanfare «Kempenland» in provinciale Fede-
kamwedstri jd te Balen-Nete 
DEURNE : uitstap naar de Westhoek Inlichtingen Vlaamse Kul-
turele Vrouwenkring, tel 2541 41 
DEURNE : 11 juli-viering in lokaal Trefpunt met gastspreker M 
Coppieters en optreden van Jef Eibers 

V.Z.W. 
«GEZINSZORG» 
te 2660 
WILLEBROEK 

De v z w .GEZINSZORG» 
heeft een vakature voor 
full-time of part-time ver
plegers-verpleegsters A2 
voor haar dienst «THUIS
VERPLEGING . 

De kandidaturen kunnen 
worden ingezonden tot ui
terlijk 15-6-78, gericht aan 
Dhr Wilfned Leemans, 
Voorzitter, Westzavelland 
40 2660 - Willebroek Adv 135 

Staatssekretaris 
Anciaux te 
Kontich-Waarloos 
De VU-afdeling Kontich-Waarloos no
digt alle leden uit op een grote leden
en informatieavond Deze gaat door 
op vrijdag 2 juni om 20 u 30 in zaal 
Pronkenborgen (Kontich-Kazerne) 
Op het programma 
Inleiding door E Faes, « De gemeente
lijke politiek» met a) Het gemeen
schappelijke Programma door Magda 
Olyslaegers-Smedts, W Verantwoor
ding van het Bestuursakkoord door 
Fr Van Oorschot , c) De Realiteit nu ' 
Wat v e r d e r ' door dr L Verbaet 
Intermezzo film van R Hellemans, 
daarna kort debat bij gestelde vragen 
Moderator E Faes 
Na de pauze « De Volksunie en haar 
profiel» Dit onderwerp wordt behan
deld door Vic Anciaux staatssekreta
ris van Nederlandse Kuituur 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzer>, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

« 15 jaar akademie 
Arendonk» te 
Antwerpen 
In galenj Brabo, Mercatorbuilding, 
Desguinlei 100 te Antwerpen gaat 
vanaf 1 juni een tentoonstelling «15 
jaar Akademie Arendonk» door 
De deelnemende kunstenaars zijn 
Corneel LP Van Gorp geboren en 
wonende te Arendonk Is nu direk-
teur-leraar aan de Akademie Aren
donk sinds het ontstaan van deze 
school (1963) 
Petrus GM Dirkx geboren te Eindho
ven 
Gregoire FG Maes getxjren en wo
nende te Arendonk 

Leonard Van Steenbergen geboren 
en wonende te Arendonk 
Petrus CG Verbeek geboren te Eind
hoven 
Johannes M Vosters getxjren te 
Reusel ( N U 

« Ken uw gemeente » 
te Hoboken 
De Vlaamse Kulturele Knng Jan Pee-
ters orgamzeert een voet - fiets -
autozoektocht «Ken uw gemeente» 
op zondag 18 juni 1978 
Inschnjven vanaf 13 uur in het 
Vlaams Nationaal Centrum Steyn-
straat, 85 Hoboken Deelname in de 
onkosten 100 fr voetgangers en fiet
sers 200 fr auto -I- 100 fr per deel
nemer (inzitter) 500 f r groepen + 10 
personen Prachtige prijzentafel Alle 
inlichtingen D'Heu Leo tel 285458 

Gemeente Ekeren 
Voor de maanden juli en 
augustus 1978 zijn plaatsen 
van tijdelijk toezichter en toe-
zichtster vakant op de Eker-
se speelparken. Aanvragen 
vergezeld van de nodige be
wijsstukken zoals getuig
schrift van gedane studies 
en bewijs van goed zedelijk 
gedrag dienen toe te komen 
bij het Kollege van Burge
meester en Schepenen vóór 
7 juni 1978. Inlichtingen zijn 
te bekomen op het gemeente
huis, dienst Maatschappelij
ke Vlerken. CAdv. 128) 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 O KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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150 miljoen roest 
in Nijlens velden 
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Een onwaarschijnlijk, maar écht verhaal: 
Lof der zotheid ? 

Te Nijlen is al een hele t i jd een modern pomp- en zuiveringsstation vol tooid 
Wie hieruit besluit dat het station het hart is van een degeli jk r ioleringsnet 
heeft het echter mis voor Omdat er geen bevoegd toezicht is liepen de koste
lijke installaties al enkele keren fris onder water En het schepenkollege is nu 
aan het bekvechten met de aannemers om te zien wie de brokken gaat 
betalen Te Nij len werd door onwil en sabotage van de CVP en de BSP een 
klucht waar, die Erasmus zou doen verbleken een kant-en-klaar zuivering 
station van meer dan 150 mil joen staat letterl i jk te roesten in de velden 

Voorgeschiedenis 

Toen Lode Van Dessel in 1971 VU-burgemeester te Nijlen werd, was er na een 
twintigjarig notarisbewind heel wat werk op de planken De aandacht van de 
dynamische VU-ploeg ging — naast het verhelpen van sommige scheefgegroei
de ondemokratische machtsverhoudingen — vooral en met zeer groot sukses 
naar weg- en rioleringswerken Tientallen en tientallen straten werden verhard 
en er werd begonnen met de bouw van een pomp- en zuiveringsstation dat 
uiteindelijk 100% betoelaagd werd Dat station zou het hart worden van een 
goed en evenwichtig rioleringsnet Zou, want het VU-sukses werd door de CVP 
en BSP met lede ogen aangezien En toen begon de onderduimse, en zelfs open
lijke sabotage 

Sportcomplex en hogere overheid. . . 

De CVP (toen koalitiepartner van de VU) sloot een koopje met de oppositie en 
drukte aldus de bouw van een sportcomplex met zwembad door waardoor de 
gemeentekas zwaar op de proef gesteld werd en wordt De bundel van de 
hoofdrioleringen werd door de CVP en BSP ergens bij de « hogere overheid » 
bevroren, en daarmee is de sabotage rond 

En n u ' 

De fameuze Leuvense computer leverde ook voor onze gemeente «goed» 
werk een zekere VU-meerderheid bij de gemeenteraadsverkiezingen van 76 
werd opgeheven door Nijlen te fusioneren met Bevel en Kessel De VU beland
de in de oppositie De samengeklutste meerderheid (CVP-BSP-Gemeentebelan-
gen) zit nu zelf met de gebakken peren een kostend sportcomplex (dat werkt) 
en een bednjfsklaar pomp- en zuiveringsstation zonder rioleringen i 

Besluit 
Onze staatssekretaris Vic Anciaux steunt de Nijlense V U krachtdadig om zo 
vlug mogelijk van Openbare Werken rioleringswerken te verkrijgen Wie immers 
een pomp- en zuiveringsstation bouwt moet meteen ook — en bij voorrang — 
voor de moerrioleringen zorgen 
W I J blijven ons — in de oppositie zowel als in de meerderheid — eerlijk inzetten 
voor de bevolking En als de vroegere saboteurs uit de CVP en BSP zich nu 
eens echt achter « de wil van het volk » willen scharen, dan zal alvast geen 150 
miljoen verder roesten ergens in Nijlens velden W. Caethoven 

Openbaa r Centrum voor 
Maatschappeli jk Welzijn 
MERKSEM 
O p e n v e r k l a r m g v a n d e b e t r e k k i n g v a n huisbe
waarder voor « Residentie De Brem ». 
De k a n d i d a t u r e n , p e r a a n g e t e k e n d e zending , ge r i ch t 
a a n de h e e r Voorz i t te r v a n h e t OCMW, V a n Aer t se -
l a e r s t r a a t 29, 2060 Merksem, d i e n e n ui terhjk toe te 
k o m e n op 12 juni 1978 
N a d e r e in l i ch t ingen k u n n e n b e k o m e n w o r d e n bi] 
he t p e r s o n e e l s b u r e a u , J a a k De Boecks t r aa t 3, 2060 
M e r k s e m (Adv i3o) 

Openbaa r Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 
MERKSEM 
O p e n v e r k l a r m g v a n d e b e t r e k k i n g v a n opsteller. 
De k a n d i d a t u r e n , p e r a a n g e t e k e n d e zend ing , ge r i ch t 
a a n d e h e e r Voorz i t te r v a n h e t OCMW, V a n Aer tse-
l a e r s t r a a t 29, 2060 Merksem, d i e n e n uiterl i jk toe te 
k o m e n o p 12 juni 1978 
N a d e r e m h c h t i n g e n k u n n e n b e k o m e n w o r d e n bij 
he t p e r s o n e e l s b u r e a u , J a a k De Boecks t r aa t 3, 2060 
M e r k s e m 'Adv i3i) 

NIJLEN-NILANIA- 3 JUNI 
DE ENIGE NIET-GESUBSIDIEERDE MUZIEKVERENIGING 

VAN DE FUSIEGEMEENTE NIJLEN 

Fanfare-Drumband 
KEMPENLAND 
VERWACHT - HEEL ZEKER -

OOK U EN UW VRIENDEN OP HAAR 

*1ste GROOT BAL 

Weeser>ij! WELKOM! J 

ZO€K€RC3€ 
— Diëtist Kan zelfstandig wer
ken 1286 
— Jongeman met njbewijs 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) 
Bediende-magazijnier uit Sint-Ka-
telijne-Waver werkloos om eko-
nomische redenen zoekt dnn-
gend nieuwe betrekking in de 
omgeving Mechelen-Antwer-
pen-Brussel 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 7900 Referentienummer 

1297 

Duits toerisme met nieuw initiatief 

„Die Zehn": tien op tien! 
Die Zehn, newcomers m het Duit
se stedelijke toerisme, hebben 
besloten aktief tot de reklame 
voor Duitsland van de Duitse 
Centrale voor Toerisme bij te 
dragen Zij bevinden zich daar
bij m een biezonder gunstige 
positie omdat zij over het gehele 
gebied van de Bondsrepubliek, 
van noord via west naar zuid 
zijn verdeeld De expressie van 
het Duitse stedelijke toerisme 
wordt door het gemeenschappe 
lijke optreden van de werkgroep 
Die Zehn in belangrijke mate 
versterkt 
Een m vier talen verschenen 
prospektus met telkens een foto 
van de genoemde steden, toont 
het op het eerste gezicht waarde
volste beeld van de historisch 
gegroeide steden Lubeck, Bre
men, Munster, Bonn, Trier, 
Wurzburg, Heidelberg, Neuren
berg, Freiburg en Augsburg 
Geen enkele stad is gelijk aan de 
andere De gast wordt door de 
offerte van de werkgroep Die 
Zehn op beminnelijke wijze met 
de levensstijl en de levenswijze 
van noord naar zuid vertrouwd 

gemaakt De bezoekers weten al 
spoedig, dat zij in deze tien ste
den welkome gasten zijn en dat 
men hun uit verleden en heden 
het beste wil aanbieden 
ledere stad heeft zoveel onge
woons om te zien, om van te 
genieten, om te kopen, verraadt 
het gemeenschappelijke pros
pektus De toeristen m deze ste
den kunnen zich door de biezon-
dere gastvrijheid en door de 
voor de streek typische culinaire 
specialiteiten laten verwennen 
Om de vrees voor een opont
houd m deze steden, dat men m 
de regel duur vmdt weg te ne
men, kan de bezoeker gebruik 
maken van het pakket van 
DM45,— dat overnachting met 
ontbijt en iets typisch van de 
stad aanbiedt In overeenstem
ming met de wens van de Amen 
kaanse gasten naar meer kom 
fort, IS er een arrangement van 
DM65,— ontwikkeld Onafhan
kelijk daarvan staan alle andere 
aanbiedingen van de werkgroep 
' Die Zehn » ter beschikking van 
ledere gast, tot aan de kans voor 
individualisten alle mogelijkhe
den zelf te ontdekken en te boe
ken 
Het Duitse stedelijke toerisme is 
door de werkgroep « Die Zehn » 

10%vr.V.U.Ieilen 
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARÜCbbUi j 

OOK NAAR MAAT 

doorzichtiger geworden en met 
waardevolle posities verrijkt 

Van de mogelijkheden om naar 
de steden Augsburg, Freiburg, 
Neurenberg, Heidelberg, Wurz-
berg. Trier, Bonn, Munster, Bre
men en Lubeck te reizen, kan op 
velerleiwijze gebruik worden ge
maakt De autotoerist heeft de
zelfde goede mogelijkheden als 
de treinreiziger, maar ook zij, 
die per vliegtuig reizen kunnen 
de steden via de als knooppunt 

dienende luchthavens vlug be
reiken 
Zowel het bezoek van een enkele 
stad, alsook van een groep ste
den m het noorden, westen of 
zuiden, wordt aanbevolen Reizi
gers met veel tijd kunnen wi] 
advizeren binnen een periode 
van tweeeneenhalve week alle 
tien de steden na elkaar te bezoe
ken o Die Zehn » sturen hun of
ferte gaarne te allen tijde aan 
alle organizatoren 

(Medegedeeld) 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest 52 Antwerpen 

Tel 031-3U5,83 

VERENIGING 
VLAAMSE 
ZIEKENFONDSEN 
U ALS VLAMING SLUIT ZEKER AAN 
BIJ HET VLAAMS ZIEKENFONDS 
VAN UW STREEK 

ANTWERPEN 
— V l a a m s Z ieken fonds «Ie Dien », M e r o d e s t r a a t 30, 
Meche len , tel 015/20 6613 
— O n d e r l i n g Z ieken fonds Rupe l s t r eek e n Klein-Bra-
ban t . K r a a n w e g 21, Bornem, tel 031/891619 

BRABANT 
— Cembel , L e u v e n s e l a a n 43, Tienen, tel 016/8134 35 

OOST-VLAANDEREN 
— V l a a m s e Mutua l i te i t W a a s l a n d , V r a s e n e s t r a a t 14, 
Beve ren -Waas , tel 031/75 66 66 
— V l a a m s Z iekenfonds Sche lde -Dende r -Durme , 
E m W m c k e l l a a n 5, D e n d e r m o n d e , tel 052/2175 45 
— Ziekenfonds F l a n d n a , Keizer Ka re l s t r a a t 80, 
Gent , tel 091/2352 27 
— Ziekenfonds F l a n d n a Meetjesland, Grav in J o h a n -
n a l a a n 8, Eeklo, tel 091/77 23 51 
— Ziekenfonds Land v a n Rhode, H u n d e l g e m s e -
s t e e n w e g 359, Mere lbeke , tel 091/3079 09 
— Ziekenfonds V l a a m s e A r d e n n e n , Fo r t s t r aa t 34, 
O u d e n a a r d e , tel 055/31 31 15 

WEST-VLAANDEREN 
— V l a a m s Z iekenfonds De West, Reco le t t ens t r aa t 
66, Nieuwpoor t , tel 058/23 37 15 
— V l a a m s Z iekenfonds Het Brugse Vrije, Suvée-
s t r a a t 2, B r u g g e 
— Ziekenfonds Wes t -F l andna -Kor tn jk , Ve lds t r aa t 
170, Kortrijk, tel 056/2256 98 
— Ziekenfonds Wes t -F l andna -Roese l a r e , W e s t l a a n 
145, Roese la re , tel 051/208345 

WZ-SEKRETARIAAT : Veldstraat 170, Kortrijk, tel. 
056/22.56.98. 
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15 juni een beslissende datum 

De Nederlandstalige 
Jeugdraad 
op een dood spoor? 
Misschien hebben toch enkele mensen wel even verrast opgekeken 
toen ZIJ onlangs in hun krant een klein bericht lazen waarin werd aan
gekondigd dat de Nederlandstalige Jeugdraad overwoog, zijn aktivi-
teiten stop te zetten, bij gebrek aan geld en personeel De raad was 
bijna klaar met zijn herstrukturering, en uitgerekend dan werd 
bekend dat op do begroting slechts 400.000 fr. werkingsbudget was 
voorzien i.p.v. meer dan 1 miljoen, zoals gevraagd. Een delegatie 
werd door minister De Backer ontvangen, en deze verklaarde dat het 
nodiae zou worden qedaan, en dat een gesprek zou worden belegd 
met de kabinetsverantwoordelijke, de voorzitter van de Nederlands
talige Jeugdraad en de direkteur-generaal, waarop deze moeili jkhe
den in concreto zouden worden opgelost. Ondertussen bli jkt een en 
ander toch wel de moeite om even bij te blijven stilstaan. 

De Nederlandstalige Jeugdraaa, 
opgericht bij KB van 30 april 1970 
is een van de « Hoge Raden » die 
de regering advies verstrekken 
over de bepaalde materie v\/aar-
voor ze bevoegd zijn Zo zijn er 
de Hoge Raad voor volksontwik
keling, Samenlevingsopbouw, Ge
zin en Derde Leeftijd, om er maar 
enkele te noemen De Nederlands
talige Jeugdraad het leven zag, 
afsluiting van de Nationale Jeugd
raad, daar tegelijkertijd een Frans
talige Jeugdraad het leven zag, 
de zogenaamde Conseil de la 
Jeunesse d'expression Frangai-
se (CJEF) 
Qua samenstelling is de Neder
landstalige Jeugdraad (NeJR) 
analoog aan de meeste andere 
jeugdraden, d w z dat alle, in dit 
geval, nationaal erkende jeugdver
enigingen een afgevaardigde en 
een plaatsvervanger kunnen aan
duiden voor de Algemene Verga
dering Een 90-tal jeugdvereni
gingen, jongerenbewegingen, stu
dentenorganisaties, gespeciali-
zeerde en andere jeugddiensten, 
konfederaties en federaties zijn 
bij de NeJR aangesloten 

B e v o e g d h e i d 

De NeJR heeft onder zijn be
voegdheid grosso modo twee ver
schillende groepen van onderwer
pen het specifieke jeugdbeleid, 
vnl het georganizeerde jeugd
werk (subsidiering - mateneie 
voorzieningen - internationale kon
takten - uitleendiensten - enz ) , 
daarnaast het algemene jeugdbe
leid, alle probleemsituaties waar
mee jongeren van nu kunnen wor
den gekonfronteerd (onderwijs -
jeugdbescherming - leger- of bur
gerdienst - leefmilieu - werkende 
en werkloze jongeren - gastar
beiders - vrijetijdsbesteding en 
konsumptie - enz) Het is dan ook 
al dadelijk zeer duidelijk dat de 
overheid, wil zij een degelijk 
jeugdbeleid voeren, er alle belang 
bij heeft een even degelijke jeugd
raad uit te bouwen 

S t ruk tuu r 

De struktuur van de NeJR is snel 
uitgetekend Een aantal werkgroe
pen en kommissies, die voor alle 
leden openstaan, bereiden advie
zen voor Het bureau volgt de 
werking van deze kommissies, en 
stelt de agenda op van de algeme
ne vergadering die over alles 
beslist In praktijk wordt echter de 
wet gesteld door de vier koepels 
de katolieke Jeugdraad, het So
cialistisch Jeugdverbond, de kon
federatie van verenigingen met 
PVV-strekking en het onafhanke
lijke FOJOD Vergen de eerste 
dne weinig uitleg, bij de vierde 
koepel moeten we even bhjven 
stilstaan FOJOD, de federatie 
van onafhankelijke jeugdorganisa-
ties en -diensten, is momenteel de 

koepel die de wagen aan het rol
len heeft gebracht 
Ter informatie bij de onafhanke-
lijken behoren organizaties als 
Jeugd-Rode Kruis , ABN-Kernen , 
Y W C A , Vlaamse Jeugdherber
gen, e d m 

Hers t ruk tu re r i ng 
noodzaak 

Een herstrukturering van de 
NeJR werd dus noodzakelijk, we
gens een aantal voor de hand lig
gende redenen De vergade
ringen tijdens de week bleken 
enkel mogelijk voor vrijgestelden 
of gedetacheerde leerkrachten, 
terwijl de weekeinden uiteraard 
voor de meeste jeugdwerkers 
zijn benomen met het werk aan 
de basis in de eigen organizatie 
Om nog met te spreken over het 
feit dat alleen nationaal erkende 
verenigingen in aanmerking ko
men voor het werk in de NeJR 
zodat heel wat mensen erbuiten 
vallen Voeg daarbij de machtige 
invloed van de veelal politiek ge-
struktureerde zuilen, en je be
grijpt onmiddellijk dat de «Jeugd 
van Vlaanderen» met bepaald 
rechtstreeks het jeugdbeleid zit 
te beïnvloeden Voor kwalitatief 
degelijk beleidswerk is daaren
boven een goed uitgebouwd per
soneelskader, en het wetenschap
pelijk onderzoek, broodnodig 

Toch resu l ta ten ? 
De herstrukturering leverde toch 
enkele resultaten op Vooreerst 
werd beslist over te gaan tot het 
«Open Breed Forum », een kans 
voor alle basiswerkers om recht
streeks inspraak te hebben Een 
uitgave van een tijdschrift met de 
belangrijkste werkzaamheden 
van de NeJR wordt overwogen 
De NeJR vroeg dan ook uitbrei
ding van zijn (financiële) wer-
kingsmogelijkheden om het open 
forum, het tijdschnft, en het uitbe
steden van wetenschappelijk on
derzoekswerk mogelijk te maken 
Een uitbreiding van het perso
neelskader IS eveneens nodig 
Voor wat betreft de deelname 
aan de vergadenngen tijdens de 
week door anderen dan vrijgestel
den uit het (nationale) jeugdwerk 
IS er met dadelijk een oplossing 
Op lange termijn is hiervoor het 
samenvoegen en aanpassen no
dig van de wetten van 1 7 63 en 
10 4 73 op de sociale promotie en 
de kredieturen, en het uitbouwen 
van een «betaald vormingsver
lof »I Dit vormingsverlof zou dan 
kunnen voor alle schools onder
richt, kursussen van socio-kulture-
le organizaties, het vervullen van 
mandaten in diverse adviesraden, 
enz Zowel op het kabinet van 
minister Spitaels, als in de kom
missie « werkende jongeren » van 
de NeJR wordt hierrond gewerkt 
De knelpunten zijn echter be

kend een degelijke vergoeding 
voor de deelnemer aan het vor
mingsverlof, en vooral, de werkze
kerheid De pnve-ondernemer 
voelt meestal met veel voor deze 
stelsels, en een kandidaat vreest 
zeer dikwijls zijn betrekking te zul
len verliezen 

Vee l p r o b l e m e n 

Terwijl nu de besprekingen rond 
de herstrukturenng bijna rond 
zijn, wordt het duidelijk dat de 
overheid nu met bepaald entoe-
siast IS om de NeJR hierin te steu
nen De financiële middelen wor
den met vrijgemaakt, en de perso
neelsproblemen zijn verre van op
gelost Een heel aantal werkgroe
pen en kommissies kunnen am
per werken bij gebrek aan ver
slagen en dokumenten, en de 
groep FOJOD besliste dan ook 
onlangs met meer aan de werk
zaamheden van de NeJR deel te 
nemen tot de algemene vergade-
nng op 15 juni a s Deze vergade-
nng belooft dan ook spannend te 
zullen worden Heel wat mensen 
voelen zich terecht bij de neus 
genomen door de overheid Komt 
daarbij dat vooral tussen de kris-
telijke en de socialistische groep 
nog een hevige diskussie aan de 
gang is over de funktie en de 
samenstelling van het bureau in 
de toekomstige nieuwe jeugd
raad, zo zelfs, dat het er naar uit 
gaat zien dat geen enkel voorstel 
tot herstrukturenng uiteindelijk de 
nodige meerderheid zal krijgen 
op de komende algemene verga
dering 
Op 15 juni zal misschien een 
belangrijke bladzijde worden ge
schreven in de geschiedenis van 
de Nederlandstalige Jeugdraad 
We verwachten in de eerste 
plaats dat de overheid voldoende 
stappen zal zetten, zodat duidelijk 
zal zijn dat zij belang hecht aan 
een degelijk adviesorgaan Wij 
verwachten tevens dat de grote 
zuilen tijdig hun twisten zullen bij
leggen en de hoognodige her
strukturenng — hoewel deze nog 
zeker met het ideaal benadert — 
kan worden doorgevoerd 

Bob Raets 

ZO€K€RC}^ 
Betrekkingen aangeboden aan 
1 Jong architekt - Ingenieur of 
architekt, bij voorkeur uit Oost-
Vlaanderen 
2 Jong handelsvertegenwoor
diger met vast salaris en bedien-
denkontrakt 
3 Tweetalige sekretaresse voor 
Brusselse firma 
Betrekkingen gezocht voor 
1 Technisch ingenieur Elektro-
mechanica - 29 jaar 
2 Huisvrouw zonder beroep, 
41 jaar 
3 Bekister 40 jaar, liefst omge
ving Gent 
Voor inlichtingen zich wenden 
senator O Van Ooteghem, Oud-
Stnjdersstraat 29 9219 Gent
brugge-tel 091/307287 (N56) 

VU-familie zoekt betrekking 
voor 20-jarige zoon Legerdienst 
voldaan Diploma A3-handel-Ad-
ministratie Liefst in Limburg Tel 
011-411525 CN52) 
— Vlaamse schoonmaakster 
gevraagd in VU-gezin 8 u per 
week zich aanbieden Hendnk I 
lei 169 te Vilvoorde (na 18 uur) 

(N57) 

ZON -
STUDIE -
ONTSPANNING 

TE NICE/AZURENKUST 

17-daagse groepsreis, met VTB-leiding, voor jonge
ren vanaf 16 jaar 

Data: 14 tot 30 juli. 

Reissom per persoon: 14 500 tr 

Inbegrepen: 

— treinreis, 
— ligplaatsen, 
— volledig pension, 
— 40 franse taallessen, 
— reisleidmg, 
— reisverzekering 

Voor alle inlichtingen en inschrijven 

Vlaamse Toeristenbond 
St-Jakobsmarkt 45-47 
2000 Antwerpen 

Tel. 031-34.34.34 

Vergunning nr. 1186 — Kat. A 

Vlaamse pers 
bezoekt 
Wallonië 
op z'n Vlaams 
Op uitnodiging van de Vlaamse 
Toenstenbond trok de Vlaamse 
pers vonge zaterdag naar de 
Ardennen Voor een pnma car, 
prima organizatie zorgden voor
zitter Jozef Van Overstraeten, be
heerder Renaat Martens en me
juffrouw Francine Dieltjens, sekre
taresse van de voorzitter 

De eerste bestemming was de tui
nen van Annevoie Hier werd 
men opgewacht en rondgeleid 
door cle heer de Montpellier eige
naar, de heer Sevenants uitgever 
van « Band » het blad van de Vla
mingen in Wallonië en mevrouw 
Reine Houben ondervoorzitster 
van « Band » Na het bezoek aan 
het prachtige kasteel en de won
dere tuinen van Annevoie werd 
halt gehouden bij het gemeente
huis van Houffalize waar de 
groep door de burgemeester en 
zijn medewerkers werd opge
wacht Deze hing een duidelijk 
beeld op van het toenstisch 
schoon dat zijn gemeente te bie
den heeft Vermeldenswaard de 
bezoekers aan de streek van 
Houffalize zijn 80 % Vlamingen i 
Een uitstekende lunch volgde in 
het Grand Hotel Restaurant du 
Commerce uitgebaat door de 
Oostvlaming, de heer Verstrae-
ten De keuken van dit restaurant 
is zeldzaam goed en betaalbaar 
De specialiteiten- zijn wildgerech-
ten en gastronomische week-
einds 

Te Vednn, bij Namen baat de 
Westvlaming de heer Ghyselen 

met zijn gezin een 150 ha grote 
hoeve uit De heer Ghyselen is 
een van de pioniers inzake stal
lingen speciaal uitgerust voor 
koeien die nooit worden gemol
ken, men laat er de kalveren zui
gen 
De 200 koeien behoren tot het 
Limousin-ras op de leeftijd van 
14 maanden wegen de dieren 
400 tot 500 kg , met witter en mal
ser vlees Verder teelt boer Ghy
selen bieten, erwten, tarwe en 
gerst Zegde de boer «Om een 
knecht te kunnen betalen moet 
men in België 80 ha bewerken i 
Een slechte regiementering is 
daar de oorzaak van » 
Te Layers, bij Namen werden wn 
opgewacht door een Vlaams 
fruitkwekersechtpaar Fieremans, 

nij afkomstig uit Meldert, zij uit 
Opwijk 25 jaar geleden begon
nen ZIJ met mets een kleine fruit-
kwekenj, inmiddels uitgegroeid 
tot 13 ha bomen en 1 ha aardbei
en 
W I J mogen met eindigen zonder 
de entoesiaste en gastvnje ont
vangst van deze Vlaamse men
sen in Wallonië te onderstrepen 
ZIJ leven er gelukkig hardwer
kend en met de heer Sevenants 
en mevrouw Houben vormen alle 
Vlamingen aldaar een echte gro
te familie 
Proficiat ook aan de VTB die de 
Vlaamse pers een uitzonderlijke 
dag bezorgde, onder leiding van 
haar 82-jarige voorzitter Jozef 
Van Overstraeten 

K.S. 
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Jan Emiel Daele : 
vader- en vaderlandsloos 
In Je onbekende vader is Jan 
Emiel Daele op zoek gegaan 
naar de waarheid over zijn va
der, die in 1961 stierf. Hij onver-
vroeg verschil lende nabestaan
den, broers van zijn vader, oud-
kiasgenoten, vrienden, het meis
je dat hij tien jaar liefhad. Daele 
raadpleegde ook gerechtelijke 
dossiers en komt tot de rotsvas
te overtuiging dat zijn vader in 
1945 ten onrechte veroordeeld 
werd wegens zogezegde kolla-
boratie. De man werd misbruikt, 
hij werd het slachtoffer van zijn 
katolicisme en zijn vlaamsge-
zindheid. Zi jn hele leven lang 
was hij een idealist, had een 
strenge katolieke opvoeding 
meegekregen, thuis en in het kol
lege van Veurne, en had ook op 
datzelfde kollege zijn Vlaamse 
overtuiging gevormd. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog was hij 
lid van het VNV, maar bleek toch 
niet flamingant genoeg zodat hij 
door het VNV zelf verraden 
werd en zich na de oorlog moest 
verantwoorden voor een verklik
kingszaak waar hij eigenlijk to
taal buitenstond. Hij was bang 
voor de Duitsers en zocht daar
om steun bij het VNV. Om die 
interpretatie te staven maakt 
Daele gebruik van de kollegeno
ta's van de Gentse historicus 
Jan Dhondt. In zijn hele loop
baan, vanaf het ogenblik van zijn 
studies voor notaris aan de 
Gentse universiteit tot enkele ja
ren voor zijn dood, heeft vader 
Daele een moeili jk bestaan ge
kend. Zi jn leven lang is hij nota
risklerk of bediende gebleven, al 
behoorden zijn ouders tot de 
gegoede Vlaamsgezinde burge
rij. Jan Emiel Daele schildert 
hem af als het slachtoffer van 
zijn katolieke opvoeding en van 
zijn polit ieke overtuiging. 

« onze woorden 
vinden elkaar nooit 

Jan Emiel Daele zelf noennt zich een 
ondogmatisch ateist Hij neemt af
stand van het Vlaanderen van zijn 
vader De psychologische problema
tiek van de roman vloeit voort uit het 
feit dat de vader zijn hele levensdra
ma steeds verborgen hield tegenover 
de zoon Tussen hen beide groeide 
een muur van zwijgen Ook de zoon is 
het slachtoffer van de historische 
omstandigheden die zijn vader onge
lukkig maakten Vijftien jaar na zijn 
overlijden is de vaderfiguur gaan spre
ken in het geschreven woord van de 
zoon In een speurtocht naar zichzelf 
en het eigen verleden en aan de hand 
van allerlei getuigenissen kon Jan 
Emiel Daele als schrijver voor 't eerst 
zijn vader echt ontmoeten De roman 
IS een levensbeschrijving met een 
sterk autobiografisch en literair karak
ter De zoon spreekt er met de vader 
Het gaat hier geenszins om een werk 
van de verbeelding Echter, het middel 
is literair, de schrijver is met al zijn 
vezels betrokken op het verhaalde, hij 
wil inzicht verwerven in zijn eigen 
geschiedenis, hij wil achteraf, dit wil 
zeggen vijftien jaar na het overlijden 
de gemiste liefdesrelatie met de vader 
optxjuwen Het verhaal is zwaar bela
den met schuldgevoelens en met 
bekentenissen van eigen onmacht 
De relatie met het land, met het Vlaan
deren van de vader, komt met meer 
tot leven Die band wordt met her
steld De morele kloof werd voorgoed 
geslagen «er zijn andere middelen 
en wegen dan de jouwe », schrijft Dae
le in het slothoofdstuk en hij gaat ver
der «Mijn wegen vertrekken en ein
digen op deze aarde» (p 146-1475 
Die woorden klinken wel bijzonder tra
gisch na het drama waarin Jan Emiel 
Daele zich op een onherroepelijke wij
ze stortte 

Jan Emiel Daele t 14 februari 1978 

Je onbekende vader wekt bij me zelfs 
de indruk dat de ontdekking of open-
banng van de kulturele, politieke, 
maatschapiDelijke en gewoon menselij
ke problematiek in het leven van 
vader Daele, de zoon juist nog meer 
bevestigd heeft in het eigen gelijk Het 
boek heeft het resultaat opgeleverd 

dat de schrijver tot een soort innnerlij-
ke rust en geestelijke bevrediging 
kwam en dat de onverdraaglijke leem
te in zijn gevoelsleven opgevuld werd, 
rfiaar het Vlaanderen van zijn vader is 
met herrezen In dat opzicht is Jan 
Emiel Daele, meer dan voor hij het 
boek schreef, een vaderlandsloze ge

bleven Ik moet hier onmiddellijk aan 
toevoegen dat dit laatste gevoel met 
tot hem doorgedrongen is, het is 
althans geen tema van het boek Het 
Dlijft het relaas van een ik-jij relatie 
die helemaal met in verband gebracht 
wordt met een ervaring van geestelij
ke heimatloosheid Als je er dieper 

over nadenkt is het hele verhaal volko
men in funktie van de schnjver zelf 
geschreven, die wenste klaar te ko
men met zijn eigen verleden en met 
bepaalde schuldgevoelens Het gaat 
hoofdzakelijk om een psychische pro
blematiek en bij voorb)eeld met om 
een politieke, al zijn de feiten die het 
leven van de vader teisterden van poln 
tieke aard Het tema van het verlies 
van de vader en het vaderland is wel 
sterk ontwikkeld bij de Franse wijs
geer en essayist Jean-Paul Dolle, die 
ook zeer autobiografisch denkt In 
een boek als L'odeur de la France • 
(1977) beschrijft hij hoe het Frankrijk 
van de XXe eeuw voor hem en voor 
vele jonge Fransen nooit een « vader
land » is kunnen worden Vandaar een 
gevoel van vervreemding, leegte en 
verweesd-zijn dat Dolle's essay fcie-
heerst In een bepaald opzicht beëin
digt Jan Emiel Daele zijn vader-boek 
in een optimistischere toon 

Het IS opvallend hoe de zoektocht 
naar de vader sinds het boek van 
Daniel Robberechts Praag schrijven 
(1975), verschillende Vlaamse schnj-
vers bezighoudt Ook Walter van den 
Broeck behandelt het tema in Aante
keningen van een stambewaarder 
(1977) Jef Geeraerts wil evenzeer 
voor zichzelf klaarheid scheppen in 
zijn relaties met zijn ouders Ook bij ^ 
hem liggen de problemen eerder in 
het psychische vlak Alleen Robbe
rechts tracht onder meer in zijn essay
istisch werk zijn juiste plaats te bepa
len in het Vlaanderen van vandaag. 
HIJ is ook als politiek denker werk
zaam Hoe echt Daele's getuigenis 
ook overkomt, toch blijft het te indivi
dueel gencht, omdat het tekort schiet 
op maatschappelijk en politiek gebied. 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Jan Emiel Daele, Je onbekende va
der. Brussel, Manteau, 1977, 159 biz. 

Biologische raadsels 
« Biologische Raadsels, in het nie
mandsland van de natuurweten
schap » 

Als je dit boek ter hand neemt en 
het inbladert krijg je heel even de 
indruk dat het een zoveelste pseu-
do-vi/etenschappelijk sensatie-
boek IS Maar bij het lezen ver
dwijnt die indruk vlug want de 
auteur. Ene Weiser, behandelt 
boeiend doch op een weten-
schappelijk-zakelijke manier enke
le biologische raadsels zoals het 
langer leven van de vrouw, het 
vrouwenoverschot, de bloeder-
ziekte, mutaties, evolutie, geslacht 
en cnminaliteit, wonderkinderen, 
zwakzinnige gemeen, schijnzwan-
gerschap, maagdelijke moeders, 
geslacht naar wens enz Op vele 
raadsels geeft hij de hypothesen 
die de wetenschap als antwoord 
naar voor brengt, echter zonder 
zich te vergalopperen in kant 
noch wal rakende veronderstel
lingen Alleen in de laatste bladzij
den laat hij eventjes vermoeden 
welke maatschappelijke gevol

gen «reageerbuiskinderen» zou
den kunnen teweeg brengen 
Voor wie zich interesseert voor 
biologie en er iets van afweet een 
interessant en vlot leesbaar boek 

Biologische Raadsels, in het niemandsland 
van de natuurwetenschap door Ene Wei
ser, uitgeoeven bij H Meulenhoff ISBN 
90 224 0226 6, 156 bIz. 

Grote Nederlandse Larousse - deel 19 
Deel 19 van de Grote Nederlandse 
Larousse Encyclopedie kwam dezer 
dagen van de pers, stipt op tijd Het 
moge langzamerhand op routine gaan 
lijken, het derwijze koordineren van 
de talrijke inspanningen van zovelen 
in zo menig land dat het eenmaal vast
gestelde verschijnntme van om de 
vier maanden een deel stnkt kan wor
den aangehouden, blijft een prestatie, 
waarop de uitgever Heideland-Orbis, 
in alle bescheidenheid, bepaald trots 
mag zijn 
Het bevat 12876 trefwoorden, 2.279 
illustraties en 40 kaarten in zwart-wit 
28 bladzijden illustraties in kleur (waar
onder 3 kaarten) en een uitgebreide, a 
jour gehouden bibliografie 

Peru (20 kolommen tekst 24 zw/w-
ill 2 kaarten), Perzie (36 kolommen 
tekst, 36 zw /w -ill, 7 kaarten, 6 illustra
ties in kleur), Perzische oortogen, 
Pesach, Pest Pestalozzi, Johann Hein-
nch Peter (alle vorsten, koningen, kei
zers en tsaren van die naam , talrijke 
lil), Petrofi. Sandor, Petrarca, Fran
cesco . Petrochemie Petrus (van Si
mon Barjona tot Petrus Venerabilis), 
enz 
Dat ook deel 19 van de GNLE ander
maal de gebruiker een overvloed aan 
informatie en illustratie biedt is dan 
ook bepaald met te veel gezegd 
Prijs per deel 1595 fr (gebJ - Heide-. 
land-Orbis N V, Grote Markt 1, 3500 
HASSELT 

Een sterke geur van terpentijn 
Onder deze titel verscheen on
langs de jongste thriller van Frans 
Sierens, een rasschrijver Deze 
geboren Gentenaar (1929) 
schreef luisterspelen, toneel, film
scenario's en essay Romans van 
zijn hand zijn De Kippen, Het 
Verlies, Het Onderdak en De 
Katedraal 
In onderhavige roman huurt een 
vooraanstaand zakenman een pri-
vé-detective om zijn verdwenen 
vrouw op te sporen Deze detecti

ve (de ik-figuur) voelt eerst weinig 
voor de opdracht, doch langza
merhand groeit zijn belangstel
ling Deze gaat zelfs zo ver, dat hij 
na de terugkeer van de vrouw — 
die we in de roman met te « zien » 
krijgen en die alleen als aanlei
ding dient — het onderzoek voort
zet en ondanks bedreigingen de 
waarheid ontdekt We zullen de 
waarheid met verklappen om uw 
spanning niet te bederven 
Het plot IS met zo ingewikkeld, 

wat het lezQn veraangenaamt, 
des te meer dat daardoor gele
genheid tot karakterschepping te 
over wordt geboden Frans Sie
rens schrijft ook pittig, met een 
zekere angelsaksische zin voor 
humor 
Een boek om tijdens de vakantie 
in één adem uit te lezen Zo ver
ging het ons toch (RC) 

Uitgave De Clauwaert, Korbeek-Lo. 
Ingebonden 265 fr 

Rijmwoor
denboek 
Dit groot systematisch en klankal-
fabetisch Rijmwoordenboek zal 
inderdaad njmbehoevende dich
ters, taalkundigen, reklame-
tekstschnjvers en zovele ande
ren, die met onze taal te doen heb
ben ten zeerste interesseren Dr. 
Mare Galle schrijft in een inleiding 
dat reeds in de vorige eeuw njm-
woordenboeken werden uitgege
ven, maar in 1754 gaf Kroon zijn 
«Verzameling van Rijmklanken» 
uit Over de auteur schnjft dr Gal
le o m «John Buydens ken ik 
sinds mijn prille jeugd Ik weet 
hoeveel tijd hij heeft besteed aan 
het vertalen van Molière Geregel
de rijmnood heeft hem ertoe ge
noopt, zelf een rijmwoordenboek 
samen te stellen Dit initiatief is uit
gegroeid tot een grote onderne
ming, die wellicht het onmiddellijk 
beoogde doel voorbijschiet» 
Het Rijmwoordenboek bevat met 
minder dan 60000 rijmwoorden 
en IS systematisch ingedeeld op 
basis van uniforme rijmelemen-
ten Elk element is uitgebouwd in 
een aantal rubrieken waann de 
woorden kiankalfabetisch en 
naar het aantal syllaben gerang
schikt zijn ZIJ werden eerst al
fabetisch gerangschikt dan klank-
alfabetisch, hun stamtijden en 
desgevallend hun andere onregel
matige vormen Ze worden ook 
gegroepeerd volgens klinkerwijzi-
ging In een derde njmontledende 
en njmalfabetische rangschikking 
worden bij alle uitgangen de ster
ke werkwoorden gegeven die 
hierbij betrokken zijn 

Het Rijmwoordenboek van John Buydens 
361 bIz. Uitgave De Nederlandse 

Boekhandel, Kapellen 
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KAREL HALTERMAN: 

«Pentekeningen 
helpen handicaps 
overwinnen!» 

LEBBEKE. — Hij is 27 jaar, Lebbekenaar op-en-top, en ook kunstenaar. Schilde
ren was een jeugddroom, maar daar is het wel bij gebleven. Want, hij verspeelt 
meer verf op zijn werktafel, dan op het doek. Karel Halterman heeft immers 
geen gewillige handen. Toen hij zeven was geraakte hij gehandicapt door een 
ziekte. 
Mevrouw Liekens-Bruyneels moedigde hem evenwel aan om pen en penseel 
niet op te bergen. 
Waarop Karel met veel moed en doorzettingsvermogen inging. Hij werkt elke 
dag, vóór zijn burovenster dat uitgeeft op landerijen, gedurende twee tot drie 
uren aan pentekeningen. Sommige schetsen vereisen vijf tot zes weken gedul
dig werk. 
Het resultaat is wel bewonderenswaard: Karel Halterman maakt haarfijn afge
werkte pentekeningen, géén wereldkreaties, maar toch werken die in de streek 
van Vlassenbroek en ver erbuiten gewaardeerd worden. 
Enkele tentoonstellingen — met onder meer Staf Peleman — kregen verdiend 
sukses. Karel wil niet vermaard worden ; zijn grootste betrachting is zijn teken
kunst blijvend te beoefenen als hobby, als levensuiting. 

Bescheiden is Karel Halterman zeker; 
moedig nog veel meer. Hij koos im
mers niet de meest-gemakkelijke hob
by die hem voor het grijpen ligt 
Integendeel, ondanks zijn handicap, 
traint hij precies elke dag zijn koncen-
tratie- en uithoudingsvermogen. Met 
fotografie, schaken, én ...pentekenin
gen. 
Het grootste gedeelte van het jaar 
werkt hij teruggetrokken in de besloten
heid van zijn kamer, maar zijn tekenin
gen worden door de veeleisende kun
stenaarswereld opgemerkt; op de eer
ste plaats omwille van hun volge

houden afwerking tot-in-de-allerlaat-

ste-puntjes. 

Een Franstalig graficus, Robert Desart 
(nu 82 jaar), stuurde Karel Halterman 
volgende aanmoediging: 

«Beste Vrind, 
Het is met groot plaizier dat ik 
vernomen heb uw succes van U 
schon tentoonstelling. Het is een 
aanmoediging voor voortgaan. 
En niet vergeeten: u vingeren te 
trainen, en veel gelukwensch. 
Karel, zeer vriendelijk. Robert Desart.» 

herschapen 

— Waarom precies vervaardig jij met 
monnikengeduld pentekeningen; je 
maakt het jezelf blijkbaar niet gemak
kelijk...? 

Karel Halterman: «Wat ik nu doe is 
inderdaad niet zo vanzelfsprekend. Ik 
heb immers 'n tijdje lessen in boekhou
ding gevolgd. Maar dat soort werk zou 
mij niet alleen bijzonder moeilijk lig
gen ; ik heb bovendien geen interesse 
voor dergelijk cijferwerk. Liever bekijk 
ik de mensen in hun doen en laten 
Liefst van al nog tracht ik tot rust te 
komen bij het aanschouwen van de 
natuur; landschappen boeien mij als
maar meer 

Omdat schilderen voor mij een uiter
mate lastige karwei is, bedacht ik enke
le jaren geleden dat ik mij het best kan 
uitdrukken met pentekeningen. 

Ik weet het, ook die kunstvorm is 
geenszins een gemakkelijke keuze 
voor iemand met een handicap zoals 
ik. Maar, de volgehouden tekenlessen 
wekten bij mij zo 'n entoesiasme voor 
deze kunstvorm dat ik nu van geen 
ophouden meer wil weten.» 

— Het is toch elke dag voor U een 
krachttoer om tekeningen, puntje-na-
puntje, op papier te zetten...? 

Karel Halterman : «Inderdaad, en pre
cies daarom vind ik er keer op keer 
een bijzondere voldoening in. 

Als ik het klaarspeel om elke dag drie 
uur te tekenen of te schetsen, dan 
voel ik mij bijzonder in mijn element. Ik 
ben als het ware verslaafd aan teke
nen ; ik reageer er mijn zenuwachtig
heid op af. Je moet weten : bij het teke
nen van één boom bijvoorbeeld is het 
wel erg moeilijk om de rondingen 
ervan gepast weer te geven, en ook 
reliëfvormen aan te brengen. 

Mijn tekeningen zijn zeker niet uniek, 
maar de waardering van kunstenaars
vrienden uit de omgeving, en ook sym-
patiebetuigingen van elders moedigen 
mij aan om voort te doen.» 

— Je bent un wel stilaan voldoende 
aanvaard in het wereldje van de kun
stenaars ? 

Karel Halterman : «Enigszins wel, ja. 
Vooral vind ik het fijn nu reeds ver
scheidene jaren na mekaar goede 
vrienden gemaakt te hebben in de 
kunstkring «Als ich can», waarvan ik 
ruim tien jaar sekretai-is ben. Met de 
«Boemerang» aktie hebben de men
sen in heel Vlaanderen mijn werkjes 
op ruime schaal leren kennen. 

Daar ging wel een aanmoediging óf 
een inspiratie aan vooraf vanwege Rik 

Wesemael, Paul Clee, Robert Desart, 
Staf Peleman, en vooral van mijn leer
meesteres mevrouw Liekens. 

Per korrespondentie leerde zij mij aller
lei goede technieken en praktische 
knepen van het tekenvak. 

Daarvoor ben ik haar nog steeds bij
zonder dankbaar. 

De streek van Vlassenbroek is mijn 
onafscheidelijke inspiratiebron gewor
den ; ook daar kan ik niet meer van 
scheiden. 

Getuige daarvan trouwens mijn recen
te tentoonstelling in Vlassenbroek, die 
ik met Staf Peleman mocht houden. 

Daar kwamen heel wat mensen over 
de vloer, en ik werd bedacht met goe
de kritiek. 

Dat heeft me echt deugd gedaan. Het 
is een aanmoediging om nog meer, en 
als het kan ook nog beter, pentekenin
gen te maken. 

Trouwens, momenteel probeer ik ook 
goede resultaten te bereiken met et
sen en krapkarton Mijn eerste werk
jes hebben me niet ontmoedigd.» 

— Je bent nochtans geen kunstenaar 
van huize uit... 

Karel Halterman :« Nee, vader is trans
porteur voor een firma in Brussel. Moe
der doet het huishouden. Ik moet wél 
zeggen dat mijn moeder vorig jaar de 
tweede prijs won van een diawedstrijd 
in Dendermonde. Ze fotografeert erg 
graag. In die zin heb ik misschien wel 
iets van haar talenten. Zoveel mogelijk 
zet ik ook landschappen en mensen 
op film. Reisfoto's zijn met alleen voor 
mij achteraf een prachtige herinnering, 
maar ik put er ook veel inspiratie uit. 
Wieze, Lebbeke en Vlassenbroek vind 
je bij voorkeur terug in de pentekenin
gen die ik maak. Maar met nog andere 
landschappen voor ogen laat ik in mijn 
fantasie even zoveel dorps-stillevens 
tot stand komen. 

— Je reist graag ? 

Karel Halterman: «Ik ga zeer graag 
naar Oostenrijk, maar eveneens heb ik 
goede herinneringen aan uitstappen in 
Zwitserland, Joegoslavië, Lourdes en 
Venetië... Elke dag reis ik in mijn fanta
sieën ; je moet echt niet denken dat ik 
maand na maand in Lebbeke op mijn 
kamer gekluisterd blijf aan de tekenta
fel. Mijn vader gunt mij geen overdadi
ge rust; hij brengt mij trouwens naar 
de kunstenaarsbijeenkomsten in de 
streek. 

In verband met mijn reizen over-de-
grens zou ik toch graag hebben dat je 
ook dit stukje ervaring vermeldt. 

In hotels in Duitsland worden fysisch-
gehandicapten op passende wijze ont
vangen en geholpen. Er is trouwens 
een toeristische gids voorhanden met 
konkrete gegevens over de akkommo-
datie voor mindervaliden. In ons land is 
zulke dienstverlening nog steeds onbe
staande. » 

— Karel Halterman maakt eenvoudi
ge, kunstige tekeningen, die evenwel 
het niveau van amateurs verre over
stijgen. 

Hij kreeg trouwens een bloempje uit
gereikt door kunstkriticus Achiel Ver
meiren : 

« In het werk van Karel Halterman vin
den we de natuur niet gekopieerd, 
niet gefotografeerd, niet hyperrealis
tisch, maar werkelijk herschapen. Hij 
legt accenten, hij doet eraf, hij doet 
erbij, en hij weet op die manier verras
sende effekten te bereiken.» 

Wij kunnen daar slechts aan toevoe
gen dat Karel Halterman van Lebbe
ke van ons een lofbloempje krijgt 
voor zijn taaie volharding.» CHDS) 

CAdres: Bellestraat 41, Lebbeke 9370). 
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