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Ook VEV wil
klare ti
over staal
Het Vlaams Ekonomisch Verbond wil, dat de financiële en
ekonomische
bevoegdheden
waarvan sprake is in het Egmontpakt,
zoveel
mogelijk
overgedragen worden aan de
gewesten en de gemeenschappen. Alleen op die wijze kunnen konfiikten zoals over de
kompensatiepoiitiek in de toekomst vermeden worden.

Lees bIz. 5

In deze Oostvlaamse gemeente draaien de betonmolens
op verkiezingsritme, huist kuituur in afgedankte magazijnen en wordt een duivenkot achtmaal ontworpen.
Lees regionale bIz. 16

Hoe Vlaams is Dilbeekse CVP?
Hoe een meerderheid die geen meerderheid Is, die zich
Vlaams noemt maar die anti-Vlaams handelt, een belangrijk Spitaels-projekt naar de scheurmand verwijst.
Lees regionale bIz. 18

WAAROM PRAAT DEBUNNE
ZIJN NEUS VOORBIJ Lees bIz. 4
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QC

Al

DGIQ

Nu zaterdag 14 u. Kongr^sgebouw Brussel

OPIMI69
kende (maar te vermoeden) redenen
deze zin uit mijn ingestuurde tekst
geschrapt
MD,Kessel-Lo

PLURALISME
Z o u de eerste burger van de toekomstige Vlaamse Staat even in overweging willen nemen dat onderwyspluralisme ook kan betekenen dat de burger van genoemde staat de mogelijkheid gelaten w o r d t vnj te kiezen voor
een onderwijsnet •?
SC
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Ronse

LEREN REKENEN
Onder de titel «Leren rekenen» verbcheen in « W i j » van 1 juni een lezersbnef van mijn hand, waann o m wordt
gewezen op het verschil tussen een
«afgetekende dne-vierde meerderheid bij de stemming over de aktualiteitsresoluties» op het jongste V U kongres en de 72 % ja-stemmen voor
de eerste resolutie

10%vr.V.U.Ieden

FESTIVAL
VOOR IEDEREEN

KOSTUUMS

VESTONS BROEKEN
OOK NAAR MAAT

PAHDESSUS

RICO-KLEDING V E R M E E S C H
In het artikel van 20 apnl 11 uitgelokt
door de perskonferenbe van het Festival van Vlaanderen, spreekt U uw
waardering uit voor de «prachtige
klassieke koncerten», maar U betreurt dat «de volksmens zich, alleen
al omwille van de galannkleding, ongewenst voelt»
Ik moet U eerlijk bekennen dat de aanwezigheid van alle muziekliefhebbers
het hoofddoel is van de festivalleiding
1 Nergens, noch op affiches, noch op
de kaarten, staat vermeld dat voor de
festivalkoncerten avond- of galakledij
gewenst is U hebt zelf kunnen vaststellen dat het publiek zich aanpast
aan de omstandigheden voor operavoorstellingen komen er heel wat
heren in smoking, voor de koncerten
minder, in de kerken nooit
2 Het IS om de volksmens aan te lokken dat ik de happeningformule heb
uitgedacht, met gemengde programma's van jazz-, volks- en klassieke
muziek Ik vind het spijtig dat U van
dat koncert dat vong jaar 5 000 mensen lokte, geen melding maakt
3 Het IS om de volksmens te betrekken bij het Vlaams festival dat ik de
muzikale taptoe (90 % der aanwezigen zijn volksmensen) dit jaar ontdubbel («De Taptoe van de 100(X)»)
4 Het IS om wat U «een jeugdige
ongekunstelde omgang » noemt te bevorderen, dat w e • Het Jong Festival
van Vlaanderen» hebben gesbcht
waar de jeugd programmannspraak
heeft en het is met dezelfde bedoeling dat alle belangstellenden onder
de 25 jaar 50 % vermindenng op de
toegangspnjzen bekomen

Steenhouwersvest 52, Antwerpen
Tel 031-313533
O o k daarvan weten de lezers van uw
artikel mets
5 Het IS om de aanwezigheid van de
jeugd aanzienlijk uit te breiden, dat w e
in het middelbaar onderwijs een uitgebreide aktie ontplooien, die jaarlijks in
Gent alleen zeker 10000 jeugdige
koncertbezoekers naar het fesbval
lokt
W I J hebben begnp voor uw wensen,
maar stellen er graag onze realisaties
naast
Jan Briers

Terwijl V V S , V V O enz zoveel energie verkwisten aan de bestnjding van
de gemeenschapsakkoorden heeft
de V U o a bij monde van Willy Kuijpers de belangen van de Vlamingen
in Landsverdediging verdedigd o a
door zijn grondige belichting van de
wanverhouding op taalgebied bij
Landsverdediging
Onder P W Segers w e r d de verhouding 60 N/40 F op grond van de verhouding Vlamingen/Walen (vreemdelingen mogen daarvoor niet meetellen O vastgelegd Spinoy had dit voor
de militairen reeds veel vroeger gedaan I Deze verhouding is verdedigbaar maar in feite nog ongunstig voor
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— Boekhouder, 25 jaar, zoekt
betrekking te Gent of omgeving
Betrekkingen aangeboden aan
1 Jong architekt - Ingenieur of
architekt bij voorkeur uit OostVlaanderen
2 Jong handelsvertegenwoordiger met vast salaris en bediendenkontrakt
3 Tweetalige sekretaresse voor
Brusselse firma
Betrekkingen gezocht v o o r
1 Technisch ingenieur Elektromechanica - 29 jaar,
2 Huisvrouw zonder beroep,
41 jaar,
3 Bekister 40 jaar, liefst omgeving G e n t
V o o r inlichtingen zich wenden
senator O Van Ooteghem, OudStnjdersstraat 29 9219 Gentb r u g g e - t e l 0 9 1 / 3 0 7 2 8 7 (N56)

Verantw uitg
Hugo Schiltz, Te
Couwelaerlei 134 2100 Dourne

— Vlaamse
schoonmaakster
gevraagd in VU-gezin 8 u per
week zich aanbieden Hendrik I
lei, 169 te Vilvoorde (na 18 uur)
(N57)

Publiciteitschef de h Karel Severs tel 0 2 / 2 1 9 4 9 3 0 toestel 25
('s voormiddag) of pnve Alsembergsesteenweg
41b
1512
D w o r p Tel 0 2 / 3 5 6 7 8 4 4

VU-familie
zoekt
betrekking
voor 20-jange zoon Legerdienst
voldaan Diploma A3-handel;Administratie Liefst in Limburg Tel
011-411555
(N52)
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Hoogachtend,
H C , Evere

NOG MEER WERK VOOR
WILLY KUIJPERS

mm
Vhmins notionoiri Uleekbliiil

de Vlaamse burgers bij leger en landsverdediging
Uit het jongste jaarboek blijkt dat
voor de lagere betrekkingen de verhouding eerder 70 N/30 F is en ongetwijfeld steunt deze op de werkelijke
behoeften
De uitslagen van de jongste examens
bevestigen deze verhoudingen Z o
waren er voor een bevordering tot
bestuurssekretaris 12 Nederlandse
en slechts 6 Franse kandidaturen ingestuurd en
slaagden voor de eerste
proef tot deze graad 10 Vlamingen
tegen 3 Walen Dit alles bevestigt dat
op zijn minst de 60 N/40 F verhouding
voor de hogere graden moet behouden blijven Anders handelen ware zonder meer onsociaal en wraakroepend Vlaamse lagere ambtenaren
moeten minstens evenveel bevordenngskansen krijgen als hun Waalse
werkmakkers Deze laatsten hebben
geen enkel recht om meer te eisen

Het kan de Wij-lezer kleinzielig overkomen te vitten over het verschil tussen
75 en 72 % Ik wil er daarom de lezers
op wijzen dat in mijn ingestuurde
lezersbrief ook sprake was van het
feit dat de tweede resolutie (betreffende o m de volmachten voor de knsisw e ü slechts 52,1 % ja-stemmen heeft
bekomen D e redaktie heeft o m onbe-

Ik erger me in het blad bijna zoveel
aan de subjektieve eenzijdige benchtgeving en artikels als in het eerste beste klerikale dagblad waar ons volk
dagelijks mee wordt geteisterd
Een tweede reden welke mij telkens
ergert is de wijze waarop de redaktie
van haar macht misbruik maakt door
het toevoegen aan de lezersbneven,
die met in het kraam te pas komen
van een afbrekend kommentaartje
Ofwel meent de redaktie dat de
lezers zelf met kritisch kunnen zijn,
ofwel heeft ze angst dat bepaalde
waarheden zouden worden overgenomen door de leden Van een blad dat
geen enkele binding heeft met belangengroepen verwacht ik kntische en
objektieve artikels die twee kanten
van een probleem durft laten zien
O m met iets goed te eindigen vind ik
persoonlijk de rubriek « W I J in de
V U » , waardoor het wel en wee en
vooral de visies van onze mandatanssen in de verschillende gemeenteraden beter aan bod k o m t een hele verbetering

Geachte lezer(es).

lustrerie
marcdevriese
baron ruzettelaan
assebroek - brugge

tel. 050-357404

KLEIN EN GROOT
Politiek IS niks anders dan het leven in
de stad (de Polis) tot degelijke ontplooiing laten komen In stad of dorp
leven normaal tweemaal zoveel kleinen als grote volwassenen, en op de
koop toe zullen deze kleinen binnen
z o n 20 jaar naar het voortjeeld van
de huidige volwassenen liefde-gevend of liefde-eisend de taak overnemen Wie de kleinen dus met b e g e e r t
IS het groot zijn dan ook met w e e r d
Door zoveel aandacht te schenken
aan de kleinen, heeft de V U tijdens
het arbeids-kongres zich getoond als
zijnde helemaal anders dan de « andere politieke partijen », omdat de V U de
innerlijke solidariteit op alle vlakken
wil nastreven
Vandaag de kleinen (kinderen en jongeren) morgen de kleinsten ( = te
weinig bedeelden), beter kan het met
o m degelijk te groeien, zelfs al moeten
nu de groten hun felle welvaart pnjsgeven
Wijzelf zullen later vereerd of onteerd
worden naarmate wij elk moment van
gans ons leven de kleinen en kleinsten zullen hebben geleerd, dat liefdegeven gelukkig maakt wijl liefde-nemen immer onbevrediqd laat i
P V C St-Pieters-Woluwe

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!

Op de voorbije opendeurdagen moest onvermijdelijk een gesprekje gevoerd worden over de snortbladzijde in "Wij".
Onze sportmedewerker die ter plaatse
was schreef duidelijkheidshalve nog
eens zijn mening neer.

Sedert "Wij" dit sportrubriekje
invoerde nu al twaalf jaar geleden, en Toon
Van Overstraeten ons aanwierf ''voor enkele weken, tot hij iemand van stiel
gevonden had", is er altijd nogal disvuut geweest over de vraag: moet er zo
nodig sport in een hlad als ''WIJ".
Daar is verleden week ook nog over geredetwist.
Gewoonlijk nemen loij daarin - begrijpelijk
- geen standpunt in.
Toch wordt -dat soms gevraagd.
Ziehier, in twee woorden, dat wij er
zelf over denken:
de sport is ov zichzelf
niet zo belangrijk. Er zijn veel belangrijker
dingen,
^^aar dat neemt niet weg dat zij in het
maatsohxxppelijk bestel een steeds groter rol gaat svelen. Daarom dachten wij
dat 'wie met or>en oog zijn omgeving wil
bekijken, ook een beetje oog moet hebben voor wat ov svortgebied
aebeurt,
niet omwille van die gebeurtenis
zelf,
maar omwille van de waarde ervan als
exponent van het maatsohawelijke
gebeuren.
Dus voor ons part: wél sport.
Wat niet wil zegaen dat wij erover moeten schrijven,
of dat het niet veel
beter zou kunnen dan nu het geval is.

Verzorgde keuken,
demokratische prijzen,
uitgelezen dienstbetoon
Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen — Tel 031/81 8841
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Regering:

MAMMOET IN
OERWOUD?

Bilan van het eerste jaar

Deze week komen de onderhandelingen over de krisiswet op regeringsvlak
in de
beslissende
fase.
Tindemans had een volledig saneringsplan
toegezegd
vóór
einde mei. De
Shaba-krisis
heeft voor enkele dagen vertraging gezorgd. Maar alles
laat thans voorzien dat midden juni de teksten aan het
parlement
zullen
voorgelegd worden.
In afwachting van deze teksten moet er herinnerd worden
aan
enkele
voorwaarden, waaraan het krisisplan in ieder geval moet
voldoen. Van deze regering
wordt verwacht dat zij doortastend optreedt. De ruime
meerderheid
waarop
zij
steunt laat haar dat toe. Zij
draagt de
verantwoordelijkheid, ook tegenover de drukkingsgroepen,
voor het tot
stand
komen
van
een
samenhangend
krisisplan.
In dit land spreekt
weliswaar iedereen van de nood- *
zaak om te bezuinigen
en
om
misbruiken
te
bestrijden... maar dan liefst
bij de anderen. Het is aan
de regering om de gevraagde inspanning
billijk en
rechtvaardig te verdelen en
om het hoe en waarom aan
het land duidelijk te maken.
Er moet gelijktijdig
vooruitgegaan worden op verschillende terreinen. De sanering van de financiën,
de
demokratizeren
van de sociaal-ekonomische
sektor
en de federalizering
van
het land vormen een onafscheidbaar
drieluik,
ook
wat de uitvoering
betreft
De regering moet
beseffen
dat zij veel hooi op haar
vork neemt. De antikrisiswet met haar
verschillende
luiken, ondermeer
op het
vlak van de
sociaal-ekonomische
struktuurhervormingen, wordt niet ten onrechte een mammoetwet
genoemd. Er moet in de eerste
plaats over gewaakt
worden dat deze
struktuurhervormingen
zo helder,
zo
doorzichtig en zo eenvoudig mogelijk worden. Demgkratizering mag in geen enkel geval verworden tot bureaukratizering.
Zoniet zou
de hele — nochtans
zeer
positieve idee — van de demokratizering
wel eens in
opspraak
kunnen
komen.
De
struktuurhervormingen
mogen niet doktrinair benaderd worden. Het is niet
door de
vermenigvuldiging
van de
overheidsinstanties
en de beleidsniveau
dat
de
demokratizering
gediend wordt Wel
integendeel! Werkelijke macht betekent eenvoudige
strukturen met een zo kort mogelijke beleidsweg. .

De huidige regering heeft haar eerste jaar achter de rug. Bij het
opmaken van een bilan moet men rekening houden met het feit dat
precies dezer dagen begonnen wordt met het ten uitvoer leggen van
belangrijke delen uit de regeerverklaring : de sanering van de financiën, de demokratizering van de sociaal-ekonomische sektor en de
hervorming van de staat. Het jaar dat achter de rug ligt, is essentieel
een voorbereidingsjaar geweest.
Deze regering is slechts zeer moeizaam uit de startblokken gekomen. Het kon ook lastig anders. De regeringsleider verwekte vaak de
indruk, niet te geloven in zijn eigen koalitie en onderneming. De koalitie op haar beurt steunde op een volkomen nieuwe formule, waarin
naast de V U ook het FDF is vertegenwoordigd. Tussen de grotere
koalitiepartners — de C V P en de BSP — heeft het niet aan spanningen ontbroken.
Nochtans is het voorbereidingsjaar geen verloren jaar geweest.
Er is altijd enkele maanden tijd
nodig om een koalitie — en zeker
een koalitie naar een onuitgegeven formule — te laten roderen.
Deze tijd werd daarenboven gebruikt om op Stuyvenberg het
Gemeenschapspakt aan te vullen
en operationeel te maken. M e n

vergeet al te gemakkelijk dat de
huidige regering de ambitie heeft
om te slagen in feen onderneming,
die vóór haar niemand heeft aangedurfd : de diepgaande federalizering van de staat.
Inmiddels werd de inflatie, die
jarenlang een nachtmerrie geweest
is, teruggebracht van
17 % tot iets meer dan 4 % . Dit is

DE VU EN
HET INCIDENT
DEBUNNE
De Volksunie beschouwt het
bekendmaken door een sociale
partner van de inhoud van de
krisiswet, nog vooraleer het
parlement en zelfs de hele regering ervan in kennis gesteld
werden, als een zeer ernstig
Incident en een inbreuk op de
werking van de parlementaire
demokratie.

De Volksunie verwacht van de
regering dat zij, na het normale
overleg met de sociale partners, haar eigen verantwoordelijkheid neemt en het parlement
niet alleen bij voorrang zal
inlichten, maar het tevens de
gelegenheid zal geven om zijn
normale rol onverminderd te
spelen.

Deze handelwijze vormt daarenboven een ernstige bedreiging voor hef verder overleg
tussen de regering en de sociale partners.

De prioritaire plaats van regering en parlement binnen het
kader van onze instellingen
moet hersteld worden en gehandhaafd blijven.

een positief punt, alhoewel het fiskaal een strop rond de nek werd.
De regering heeft al bij al het
hoofd weten te bieden aan een
uitzonderlijke krisistoestand zoals
die werd geschapen door de Shaba-invatie en de operatie-Kolwezi.
Het voorbije jaar heeft goeddeels
in het teken gestaan van de
onomkeerbaarheid van de staatshervorming. De syndikale wereld,
het bedrijfsleven en tal van verenigingen op de meest diverse terreinen van het maatschappelijk leven hebben zich reeds bij voorbaat aangepast bij de federale
werkelijkheid van morgen.
Naast deze gunstige evolutie
heeft de toetreding van de V U tot
de regering reeds onmiddellijk
3en aantal tastbare winstpunten
opgeleverd. Z o werd de toekomst van het Nederlandstalig onderwijs te Brussel stap voor stap
bevestigd en verstevigd. Inzake
de Europese verkiezingen heeft
de tweeledige federalistische visie het gehaald, zowel op het unitarisme als op het drieledig regionalisme.
Er is daarenboven de hoop ontstaan op een nieuw, opener en
verdraagzamer klimaat in Vlaanderen. In de BSP heeft, mede
door toedoen van de V U , het
Gemeenschapspakt een evolutie
op gang gebracht die voor de toekomst van de Vlaamse staat van
het grootste belang is.
Dit voorlopig bilan, aan de vooravond van de eerste belangrijke
verwezenlijkingen van de regering, hoeft ons niet blind te maken

ZAIRE:

Weg uit het
wespennest!
Het
Moboetoe-regime
staat
op springen. Zolang het koper
een hoge prijs behield op de
wereldmarkt, kon het falllet gekamoefleerd worden. Nu echter
ligt de ineenstorting voor elke
aandachtige waarnemer open en
bloot. De omgeving van M o b o e toe komt te voorschijn als een
kliek onbekwamen en profiteurs,
die meer oog hebben voor hun
Zwitserse
bankrekening
dan
voor welvaart en welzijn van hun
land..En de hoofdstad Kinshasa
s al lang niet meer het centrum
van administratie en politieke aktiviteit.

Zaïre doet denken aan het
Frankenrijk ten tijde van de hofmeiers. Tekenend hiervoor is ook
de zoektocht naar een zondebok
voor het verval van het Moboetoe-rijk. En wie kan deze rol beter
aan dan het oude moederland,
België ?

D e b u n n e : met de krisiswet o p randje van de krisis.
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voor de zwakheden en de gevaren van deze koalitie. Het blijft
een samengaan op zeer brede
basis, wat op zichzelf reeds zorgt
voor de nodige moeilijkheden en
spanningen. In deze brede koalitie moet de Volksunie haar identiteit bewaren en haar eigen rol
spelen. Dat is niét altijd gemakkelijk : de wijze waarop zij, met nooit
verslappende energie en aandacht, steeds weer moet aaridringen op de behandeling van het
repressie- en epuratiedossier, is
er een voorbeeld van.
Ook de Volksunie heeft haar
draai moeten leren vinden. Na bijna een kwarteeuw van uitzichtloze oppositie werd zij plots gekonfronteerd met regeringsverantwoordelijkheid. Dat heeft gezorgd voor een aantal onvermijdelijke spanningen en moeilijkheden.
Daarenboven moest zij stap voor
stap leren, het moeilijke pad te
bewandelen tussen enerzijds de
verplichtingen van een loyaal regeringspartner en anderzijds de
historische verplichtingen om de
drijfveer te zijn en te blijven in de
Vlaamse ontvoogdingsstrijd.
Dit leerproces is, na het eerste
regeringsjaar,
afgesloten:
de
Volksunie gaat zonder complexen en vrijmoedig haar eigen
weg in de koalitie. De wijze waarop zij bij voorbeeld de katalysator
speelt voor de gedachte van de
federalizering in de sociaal-ekonomische sektor is daar een voorbeeld van. O m het figuurlijk én letterlijk te zeggen: ze heeft geleerd, het staal te smeden terwijl
het warm is.

Hier past duidelijke taal. Vooreerst is België een westerse parlementaire demokratie, en als dusdanig verdraagzaam ten opzichte
van politieke vluchtelingen en ballingen. In Zaire verblijven een
paar tienduizend Belgen en hééft
ons land grote ekonomische belangen. Maar op de keper beschouwd zijn onze landgenoten
op ieder ogenblik de gijzelaars

van het Moboetoe-beleid, leven
zij er voortdurend onveilig en
oedreigd.
Voor zover België speciale verplichtingen tegenover Zaïre zou
hebben, gelden zij de ongelukkige
bevolking van dit land die wij
slecht voorbereid hebben op de
onafhankelijkheid. Maar zij geldt
geenszins de instandhouding van
een korrupt en misdadig regime!
Wat de toekomst betreft moeten wij in Zaïre dan ook een politiek voeren die onze mogelijkheden niet overschrijdt. Deze zijn
zeer beperkt en kunnen slechts
kaderen in een internationale inspanning. Het gevaar dat ons
land anders meegesleurd wordt
in een neo-kolonialistisch avontuur is immers niet denkbeeldig.
De . veiligheid van vreemdelingen en bevolking moet binnen
een internationale regeling gewaarborgd worden. De regering
heeft dan ook tot plicht, zo vlug
mogelijk onze militaire aanwezigheid te beëindigen. Zeker nu w e
vaststellen dat er werk wordt
gemaakt van een inter-Afrikaanse beschermingsmacht, die in feite echter ook een steun betekent
voor het Moboetoe-regime, kan
er niet krachtdadig genoeg geëist
w o r d e n ; zo snel mogelijk onze
para's t e r u g !

De
sociaal-ekonomische
struktuurhervormingen
mogen daarenboven
niet centralizerend
werken,
maar
moeten
de
federalizering
bevorderen. In dit verband
kan bijvoorbeeld
gewezen
worden op de noodzaak om,
naast de Nationale
Investerings Maatschappij, ook te
beschikken over
autonome
en volwaardige
Gewestelijke
Investeringsmaatschappijen.
Wat het vragen van volmachten betreft moet de regering beseffen
dat iedereen — en niet in de laatste
plaats wijzelf — er huiverig
tegenover
staat
Voor de
verwezenlijking
van
haar
veelomvattende
en
diepgaande plannen heeft de re'gering armslag nodig. Ze
zorge er best voor, deze
armslag te krijgen in nauw
overleg met de
volksvertegenwoordiging
en binnen
de richtlijnen die door het
parlement gegeven
worden

(tvo)

WIJ 3
•'S^*f- W^*^'W:^

i

KOMM^MT/I/^R

En bovendien

blijkt dat, alle sussende verklaringen ten spi|t, de toestand in Zaïre
onrustig blijft Is het niet veelbetekenend dat nu zelfs Frankrijk alle Franse vrouwen en kinderen te Kolwezi
verplicht naar Frankrijk terug te keren '' Daaraan zal ook de moord op
60 door de rebellen meegevoerde gijzelaars wel niet vreemd zijn
bleef deze keer het gemompel en
gejouw achterwege op de plechtige
prijsuitreiking van de Koningin Elisabethwedstrijd, wanneer de voorzitter
van de jury, de komponist Mare
Poot, de uitslag na het Frans ook m
het Nederlands bekend maakte Hij
moest deze keer niet boos worden
op een gedeelte van het publiek,
zoals bij vorige gelegenheden Pacifikatie 7

Armoede in
de Vlaamse
welvaartstaat
Ongeveer een kwart van onze Vlaamse huishoudens heeft een inkomen dat lager ligt dan het socio-vitaal minimum. En hoe groter de
afhankelijkheid wordt van het stelsel van sociale zekerheid, hoe
meer de kans op bestaansonzekerheid toeneemt
Tot deze besluiten komt het Centrum voor Sociaal Beleid van UFSIA
in een studie, die kadert in een nationaal onderzoeksprogramma jn
de sociale wetenschappen, qekoördineerd door het ministerie van
Wetenschapsbeleid.

poogde een gewezen para-kommando te Lommei de plaatselijke
banken en kredietinstellingen te vermurwen, om hem toch een tot dusver
geweigerde lening toe te staan, door
op de top van een 24 m hoge hijskraan zijn penaten op te slaan Hij
bleef «in de wolken van vrijdag tot
zondagnamiddag Door de toeloop
van « toeristen » naar de kraanbewoner deden de omliggende herbergen
restaurants en winkels gouden zaken
klommen vijftien gevangenen op
het (hete) dak van hun gevangenis
(eigenlijk de hulpgevangenis) te Leuven uit protest tegen hun behandeling, die veel slechter is dan deze
van de zwaar veroordeelden m de
Centrale gevangenis Is dat een Belgische manier van « beloning > '' Alle
komfort — tot en met tv in de cel —
voor de zware boeven, geen komfort
en geen rekreatie voor de kleine garnaal?...

IS het Marcel Boussac-impenum
(textiel) ineengestort met een schuld
van 700 miljoen FF (of anderhalf miljard Bfr) Elfduizend werknemers
staan straks op de keien Het 90-jarige zakengenie (eigenwijs en diktatoriaal) «monsieur Marcel» zal wel
met moeten stempelen, want de
sterkste fiskalist raakt met wijs uit
de doolhof-boekhouding van de
Franse textielkeizer
word de zgn . kleine apartheid • in
Zuid-Afrika geleidelijk afgebouwd.
Thans mogen zwarte politieagenten
niet alleen blanke automobilisten bekeuren maar ook dadelijk de geldboeten innen Vroeger mocht dat
met, ze mochten alleen de bekeuring
tussen de ruitewissers steken En
sito presto het veld ruimen als de
blanke bekeurde opdaagde

En bovendien
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De windhoos was eens te meer opgestoken
Zonder dat
iemand direkt wist waar en waarom Er waren de jongste
dagen met meer vuiltjes aan de regenngslucht dan gebruikelijk De socialisten gaven geen grotere blijken van zenuwachtigheid dan doorgaans Op geen enkel ogenblik lieten zij vermoeden, de brui te willen geven aan een regering die zich —
precies in het kader van de krisiswet — klaarmaakt om een
belangrijk deel van hun eisenpakket te realizeren

De neus van
Debunne

schoot en cafe-baas-schutterskampioen te Brussel drie lastige
klanten neer met zijn long-rifie,
nadat hij door hen maandenlang was
gesard geweest Resultaat een dode en twee gewonden

ontgoochelden de eerste wedstrijden van de Wereldbeker te Buenos Aires Dat komt ervan wanneer
men z\\n verwachtingen te hoog
stelt Voor het overige is hier en
elders 's avonds geen kat op straat
te zien het plebs dn de ruimste betekenis) kijkt zich suf naar de beeldbuis boordevol voetbal

Zelfs voor een aandachtige en goed ingelichte
toeschouwer
zit het politiek bedrijf nog op ieder ogenblik vol met onverwachte dingen en moeilijk te doorgronden toestanden
Het
kan windstil zijn in de Wetstraat Maar dan steekt er plots —
niemand weet direkt, van waar en waarom — een windhoos
op die de hele kikkerpoel vol witte schuimkopjes zet
Wat heeft er Debunne bezield om plots, een paar uur voor de
sociale top met de regering, de inhoud van de krisiswet
bekend te maken 7 De gehaaide syndikale leider die hij is, vertrouwd met het knallen van de politieke zweep, moest perfekt
weten dat hij daarmee het topberaad dreigde te doen kapseizen Moest tevens volkomen beseffen dat Tindemans onmogelijk deze giftige pil kon slikken

Gedurende jaren heeft men in
onze
Vlaamse
welvaartsstaat
geen juist idee gehad over de
aanwezigheid van armoede Het
eerste baanbrekend onderzoek
op dit vlak werd in 1972 verricht
door de werkgroep
Alternatieve
Ekonomie
Het resultaat ervan
klinkt nog steeds na 14,5 % van
de Belgische bevolking bereikte
met de lage minimum-normen qua
inkomen, die de werkgroep vooropgesteld had
Uiteraard is armoede een zeer
relatief begrip In de zopas vrijgegeven studie van het Centrum
voor Sociaal Beleid van UFSIA is
men met afgedaald tot de absolute minimumgrens van de armoede Men heeft evenwel getracht
een sociaal aanvaarde norm voor
bestaanszekerheid te vinden, zoals deze door de Vlaamse bevolking ervaren wordt als zijnde
noodzakelijk om in leven te blijven en zijn leven te vermenselijken, als zijnde noodzakelijk om
in deze samenleving menselijk te
leven
Oe armoedegrens werd aldus als
volgt vastgelegd
alleenstaande
bejaarde 9 700 fr , alleenstaande
aktieve 1 2 3 0 0 f r
bejaard echtpaar 13 000 fr , aktief echtpaar
zonder kinderen 19 600 fr gezin
met 1 kind 24 300 fr en per bijkomend kind ten laste ongeveer
3 000 fr
Wie deze minima met haalt, is
arm Welnu, ongeveer 24 % van
de Vlaamse bevolking bevindt

zich beneden het minimum (het
onderzoek werd verricht bij 5419
huishoudens, wat een vnj representatief beeld is voor Vlaanderen) En 8 op 100 huishoudens
hebben zelfs een inkomen dat
minder bedraagt dan 75 % van
dit sociaal levensmmimum Tevens blijkt dat de armoede grotendeels te situeren valt bij de oudere generatie
Ook de doelmatigheid van de
sociale zekerheid werd nagegaan In 82 % van deze huishoudens IS er een inkomen uit sociale
zekerheid, en in 42 % is er minstens een vervangmgsinkomen
In 24 % der huishoudens bestaat
het totale inkomen volledig uit
sociale zekerheid
In grote lijnen bleek dat de sociale zekerheid doelmatig is in die
zin, dat ze bijna de helft van de
gezinnen met een vervangmgsinkomen uit de bestaansonzekere
groep houdt Maar anderzijds
wordt vastgesteld dat hoe meer
men afhankelijk is van een sociale zekerheidsuitkenng, hoe meer
de kans op bestaansonzekerheid
toeneemt De vervangingsinkomens zijn voor een derde van de
huishoudens te laag om bestaanszeker te zijn Dit degelijk studiewerk vergt nu een konkrete politieke vertaling Wat met eenvoudig zal zijn, en alleszins minder
eenvoudig dan het in de ijskast te
stoppen
Johan

Georges Debunne sekretaris-generaal van de ABVV
speelt
met voor de eerste keer petroleur Men kan zich moeilijk een
grotere kloof indenken dan degene die gaapt tussen bij voorbeeld het realistisch en voorzichtig pragmatisme van een Willy Claes en het onverzoenlijke
doctrinaire doorduwen
van
Debunne Alle twee uit hetzelfde politieke kamp en toch twee
werelden
Door welke wesp was Debunne ditmaal gestoken ^ Er zal de
volgende dagen wel heel wat daar omheen geraadseld worden Maar waarschijnlijk zal men een vlieg moeten zijn en
daarenboven een vlieg die tegen het plafond van het socialistische topcenakel zit, om er het fijne van te weten
De syndikalisten beginnen uiteraard vanzelf al wat zenuwachtiger te worden Straks staan de sociale verkiezingen weer
voor de deur De aanloop naar deze verkiezingen wordt doorgaans gekenmerkt door grotere verbale krachtpatserij
en
onderling opbod Maar is deze verklaring voldoende om de
achtergronden bloot te leggen van een wel zeer ernstig incident ? Het zal in ieder geval de verhouding tussen ACV en
ABVV met verbeteren
Wie het wereldje kent, beseft dat
Houthuys gewoonweg razend moet zijn
De handelwijze van Debunne is een fameuze kaakslag voor
de parlementaire demokratie De sekretaris-generaal van het
ABVV verschool zich, onmiddellijk na zijn bedenkelijke stap,
achter de bewering dat ook elders en door anderen indiskreties waren begaan Dat moge zo zijn, de kranten
stonden
inderdaad al dagen bol van de gegevens over de krisiswet
Dat een vakbondsleider echter het recht opeist om geïnformeerd te zijn en te informeren nog vooraleer het parlement
geïnformeerd is, blijft een hoogst bedenkelijke zaak
Het IS over dergelijke bananeschillen dat met alleen een
regering, maar ook de demokratie zelve kan uitglijden

Postcheckfaljiet?
In zijn nummer van vonge dinsdag kwam «De Standaard» tot
het besluit dat het postcheckambt zo goed als failliet was
Het IS met de eerste keer dat
gewezen wordt op de katastrofale toestand bij de postcheck
Maar het is wel de eerste keer
dat een officiële dienst in een officieel verslag aan de regering het
virtueel bankroet van de postcheck vaststelt Dat is dan een
officiële bevestiging van hetgeen
VU-kamerlid Luk Vansteenkiste
al sinds jaren via vragen en interpellaties in de Kamer voorhoudt
Het alarmerend rapport gaat uit
van de Inspektie van Financien
en werd overgemaakt aan de
voogdijminister Defosset
(nog
steeds opgescheept met het pro'oleem van de vakantietehuizen
van de sociale dienst van de Posterijen), staatssekretaris voor Begroting Eyskens, premier Tindemans en vice-premier Hurez
Een van de voornaamste oorzaken van deze zorgwekkende toestand IS de monopoliumpositie
van Bell Telephone in de Regie
van Telefoon De inspektie stelt

voor de lopende kontrakten te
onderzoeken op het vlak van de
prijs, de looptijd en de afbakening
van de verantwoordelijkheden
Als dit met gebeurt dan betekent
dat het einde van het postcheckambt, aldus het rapport
Indien het monopolium van een firma opgeheven wordt en de normale konkurrentie weer kan spelen dan zou de kostpnjs met een
half miljard per jaar kunnen gedrukt worden Niet alleen de kostprijs speelt een rol volgens insiders zijn wanbeheer en het ondoelmatig gebruik (of met-gebruik) mede-oorzaken van de huidige toestand Bell Telephone betwist zulks o a het verwijt dat ze
met bij machte is, de technologische apparatuur te leveren
Er zullen drastische ingrepen nodig zijn om aan dit jarenlange
schandaal een einde te maken
De vonge regenngen treft hier
een zware schuld Vandaar ook
de vraag waar blijft het wetsontwerp inzake de strafrechtelijke
sancties tegen in gebreke blijvende regeringsleden"?
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Klare taal over staal

Krachtlijnen van de
VEV-voorstellen
•

•

•

•

Op het financiële en ekonomische vlak
moeten aan de gewestelijke instanties duidelijke bevoegdheden overgedragen worden.
Alleen op die wijze kunnen betwistingen,
zoals over het staaldossier, de kompensatiepolitiek of het plan-Mathot, voorkomen
worden.
De middelen die door Vlaanderen en Wallonië ter beschikking gesteld worden, moeten ook duidelijk ter plaatse worden
gebruikt.
De nationale solidariteit moet behouden
blijven, maar binnen het kader van overleg van gemeenschap tot gemeenschap.

•

De problemen die zich onmiskenbaar stellen in Wallonië, moeten in de eerste plaats
opgelost worden door de Walen zelf.

•

Vlaanderen wil daarbij helpen, op voorwaarde dat zulks gebeurt in het kader
van klare afspraken.

•

Fiskale autonomie is uiteindelijk onontbeerlijk voor het voeren van een dergelijk
autonoom beleid.

•

Deze opties zijn te verwezenlijken binnen
de voorziene grondwetsherziening, mits
een ruime interpretatie van het Gemeenschapspakt.

Pensioenen

Naar meer

gelijkheid?
De regering heeft het voornemen
om in het kader van de krisiswet,
een aantal vy/ijzigingen aan te
brengen in het pensioenstelsel.
Z o zou niet alleen het minimumpensioen worden opgetrokken,
maar wordt er tevens een maximumpensioen ingevoerd.
Het maximumpensioen zou gelijk
gesteld worden aan 75 % van de
wedde van een sekretaris-generaal einde loopbaan. Dit komt
neer op zowat 105.000 fr. of, na
aftrok van de belastingen, tussen
de 60.000 en de 65.000 fr. zuiver
pensioen.
O p deze wijze zouden de spanningen tussen de hoogste en de
laagste pensioenen sterk verminderen. Vandaag bedraagt het
hoogste pensioen 27 maal het
bedrag van het laagste. Het laagste is gelijk aan het levensminimum, dat voor een alleenstaande
7.500 fr. bedraagt. De hervorming
zou er toe leiden, dat het hoogste
pensioen nog slechts 8 maal het
bedrag van het laagste omvat.
Naar onze smaak is een 8-voud
nog altijd een veel te groot verschil. De door de regering voorgestelde stap is er een in de goede
richting en het hoeft niet de laatste te zijn.

De al te grote ongelijkheid inzake
pensioenen is een van de meest
discriminerende sociale wantoestanden. Z e bestendigt de ongelijkheid, over de loopbaan heen,
voor het ganse leven. Of liever:
ze vergroot nog deze ongelijkheid. Want alles wat men boven
het levensminimum ontvangt, kan
omgezet worden in dingen die
goeddeels mede de kwaliteit van
het leven bepalen. Wie acht maal
méér pensioen ontvangt dan het
minimumpensioen, kan in werkelijkheid tienduizend maal meer besteden aan de dingen die het
leven vergemakkelijken en veraangenamen.
Het terugbrengen van de spanning tussen hoogste en laagste
pensioenen is nu wel ingezet,
maar zeker niet beëindigd.
Het is overigens niet overbodig,
even te verwijzen naar de studie
die op UFSIA onder leiding van
prof. Herman Deleeck werd verricht. Uit deze studie blijkt dat één
op vier gezinnen in Vlaanderen
een inkomen heeft dat lager ligt
dan de objektieve bestaanszekerheid en dat deze bestaansonzekerheid vooral het probleem is
van de oudere generatie.

M/IWrcHi^PPIJ
Gebrekkige kustwacht

IN DE KAMER

Vragen
(met)
en
(zonder)
antwoord
Tweemaal Gabriels
VU-kamerlid Jaak Gabriels vond
het in een vraag aan minister
D'hoore met logisch dat de 6 %
van de gemeentebelasting zou gevoegd worden bij de njkskredieten voor ontwikkelingssamenwerking HIJ zei dat zulks met strookte
met de gemeentelijke autonomie,
wanneer deze inkomsten zouden
gaan naar andere, niet-gemeentelijke instanties De gemeenten
hebben trouwens reeds zoveel
van hun fiskale autonomie moeten prijsgeven dat de vraag mag
gesteld worden of het met mogelijk zou zijn deze te verrekenen
ten bate van de gemeenten van
herkomst Hij vroeg in dit verband
speciaal aandacht voor de ontwikkelingssamenwerkers

Minister Geens (Financien) zei
dat deze aanvullende belasting bij
wijze van voorheffing wordt geheven om alle ongelijke behandeling
tussen rijksinwoners en met-rijksinwoners op te heffen Vermits
de
ontwikkelingssamenwerkers
hun domicilie in het buitenland
hebben is elke toekenning van
een aanvullende heffing op de
rijksbelasting aan een bepaalde
Belgische gemeente uitgesloten
In een tweede vraag stelde de h
Gabriels vast, dat de verzending
van de fiskale strook door het
Fonds voor Beroepsziekten met
tijdig gebeurt Dit veroorzaakt
allerlei moeilijkheden die kunnen
vermeden worden door tijdige
toestunnq
Minister D'hoore zei dat door het
toestaan van uitstel van de gewone aangifte, er geen nadelige
gevolgen zullen zijn voor de
slachtoffers van beroepsziekten

Kritiek
Over de gebrekkige werking van
het Parlement wordt in het Parlement zelf bij tijd en wijle geklaagd
en kritiek uitgeoefend VU-kamerlid Baert betreurde in het debat
na een ordemotie van de PVV op
zijn beurt de gebrekkige werking
in de Kamer Hij pleitte voor een
betere regeling en koordinatie
Ook IS het ongezond dat de agenda bij het begin van de vergadering door elkaar wordt gegooid,
zodat memand nog weet wanneer hij aan het woord zal komen

OJITDE
CMETSTRflflT
Het IS (eindelijk) warm geweest
De vakantie nadert En toch
staat nog een indrukwekkende
waslijst voorstellen te wachten
om in het Parlement goedgekeurd te worden Atxirtus. knsiswet staatshervorming staaldossier Het zijn allemaal ontwerpen
met verdragende gevolgen Het
Egmontpakt en de regering zijn
een jaar oud en de beide minister voor de institutionele hervormingen hebben reeds honderde
artikels klaargestoomd maar De
Bondt en Hoyaux zitten niet
steeds op dezelfde golflengte
Het bevoegde ministerkomitee
zal nog bloed en tranen zweten
vooraleer het allemaal goedgekeurd IS Het lijkt wel onmogelijk
nog voor de grote vakantie de
voorlopige gewestvorming te laten goedkeuren Men kan zich
zelfs afvragen of dat wel wenselijk IS Vele teksten vertonen nog
hiaten en tegenstrijdigheden en
het lijkt erop dat de tijd in ons
voordeel speelt hoewel enkele
unitaristen de voorstellen te radikaal vinden en om op ekonomisch gebied de klok achteruit
te stellen

Het Parlement bekijkt het alle- •
maal van op afstand en beklaagt zich erover dat de ministers niet voldoende aanwezig
zijn De parlementsleden hebben gelijk de ministers op de vingers te tikken maar intussen zijn
ze wat blij zoveel mogelijk werk
aan -hun ministers» over te
laten Ook zij zullen een aantal
van hun « verworven rechten»
om inzake kumulatie moeten laten vallen en hun politiek mandaat prioritair moeten ter harte
nemen
Wat het zal worden tussen dit
en 15 juli IS nog een raadsel Er
schuilen nog vele addertjes on-
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der het gras en intussen wordt
de krisiswet door de zgn sociale
partners afgeknaagd tot op het
bot
In de Senaat ging de touwtrekkerij om de regionalizatie verder
Senator De Facq gaf een duidelijk alternatief voor de herstrukturering van het ABOS maar
werd onmiddellijk tegengesproken door oud-koloniaal mevr
Ryckmans-Conn van de PSC
Men ziet duidelijk waar de belangstelling — of moeten we
zeggen belangen — liggen Ook
Outers zelf — die nochtans
federalist is — voelt het zware
geschut van de tegenstanders
van een splitsing in zijn reaktionaire administratie Zal men er
wel in slagen een « nieuw ontwikkelingsbeleid» te voeren '
Toch kwamen als eerste zwaluwen in de lente enkele wetsontwerpen ter sprake die uitsluitend voor een landsgedeelte tellen en die dan ook in een geregionalizeerd België resp door
de Waalse en Vlaamse parlementen zullen worden behandel

Onze Westvlaamse parlementsleden zijn geen opvallende tribunen ZIJ zijn de harde werkers
die in dossiers wroeten Wat
Luk Vansteenkiste doet in de
PTT en computersektor dat presteert M Babyion op sociaal vlak
In een zeer degelijke interpellatie klaagde hij de verspilling
door het RIZIV aan en het
gebrek aan kontrole door het
Rekenhof Beide nochtans normale elementen worden door de
ziekenfondsen zelf belemmerd
via hun politieke invloed en hiermee raakte Mik de zere plek
Staatssekretaris Eyskens kon
met anders dan Miks analyse bijtreden (HO

Valkeniers versus
Persoons
In een vinnige interpellatie verweet VU-kamerlid Valkeniers de
FDF-staatssekretaris voor Franse
Kuituur Persoons de oprichting
van een V Z W «Intercommunale
culturelle de Bruxelles», die er
met voor terugdeinst ook de
Vlaamse faciliteitengemeenten te
bestnjken De hele bedoening is
exclusief Franstalig, maar zulks
belet met dat de V Z W zich ook
tot de Vlaamse bewoners richt
O m door de aangesloten gemeenten te verplichten 0,50 fr
per inwoner te betalen' Ook de
bijdrage van de provincie Brabant IS onaanvaardbaar
Het
staat de Franstaligen vnj, na de
staatshervorming hun eigen socio-kulturele aktiviteiten te steunen maar met met het geld van
de Vlaamse belastingbetalers De
h Valkeniers besloot ironisch met
de vraag, of deze politiek ook een
bijdrage was te noemen tot de
pacifikatie"?
Er ontspon zich na het antwoord
van de staatssekretaris (die zich
op de juridische vlakte hield) nog
een scherpe dialoog tussen Valkeniers en Persoons Terecht zei
de VU-interpellant dat de houding
van Persoons een uitdaging is

Pleidooi voor
een beter Rekenhof
VU-kamerlid Babyion interpelleerde de minister van Financien en
de staatssekretans voor Begroting over «de noodzaak een einde te maken aan de meningsverschillen tussen de regering en het
Rekenhof ten einde dit Hof in
staat te stellen, zijn wettelijke
bevoegdheid uit te oefenen De h
Babyion zei o m dat het zo met
langer gaat, wanneer we moeten
vaststellen dat het Rekenhof
voor het opmaken van de zgn
algemene rekening met minder
dan acht jaar achterstand heeft i
W e beschikken qua juiste gegevens slechts tot 1969 De eerste
oorzaak van deze ergerlijke toestand IS dat regenng en parastatalen met uitmunten door akkurate boekhouding De tweede oorzaak IS dat het Rekenhof de regeringen een veel te vnje teugel
laat Indien deze toestand blijft
aanslepen zal er vroeg of laat
een kortsluiting tussen regering
en Rekenhof ontstaan Er worden
in de staatsboekhouding allerlei
truukjes toegepast de regeringen
zijn zelf onbeleefd, vermits ze tal
van bneven van het Rekenhof
gewoon met beantwoorden
Niettemin blijft het Rekenhof zeer
fair tegenover de regeringen en
presteert het zelfs studiewerk
Het wordt daarvoor met beloond
De interpellant handelde dan uitvoenng over de toestand in de
sociale zekerheid en over de weigering, de kontrole van het Rekenhof Uit te breiden tot de ziekteverzekenng In een aantal vragen
vroeg de h Babyion o m waarom
de regenng tot nu toe het Rekenhof een korrekte en afdoende
kontrole over het RIZIV ontzegt
Welke maatregelen de regering
voorziet om het Rekenhof doeltreffend te laten werken
Staatssekretaris Eyskens stemde
met heel wat bemerkingen van
de interpellant in, al betoogde hij
dat er tussen de regering en het
Rekenhof geen bevoegdheidskonflikten bestaan Hij noemde
de interpellatie nuttig en betreurde dat ze door zo weinig kamerleden werd bijgewoond

In een parlementaire vraag (Bulletin van 23 mei jIJ vestigde VU-kamerlid Emiel Vansteenkiste
de
aandacht van de minister van Buitenlandse Zaken op het bestaan
van een zogenaamd «Permanent
(intermimsteneel) Komitee voor
het Zeerecht» dat wordt voorgezeten door een ambtenaar van
Buitenlandse Zaken Van dit komitee gaat echter weinig aktiviteit
uit De veiligheid aan de kust laat
intussen te wensen over Het ontbreekt aan uitrusting (radar, geen
eigen boot voor de zeevaartpolitie enz)
In zijn antwoord stipt minister
Simonet aan, dat het zeerecht in
volle evolutie is, zodat ook het
Internationaal Komitee zich vooral inlaat met de materie, die op de
derde zeerechtkonferentie zal besproken worden De te nemen
maatregelen zullen in grote mate
afhangen van deze konferentie
Voor het overige houdt de minister zich op de vlakte en geeft hij
hier en daar de gegrondheid van
de aangehaalde toestand toe

Ten slotte verklaart de minister
zich onbevoegd voor de oprichting van een dienst voor de kustwacht
Wie IS er dan wel bevoegd "^ Landbouw, Defensie, Binnenlandse Zaken?

Veiligheid en rust
VU-kamerlid Jaak Gabriels heeft
een wetsvoorstel ingediend «ter
bevordenng van de veiligheid en
de rust in de bebouwde zones»
Het voorstel bevat 2 artikels w o
1 waarbij de gemeenten die de
snelheidsbeperking willen doen
naleven in de bebouwde kommen, hetgeen ten goede komt
aan de veiligheid van de bewoners, door o a hindernissen op de
weg te voorzien ofwel apparatuur aan te schaffen om de snelheid in deze woonruimtes te meten, van het Rijk voor 80 % van
deze
extra-uitgaven
besubsidieerd worden
De rijkstussenkomst wordt zo
hoog gesteld om de gemeentebesturen aan te zetten, deze stap
naar grotere veiligheid te doen

N DE SENAAT
Militair syndikalisme
In het debat over het wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van het militair personeel deelde
VU-senator
Bob
Maes mede, dat zijn fraktie dit
ontwerp zou goedkeuren o m omdat er voor de knjgsmacht geen
monopolie werd ingebouwd Hij
hoopte dat het tussen de vakbonden met tot een opbodpolitiek zal
komen De V U hoopt tevens dat
de overheid tijdig gewettigde eisen zal inwilligen

Tegenstrijdig
VU-senator
Van Eisen noemde
het tegenstrijdig dat enerzijds de
resultaten van het onderzoek
over de opsporing van onderaardse opslagplaatsen voor kernafval
pas in 1983 of 84 zullen bekend
zijn en anderzijds de verklanngen
te Mol, dat deze resultaten reeds
binnen enkele jaren zullen gekend zijn Deze tussenkomst
kwam voor in het debat na de
interpellatie Duvieusart In hetzelfde debat beet CVP-senator Vandewiele scherp van zich af omdat
frankofone ministers, met zoals
hun Vlaamse kollega's, de moeite
doen hun Nederlandstalige kollega's in Kamer en Senaat in het
Nederlands te woord te staan Hij
zei nog «Deze onbeschaamdheid kan met verder doorgaan Ik
wil de interpellant erop wijzen dat
WIJ dat beu worden »

Meer bevoegdheid
tegen milieubevuiling
De senaat besprak het wetsontwerp over het achterlaten van
afval in de vrije natuur VU-senator Van In stelde vast hoe slecht
de wetgever gewapend is om
aan het probleem het hoofd te
kunnen bieden Sommige bepalingen in het strafwetboek vloeien
voort uit de gevoeligheid voor het
bezit uit de vonge eeuw Wij moeten de moed kunnen opbrengen,
een andere gevoeligheid aan bod
te laten komen Het ontwerp verbiedt dus de gemeentebesturen
het storten of het opstapelen van
afval op hun grondgebied te verwijderen, desnoods moet zulks
voorkomen worden Positief is
ook de duidelijke omschrijving
van het begrip afval alsmede van
de straffen aan partikulieren Er is
geen enkele reden om het ont-

werp terug naar de kommissie te
sturen temeer daar hij beantwoordt aan een nu reeds dne
jaar oude EEG-nchtlijn De verzending naar de kommissie (PVVvoorstel) werd verworpen

Snelheid
is onze regel niet...
Meer dan een jaar geleden vroeg
VU-senator Bob Maes aan de
minister van Binnenlandse Zaken
't bedrag dat de 19 Brusselse gemeentebesturen hadden besteed
aan kuituur en de verdeling ervan
per kultuurgemeenschap Enkele
weken na een nieuwe vraag antwoordde de minister op 31 augustus 1977 dat hij de gewenste
gegevens bij de gemeentebesturen had opgevraagd Nu negen
maanden later is er nog steeds
geen antwoord Integendeel las
de senator in een Vlaamse krant
de gevraagde cijfers i Minister
Boel zei in zijn antwoord dat de
gemeentebesturen een uiteenlopende interpretatie over kuituur
hebben, terwijl een onderverdeling per gemeenschap «onmogelijk» is omdat de bedragen globaal in de begroting worden ingeschreven
Het schijnt bij de minister met op
te komen, dat men de onderverdeling wel zou kunnen doen,
maar het is even zeker dat dan
op schnjnende wijze de achterstelling van de Nederlandstalige
kuituur in het Brusselse aan het
licht zou komen Dat zal wel de
ware reden van de globalizering
zijn

Tekort aan veiligheid
te Doel
VU-senator Coppieters bracht kritiek uit op het slordige veiligheidsbeleid in de kerncentrale Doel I,
waar allerlei lekken voorkomen
en waar een overdosis jodium
aanwezig was zodat het dragen
van een masker aangewezen
was Minister van Volksgezondheid D'Hoore zei dat voor Doel II
alle maatregelen zijn getroffen
W a t Doel I betreft scheen de
minister «verzachtende omstandigheden »te pleiten met de belofte dat zo spoedig mogelijk zou
ingegrepen worden Een werkgroep zal einde jum daarover verslag uitbrengen
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Vlaanderen in de wereld

Pleidooi voor een eigen
Vlaamse ontwikkelingssamenwerking
De Engelse geschiedkundige A Toynbee schrijft ergens dat wat in
onze tijd overheerst, het gevoelen is dat we tot een ruimere wereld
behoren. Stilaan komen wij tot het besef van het bestaan van andere
landen en volkeren, van onderlinge afhankelijkheid en internationale
bindingen. De Derde Wereld-landen zijn belangrijk geworden, belangrijker dan wij ooit hebben vermoed. Nu energievoorziening, wereldmarktprijzen, grondstoffen en internationale arbeidsverdeling de
onderwerpen van UNCTAD-konferenties en noord-zuid-dialogen,
wordt duidelijk hoezeer we afhankelijk zijn van het internationale
gebeuren.
D e w e r e l d is ons dorp
De
ontwikkelingssamenwerking
mag niet langer meer gezien worden als een vervelende morele
verplichting. Integendeel, zij biedt
een unieke kans om aktièf deel te
nemen aan het huidig wereldgebeuren, dat mede onze toekomst
bepaalt. Deze optie voor Internationale samenwerking en verstandhouding heeft in het Belgisch beleid slechts weinig aandacht gekregen, en werd verdrongen naar 'n marginaal mlnisterietje, dat ergens in
deJioofdstad
groeide en misgroeide met de
overschotten
van een begroting.
De
Belgische
ontwikkelingssamenwerking IS met een begroting van ruim 20 miljard steeds de
speelbal gebleven van commerciële, communautaire, partijpolitieke en persoonlijke belangen. Z e
IS blijven steken In post-koloniaal
eigenbelang en politiek-militaire
berekeningen. En het omstreden
A B O S , dat ongeveer 13 miljard
van die gelden beheert, is een
Franstalig wingewest, en een grote volks- en wereldvreemde onbe^
kende.
Nieuwe aanpak
De wijze waarop ons land de Derde Wereld-problematiek
tegemoet treedt, is geenszins het tijdperk der nietszeggendheid voorbij. Het Belgisch beleid is er nooit
in geslaagd de eigen bevolking bij
dit wereldgebeuren te betrekken.
En een nieuwe benadering moet
pok de volgende jaren niet verwacht worden. Dit b l e ^ duidelijk
tijdens de bespreking van de
begroting
voor
ontwikkelingssamenwerking. Terecht merkte
senator E. De Facq op dat er in
deze begroting geen aanduidingen zijn die wijzen op een veraifcuwende aanpak
een
duidelijke
greep naar bewustmaking en participatie van de eigen bevolking in
het ontwikkelingsgebeuren
door
een moderne en open informatie;
een gedurfde ingreep in de bekrompen aanpak, het
kortzichtig
lapmiddelenbeleid en de geldverspillingen van de
ABOS-administratie, een aktieve inzet om de
grote internationale
konferenties
met vooruitstrevende
ideeën te
bevruchten.
««mm^l^^mM
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Een van de redenen vy/aarom de
ontwikkelingssamenwerking
in
Belgié met echt tot het volk Is
doorgedrongen, is dat de Vlaamse gemeenschap er vaak door
afgestoten wordt.
De staaltjes van beheersonkunde, van administratieve traagheid
en van bureaukratische plagerij
bij A B O S zijn legio, en doen de
harde inspanningen te niet van
sommige idealisten en goedmenenden. Het feit dat sinds 16 jaar
steeds dezelfde minderheid (die
dan nog voor het grootste deel
bestaat uit een zichzelf opvolgende konservatieve Franstalige en
Brusselse koöperatiemaffia) de
trom roert, kan niet goed zijn voor
de samenwerking, die in se dynamisch, vooruitstrevend en, gezien
de beperkte middelen, een uiterst
doelmatig personeelsbestand vereist.

Op dezelfde
golflengte
Ook de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) heeft gereageerd tegen de A B O S begroting. Hierop staat Immers twee miljard Ingeschreven
voor
universitaire
samenwerking. Deze hulp
wordt echter, aldus de VLIR,
In ruime mate afgeleid naar
aktiviteiten die geen werkelijke bijdrage meer vormen tot
een autonome
ontwikkeling
van de derde wereld, maar
die wel de Franstalige universiteiten bevoordelen.
Zij is
dan ook van oordeel dat de
universitaire
ontwikkelingssamenwerking en de gehele
onderwijshulp tot de bevoegdheid van de gemeenschappen moet behoren.
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kwaamheld aangeboord worden,
maar tevens zal de ontwikkelingssamenwerking en de betrokkenheid met de snelle evolutie van de
wereld beter doordringen tot aan
de basis van onze demokratische
natie.
En voor deze federalizering zijn
geen nieuwe onderhandelingen
van gemeenschap tot gemeenschap nodig, zoals wel eens
wordt
voorgehouden.
Onze
woordvoerders in Kamer en Senaat, de kamerleden W. Kuijpers
en F. Baert en senator E. De
Facq, hebben dit meer dan duidelijk aangetoond.

Eerst en vooral is door de grondwet voorzien dat de Internationale kulturele betrekkingen
onder
de bevoegdheid vallen van de Kultuurraad. Is het dan geen doodgewone zaak dat nü reeds, zonder
enige wetswijziging, zonder enig
pakt, de kulturele kredieten van
de
ontwikkelingssamenwerking,
die ongeveer drie vierde van de
ABOS-begroting bedragen, ook
in hun gekulturalizeerde vorm
door de beide kultuurraden zouden besproken worden ? Dit Is
toch mogelijk voor de kulturele
kredieten van de departementen
landbouw en ekonomische zaFederalisering
ken !
O m uit de rotzooi te geraken is
Een tweede stap, waarvoor evener slechts één uitweg : de federalimin beroep moet gedaan worden
zering
van de
ontwikkelingsop enig Egmontakkoord, is de
samenwerking. Het is de oplosinnerlijke
reorganizatie
van
sing van het gezond verstand.
ABOS naar de gei i .<:;ci ischappen
Niet alleen zullen door de federalltoe. Met taalkaders is de kwaal
zenng en de toewijzing naar d e , toch met meer te genezen! Een
kultuurgemeenschappen nieuwe
mogelijk voorstel tot herstrukturebronnen
menselijke
rlng, tot in de details uitgewerkt,
wordt gedaan door senator E. De
Facq. Eenvoudiger kan een nninister het toch met wensen.
Onder
de
administrateur-generaal van ABOS worden drie direktoraten-generaal
opgericht,
een
Vlaamse, een Franstalige en een
gemeenschappelijke
dienst Deze
laatste zou eventueel kunnen omvatten: een algemene
inspektie
en een reeks
gemeenschappelijke diensten zoals informatika, centraal personeel, juridische aangelegenheden. .. Ook de multilaterale fondsen, die via de Belgische
staat worden besteed,
kunnen
hier ondergebracht
worden. De
samenstelling
van dit gemeenschappelijk deel geschiedt uiter-

aard conform de geldende taalwetten.
De begroting voor de Vlaamse
(Vlaams Agentschap
voor Ontwikkelingssamenwerking)'
en de
Waalse (Agence
Wallonne
de
Cooperation au
Développement)
dienst kan vastgelegd worden volgens de verdeelsleutel die nu inzake de kultuurkredieten
wordt toegepast De interne verdeling van
de begroting is een taak voor de
agentschappen zelf en de Kultuurraad. Tevens moeten zij beschikken over de ruimst
mogelijke
administratieve
autonomie:
zij
moeten tenminste alles kunnen
wat het huidige ABOS nu kan op
bilateraal vlak.
Het welvarend geworden en bekwame
Vlaanderen
moet
de

johan

OPLEIDING TOT VERPLEEGKUNDIGE
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN - ANTWERPEN

HOGER INSTITUUT
VOOR VERPLEEGKUNDE
Afdeling Paramedisch Hoger Onderwijs van het korte type met volledig leerplan
Afdeling Aanvullend Secundair Beroepsonderwijs
INSCHRIJVINGEN VOOR HET SCHOOUAAR 1978-1979:
van 2661978 tot en met 147 1978 (behalve op 117 1978) elke werkdag van de
week, uitgenomen op zaterdag tussen 8 u en 15 u in de lokalen van het
Hoger Instituut voor Verpleegkunde
Algemeen Ziekenhuis Stuivenberg
Lange Beeldekensstraat 267
2000 Antwerpen
Aanmeldingen op andere dan de aangeduide tijdstippen worden niet m aanmerking genomen
De kandidaten dienen zich persoonlijk aan te bieden
Nadere inlichtingen inzake de selektieproef, die zal plaatshebben op 17 7 1978,
kunnen bekomen worden bij de inschrijving
Adv 105

CHATEAU

CARAVAN

Verkoop - Verhuur
onderdelen - toebehoren - trekhaken
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek
Tel. 031 /21.98.15. Ook 's zondags open.
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kans krijgen op een eigen wijze
deel te nemen aan het huidige
boeiende wereldgebeuren. De in
ieder
geval
noodzakelijke
ABOS-hervorming
biedt
hiertoe
een enige
gelegenheid.
Het is de hoogste tijd dat wij
met deze nieuwe
wereldrealiteit
leren leven en dat wij ons in de
wereldgeschiedenis
opnieuw
als een natie gaan
gedragen,
samen met Europa en andere
kleine volkeren en landen, ook
uit de Derde Wereld, een alliantie vormend, gericht op samenwerking, verstandhouding
en wederzijdse ontwikkeling. (M. Coppieters, openingstoespraak,
Kultuurraad voor de
Nederlandse
Gemeenschap, 18 oktober 1977).
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Kaap de Goede Hoop ?

Schmidt-Genscher
in gevaar
Het relatieve sukses van de zgn
milieulijsten wordt als oorzaak vernoemd van de verkiezingsnederlaag van de FDP (liberalen) in twee
Westduitse deelstaten, NederSaksen en Hamburg Daar ze in
geen van beide verkiezingen de
5 X grens haalden zal de FDP niet
meer vertegenw^oordigd zijn in de
parlementen van deze twee deelstaten
In Hamburg wonnen de sociaal-demokraten en gaan ze met
hun 51 % absolute meerderheid
alleen regeren, vermits de koalitiepartner niet meer in het parlement vertegenwoordigd is In Neder Saksen zijn de knsten-demokraten de winnaars Premier Allbrechts beschikt over de absolu-

te meerderheid zodat de verdwijning van de FDP-partner geen
last voor de C D U zal zijn
Ongetwijfeld hebben ook nationale motieven meegespeeld
De
dubbelzinnige politiek van de FDP
(een eigenschap die alle liberalen
gemeen hebben) heeft eveneens
enkele procenten kiezers doen
overstappen naar de C D U Ook
al zijn deze verkiezingen voor de
sociaal-demokraten
suksesvol,
toch dreigt deze uitslag de koalitie SPD-FDP geen deugd te zullen doen Als deze trend zich
doorzet zal het kabinet SchmidtGenscher zijn langste tijd hebben
gehad Gaat Bonn dan opnieuw
de «grosze Koalition» beleven "^

Is de Kaap de Goede Hoop nog
steeds « de goede hoop » van het
Westen'? Er werd de jongste tijd
bij herhaling gewezen op het grote, zelfs vitale belang van de zeeroute rond de Kaap de Goede
Hoop De jarenlange sluiting van
het Suezkanaal verplichtte het
Westen de nog overgebleven
zeeroute — deze langs de Goede Hoop — aktiever dan ooit te
gebruiken voor de bevoorrading
van zijn industne Men heeft uitgerekend dat dagelijks ca 55 schepen de Kaap voorbijvaren Toen
het Suez-kanaal weer geopend
werd bleef de zeeweg langs de
Kaap de belangrijkste verbindingsweg, met het minst door de
snelle opkomst van de mammoetolietankers, die door hun grote
afmetingen en dieptegang het
Suezkanaal met kunnen doorvaren Door de grote hoeveelheid
olie die in een reis wordt vervoerd verdwijnt het nadeel van
de langere reisroute

Emiraten bezitten daarvan de
helft en dekken voor 40 % de
behoeften Het strategisch belang
bleek vooral in 1973, jaar van de
oliekrisis met minder dan 90 %
van de totale behoefte aan olie in
de N A T O wordt langs de Kaap
vervoerd 70 % van de strategische mineralen van dezelfde verdragsorganisatie wordt eveneens
via de Kaap vervoerd Maar met
alleen West-Europa voert olie in,
ook de USA zijn sinds 1970
invoerder van olie Einde 1977
was deze invoer reeds tot 50 %
gestegen i Daarvan komt
er
36 % uit de Arabische landen,
waarvan 20 % langs de Kaap
Men verwacht een verdere stijging van de invoer ondanks de
pijpleiding naar Alaska Ook de
geplande pijpleiding van SaoediArabie naar Saida (Libanon),
noch de pijplijn langsheen het
Suezkanaal zullen de omvang
van het olievervoer ter zee via
Z A verminderen

De 13 landen van de OPEC
(Organisation of Petroleum exporting Countries) beschikken over
67 % van de thans bekende olievoorraden Saoedi-Arabie, Koeweit, Iran, Irak en de Verenigde

Er zijn nog andere belangnjke cijfers 25 % van de Westeuropese
voedselbevoorrading wordt via
de Kaap vervoerd, mitsgaders belangnjke
hoeveelheden
ruwe
grondstoffen Uit diverse verkla-

De Basken ter plaatse
leren kennen
Sinds jaren bestaat er een stevige vriendschap tussen Vlaanderen en Baskenland Een geli|kaardige stnjd voor zelfbeschikking, solidariteitsuitingen in die
stri|d hebben die vriendschap doen groeien Persoonlijke kontakten en
«leren van elkaar» kan ze verder verdiepen Daarom organizeert het Vormingscentrum Ld Dosfel een kombinatie van studiereis-vakantietocht naar
het land der Basken
In een van de mooiste streken van Baskenland, het berggebied van Sipuzkoa,
verblijven wi| m studentenkamers in de Hogere Technische School van Onate, vroegere Baskische Universiteitsstad Daar vinden de vormende aktiviteiten plaats, van daaruit worden exkursies georganizeerd naar de voornaamste
bezienswaardigheden in Baskenland.
Programma
Vertrek
donderdagavond 13 juli
1978 bijeenkomst 20 u Waltra, Arduinkaai Brussel Cnabij het Noordstation) de reis gebeurt in een moderne
autocar uitgerust met slaapzetels
Aankomst in Onate (Zuid-Baskenland) in de vooravond van 14 juli kennismaking betrekken van de kamers
De kursussen in Onate houden in
nadere kennismaking met verschillende facetten van Baskenland en zijn
bewoners, o a geschiedenis politieke situatie in Spanje en Euskadi
sociaal-ekonomische toestand Baskenland Vlaanderen, Europa taal- en
letterkunde de ikastolas (o a een
introduktie in de «moeilijke» Baskische taal om zodoende vlottere koncakten met de Baskische bevolking te
knjgen muziek en folklore Czangstonden met de groep zullen ons een Baskisch repertonum bezorgen aangepast aan het zeer vitale en geëngageerde volksmuzikale gebeuren van
het ogenblik) het tijdstip van deze
vakantiekursusonderwerpen kan aangepast worden aan de weersomstandigheden Baskische zangavond o l v
Maite Idinn

ü

Geplande exkursies
16 |uii de Baskische historische stad
Gernika (met de symbolische eik en
het parlemenO, de voorhistonscihe
grotten van Santamamina De vissershaven Bermeo
18 juli het bergklooster Aranzazu
centrum van Baskische kuituur (te vergelijken met het Katalaanse Montserrat)
19 |uli kennismaking met de kooperatieve Baskische fabneken van
Mondragon
20 juli tocht naar de provincie Araba
met hoofdplaats Gasteiz (Spaans Vittona) "Gastronomische avond in La
Puebla
21 |uli tocht naar centraal-Gipuzkoa
o a Loyala, Donostia (Spaans San
Sebastian)
23 juli deelname aan folklonstisch
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ringen van vooraanstaande westerse ekonomisten blijkt hoezeer
West-Europa van de invoer via
de Kaap afhankelijk is Zestig t h
van de handel tussen Europa en
het Verre Oosten gebruikt de zeeweg via de Kaap Men schatte
het aantal schepen rond de Kaap
op 20000 per jaar terwijl per
maand ca 1 000 zeeschepen Z A havens binnen varen
Deze vitale zeeroute wordt meer.
en meer door de Sovjets bedreigd Sinds 1968 heeft de Sovjetvloot systematisch een net
van vlootbases aan de West- en
Oostkust van Afrika aangelegd,
zodat ze de westerse scheepvaart naar believen kan kontroleren Hoe nalatig het Westen is
blijkt uit het feit dat tegen 15 Russische oorlogsbodems in de Indische Oceaan
3 US-oorlogsbodems
patroeljeren'
Alleen
Frankrijk beschikt in deze Oceaan over een klem smaldeel De
Britten hebben zich praktisch totaal teruggetrokken ten oosten
van Suez In feite is het zo dat
momenteel alleen Zuid-Afnka ?elf
een tegengewicht vormt tegenover de in tien jaar tijds indrukwekkend uitgebouwde Russische
aanwezigheid

feest van «De Paella» in Algorta (bij
Bilbao)
24 juli tocht naar Noord-Euskadi
(Frans-Baskenland) o a langs Roncevalles (1000 jaar geleden versloegen
de Basken er Karel de Grote) SaintJean-Red-de-Port Saint-Palais
26 juli Kennismaking met Navarra
(meest verspaanste Baskische provincie) - om Iruna (Spaans Pamplona)
Esteila
28 juli bezoek aan de kust Zumaya,
Ondarroa (luierdag)
29 juli feestavond tot afscheid in
Zumarraga, Villareal - afscheid van de
vnenden

Praktika
Vertrek
donderdagavond 13 juli
1978 Aankomst maandagavond 31
juh 1978
Deelname
Het aantal deelnemers is beperkt tot
40 Schrijf zo spoedig mogelijk in
Uw inschrijving is slechts vaststaand
beschouwd na storting van 1 500 fr.
waarborg
op
bankgiro
435-0254251-94 van Vormingscentrum Ld Dosfel, Dienst Europese
Volkshogeschool, Tnbunestraat 14 te
1000 Brussel
Reisleiding
— Walter Luyten, stafmedewerker.
Vormingscentrum Ld Dosfel
— Willy Kuijpers kamerlid
— Baskische gidsen ter plaatse
Onkosten
Reis volledig pension verzekenng, aktiviteitskosten dossierteksten
11 500 fr (met kans op vermindering
voor jongeren en gezinnen bij subsidienng)

FRANKRIJK

Miranij
de Ebro
L o g r o n o ^^^^öxyxw^^-^
mi BASKENLAND
Bask'isch
taalgebied
O
km
100

7ARA60ZA
Zorogoz^

7 JUNI 1978

m

Open deur-dagen van „WIJ"
Tijdens de tientallen vergaderingen die in de maanden februari-maart gehouden werden in
het kader van de « Veertiendaagsen voor bezinning en aktie»
bleek steeds weer, dat het weekblad «Wij» het voorwerp was
van heel wat vragen, opmerkingen, suggesties en kritieken.
Uit deze vaststelling is de gedachte geboren om te komen tot een
permanent overleg tussen de redaktie en de lezers.
Dit permanent overleg
heeft
vorm gekregen in een reeks opendeurdagen op de redaktie tijdens
de maanden april, mei en juni. In
het geheel bezochten reeds meer
dan tweehonderd lezers onze redaktie om er te luisteren naar uiteenzettingen over de redaktionele problemen, over de specifieke
moeilijkheden van een opiniërend
weekblad en over de toestand

van onze financies en van ons
lezersaantal. Het initiatief zal in
het najaar hernomen worden : de
redaktie i neemt zich voor, deze
opendeurdagen — die eigenlijk
opendeuravonden zijn, uit te bouwen tot een blijvend trefpunt met
<• Wij «-lezers.
De eerste reeks dialoogavondenheeft reeds gezorgd voor tastbare en konkrete resultaten. Z o is
het op aansporing van opendeurbezoekers dat de redaktie zich
gebogen heeft over het probleem
van een aantrekkelijker, strijdvaardiger opmaak van pagina
één. De resultaten daarvan zijn
sinds een paar weken voor iedereen zichtbaar.
Zo'n opendeuravond bestaat uit
vier elementen, die alle even belangrijk zijn. Er is ten eerste de
kennismaking met de leden van

het komitee van redakteurs, die
ieder een beknopte inleiding over
een aspekt van het blad houden.
Er IS ten tweede een bezoek aan
de^ drukkerij: journalistiek is immers niet alleen schrijfwerk, maar
ook ambacht. Er is vervolgens
een uitgebreid vragen- en antwoorduur. En ten slotte deint zo'n
avond doorgaans uit in enige
gezelligheid, die in de hand gewerkt wordt door de aanwezigheid van een (beperkte) voorraad
Calkoholische) konsumptiegoederen.
Onze lezers, die belangstelling
hebben voor zo'n opendeuravond, kunnen zich te allen tijde
schriftelijk melden bij de redaktie.
Z e zullen uitgenodigd worden
voor een der bijeenkomsten, die
vanaf begin september hernemen.

Kontakt tussen lezers en redaktie

Vanaf deze week publiceren wij de cijfers die het steunfonds « negen van Laken » stofferen. U kunt uw bijdragen
nog steeds storten op «Solidariteitsfonds negen van
Laken», rekening Kredietbank 434-8094439-84. Nogmaals
dank voor de gestorte bijdragen !

Solidariteitsfonds
„negen van Laken"
Minister H. DE BRUYNE
Minister R. VANDEKERCKHOVE
Staatssekretaris V. ANCIAUX
Voorzitter Kultuurraad M. COPPIETERS
Volksvertegenwoordiger
M.BABYLON
F.BAERT
LBAUWENS
J.BELMANS
J.CAUDRON
A. DE BEUL
W.DESAEYERE
J. GABRIELS
W.KUIJPERS
Mevr. N. MAES
R. MATTHEYSSENS
P.PEETERS
H.SCHILTZ
LSELS
J.SOMERS
J. VALKENIERS
P. V A N GREMBERGEN
E. V A N STEENKISTE
L V A N STEENKISTE

5.000,5.000,5.000,5.000, 5.000,5.000,5.000,5.0005.0005.000,5.0005.000,5.000,5.000,—
5.000,5.000,5.000,5.000,—
5.000,5.000,5.000,5.000,5.000,-

Senator M . C A P O E N
5.000,E.DEFACQ
5.000,H.GOEMANS
5.000,A.GEERINCK
5.000,W.JORISSEN
5.000,B.MAES
5.000,W.PERSIJN
5.000,E. RASKIN
5.000,F.VANDERELST
5.000,R.VANDEZANDE
5.000,C.VANELSEN
5.000,G. V A N IN
5.000,O V A N OOTEGHEM
5.000,H.R., 2710 Hoboken
750,W.D.,2190Essen
5.000,P.N., 2550 Kontich
2.000,J.M., 2000 Antwerpen
750,—
F.C., 2600 Berchem
.,
500,J V.E., 2080 Kapellen
^k.^'^ii^.:^:...":-. 5 0 0 , C.J.J.S.,2100Deurne
::.4L^^
250,P.J., 2610 Wilrijk
^ S
200,A.B.,9140Zele
- ^ ^ S - - - lO'OOOJ.S., 9810 Drongen
:W^.
500,J.J., 3900 Lommei
300,P.M., 3000 Leuven
300,B.V.D.R., 2000 Antwerpen
200,F.H., 2060 Merksem
200,Fam. K, 9000 Gent
.200,D.D.N.,2801 Heffen
,
200,W.J., 2600 Berchem . . ^ ^ ^
250,VU-afd. Antw.-stad ....,
5.000,J.L, 3250 Rillaar
^A^M
1.000,P.,1500Halle
^••^^••1.000,M.V., 9810 Drongen ..&Cm
1.000,R.V.S., 9480 Denderhoutem
««>5;v^->
^00,U.D.V.,9078Zaffelare
'%^m
^°°~
F.S., 2000 Antwerpen
•^M'^^00,L.D.B., 9000 Gent
?kvi^t'^
100,Totaal 1ste l i j s t : 211.400,—
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WIJ in D^ i/OLK^um^
Centrum-Kalken bedreigd!

Laarnse CVP-meerderheid, fanatieke alleenheerser
LAARNE — Het zal het - J a a r van
het D o r p » maar wezen 23 mei 1978,
plaats van handelmg gemeentehuis
Laarne Gemeenteraadszitting met
overladen dagorde
Voornaamste
agendapunt wi|ziging BPA Centrumwijk-Kalken, ingediend
door
de
Volksunie
Vanzelfsprekend
grote
publieke belangstelling, vooral jongeren Omdat slechts 18 stoelen
beschikbaar zijn moet het overgrote
deel van het publiek in de gang de
gemeenteraad volgen Daar is begrijpelijk weinig te verstaan van wat binnen gezegd wordt, gevolg rumoer
en een publieke vermaning van de
burgemeester Totdat iemand uit het
publiek luidruchtig naar binnendringt en eist dat iedereen op een
dergelijke manier de raadszitting
zou kunnen volgen De burgemeester w o r d t kwaad en laat de politie de
zaal ontruimen Uit solidariteit verlaten ook V U , P W en BSP-raadsleden
de zitting Blijkbaar krijgt de CVPmeerderheid wroeging en besluit het
publiek opnieuw toe te laten Ook
VU-raadslid Jozef Bracke neemt terug zijn plaats in, de andere o p p o s i tieleden blijven weg
En dan volgt
de interpellatie van VU-raadslid Bracke over de centrumwijk Kalken
Sterk gedokumenteerd, en op passionele wijze worden en de CVP-meerderheid en de Interkommunale Dender, Durme en Schelde terechtgewezen
W a a r o v e r gaat h e t '
Sinds 1971 IS er een biezonder plan
van aanleg CBPA) voor sociale woningbouv\( in het centrum van Kalken
Ue toenmalige (nog Kalkense) gemeenteraad keurde het plan goed er
uitdrukkelijk bij vermeldend dat geen
onteigeningen zouden plaatsvinden
van kleine partikuliere eigenaars Een
deel van het projekt w o r d t gerealizeerd (de wijze van verkoop van de
gronden roept nochtans vele vraagtekens op O
— O p 23 mei \977 dus meer dan 1
jaar geleden peilt VU-raadslid J Bracke naar de stand van zaken omtrent
de laatste faze van het woonprojekt
en stelt voor het BPA te wijzigen ten
gunste van kleine eigenaars rekreatieruimte en behoud van waardevolle
gebouwen
De
CVP-meerderheid
zwijgt nochtans zetelt schepen J De
Landsheer (een Kalkenaar) in het
dagelijks bestuur van DDS-interkommunale
Een informatievergadering w o r d t gevraagd Neen zegt de C V P
— In ju\i vraagt de V U nogmaals inzage van de plannen van D D S De
CVP-meerderheid verklaart dat deze
nog niet beschikbaar zijn
— In de gemeenteraad van 9 dec 77
verklaart de schepen-beheerder van
D D S dat er geen tuintjes zullen onteigend worden
— 9 maart 78 O p vraag van de V U
in de gemeenteraad informeert de burgemeester de raadsleden dat reeds
op 30 sept 77 een KB w e r d uitgevaardigd dat « het openbaar nut erkent en
de onmiddellijke inbezitneming
noodzakelijk maakt De V U reageert scherp en beschuldigt de burgemeester van achterhouden van informatie
Opnieuw vraagt de V U een informatievergadering voor alle geïnteresseerden Deze w o r d t toegestaan
(Maar het CVP-schef)enkollege nodigt alleen de tsetrokken eigenaars
uit )

— Informatievergadenng 20
april
1978
DDS-direkteur H Rupus verklaart dat
de plannen nog kunnen gewijzigd worden als het gemeentebestuur
dat
wenst De V U is in de overtuiging dat
alles nog mogelijk is en strijdt verder
In een pamflet aan de bevolking van
Kalken wordt de situatie uiteengezet
en w o r d t iedereen uitgenodigd naar
de gemeenteraad van 23 mei '78 te
komen
— 23 mei De gemeenteraad van de
waarheid
Veel belangstelling rumoer en geladen sfeer VU-raadslid J Bracke komt
met konkrete plannen voor wijziging
van het BPA Deze zijn als volgt
a) Afschaffen uitrit Kruisenstr (naast
huis nr 30) en met slopen huis nr 32
b) Herstellen van oude voetweg op in
punt a genoemde plaats als uitweg
uit Centrumwijk door voetgangers en
eventueel fietsers te gebruiken
c) Niet onteigenen van tuinen van
bestaande eigendomswoningen aan
Kruisenstraat
d) Afschaffen van brede uitweg aan
Koffiestraat en bewaren van typisch
oud dorpsbeeld gevormd door «Den
Unkerzak » oude beplantingen en hangen oude mouterij en oude voetweg
naar de beek
e) Verleggen van uitweg kant Nerenw e g naar tuin van gemeentehuis met
behoud van bestaande bomengroep
in deze tuin en bescherming van oud
herenhuis aan Nerenweg nr 1 met
waardevolle tuin
f) Intakt bewaren van tuin-parochiehuis met behoud van beschermende
bomen- en struikenrij
g) Behoud van populierenbos en deel
eigendom O C M W naast mouterij volgens stedebouwkundige regels in de
Centrumwijk op te nemen als park en
rekreatiedomein ten voordele van de
inwoners van nieuw en oud Kalken en
van de jeugdbeweging
De V U vroeg de stemming per punt
Verrast door de gang van zaken weet
de burgemeester met toe te reageren
maar gaat uiteindelijk tot de stemming
over
Bij het eerste punt steunt 1 lid van de
C V P de V U terwijl een paar zich onthouden en de rest tegenstemt Dit is
blijkbaar tegen de zin van burgemeester Dierickx die zijn CVP-schapen
openbaar vermaant Gevolg voor alle volgende punten stemt de C V P
eensgezind neen

VU-Mespelare SchoonaardeOudegem
naar Diksmuide
Samen naar de 51e IJzerbedevaart
op zondag 2 juli e k met autocar vertrek Mespelare-kerk 6 u 30 Oudegem-kerk 6 u 45
Schoonaarde-gemeentehuis 7 u Wij blijven in Diksmui
de tot 16 u 30 Thuis rond 18 u Reiskosten 150 f r kinderen — 12 jaar 100
fr
Inschrijven Mespelare Roger Van
Hoorebeeck
Oudegem Oscar De
Pus (tel 052-21 1606) Schoonaarde
Herman V D
Abbeele (tel
052423549)

1910-1975

SCHOONAARDE
10 BRUGSTRAAT

052/42.32.46

JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

J A N PAUWELS-DE BRAUWER
De zaak met familietraditie

W I J lO

Foto

Walter De Mulder

tiek worden naar de prullenmand verwezen
En «omdat mensen belangrijk zijn»
w o r d t onteigend zonder meedogen
maar met aanzien van hoge (financieel begoede) personen «Sociaal
knsten-demokraten » noemen zij zichzelf
«Jaar van het D o r p » nooit van gehoord in de C V P natuurschoon vredige plekjes oude histonsche gebou-

wen
kennen ze niet die heren
En wat te denken van D D S de interkommunale die werkt met uw en ons
geld De plannenmakers waar « Jantje
beton» de skepter zwaait W o o n e r f
speelstraat dat is toch mets voor
DDSi
Dank u CVP-raadsleden van Kalken
en vooral dank aan de schepenen De
Landsheer Crommelinck en Dhooge
(wanneer zeggen jullie eens eindelijk

iets op een raadszitting'') Alle milieubewuste en sociaal voelende mensen
zullen u gedenken i
A De Rijcke
P S Bij het ter perse gaan vernamen
WIJ dat het «Groenkomitee» en « D e
dorpsraad » samen met Chiro Davidsfonds enz in aktie gekomen zijn
tegen de plannen van de Centrumwijk

VU-Gent-EekIo
en het staaldossler

D e V U IS diep ontgoocheld en wijst
de C V P e r s op emotionele wijze op
hun verantwoordelijkheid
De raadszitting is ten einde Bij het
verlaten van de zaal worden alle
CVP-leden uitgejouwd en v e r w e n s t '
— Het CVP-Sanhedrin heeft gezegevierd Oppositie en opbouwende kri-

Het ^aling^utó
WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDAG
16 UUR

Zicht op de mouterij en « Den Unkerzak»te Kalken Heren van de CVP < Zal dit prachtig zicht weldra alleen
nog op foto te zien zijn ^ »

Minister de Bruyne te Aalst
D o n d e r d a g 25 m e i k r e e g A a l s t h e t v e r e r e n d b e z o e k v a n m i n i s t e r d e
B r u y n e d i e in h e t s t a d h u i s zijn b u i t e n l a n d s b e l e i d kv\/am t o e l i c h t e n
V o o r d i e n g i n g e n w i j m e t d e m i n i s t e r e n zijr> k a b i n e t s l e d e n l u n c h e n
Als a n t w o o r d o p het w e l k o m s t w o o r d van kamerlid Jan C a u d r o n
b e l o o f d e d e m i n i s t e r in s e o t e m b p r - o k t o h p r n a a r A a l s t t e z u l l e n t e r u g k o m e n o m er m e t v e r s c h i l l e n d e e x p o r t e r e n d e b e d n i v e n k o n t a k t O D t e
nemen met het oog o p een verhoogde uitvoer D e z e w e r k b e z o e k e n
w o r d e n n u r e e d s v o o r b e r e i d z o d a t ai e e n p a a r b e d n j f s l e i d e r s o p h e t
kabinet w e r d e n ontvangen

Baardegem

muzikanten een prachtige

In het raam van het «Jaar van het
D o r p » en ter gelegenheid van de vijf
tigste verjaardag van de SA/? Ons
HUIS w e r d op de akademische zitting
van 24 mei de feestrede uitgesproken door de voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad senator Maurits
Coppieters In een sprankelende toe
spraak vertolkte hij zijn visie op het
«Jaar van het Dorp» en het landelijk
leven van vroeger en nu

De kleinste deelgemeente van GrootAalst vergastte ons op een stijlvolle
en hartelijke viering

Organizator Mark De Bie zorgde met
de leerlingen van de muziekakademie
voor een sympatieke artistieke omlijsting O p het eind kregen senator C o p
pieters kamerlid Jan Caudron de
schepenen De Neve en Roels arr
bestuurslid Willy Cobbaut oud-schepen De Boeck en alle optredende

rozentuil

Aalst
Kunsttentoonstelling
Vrijdag 26 mei had onder een enorme
belangstelling in het Apostelken de
opening plaats van een groepstentoonstelling ingerieht door het arr
bestuur Na de verwelkoming van arr
/oorzitter Bert De Cremer hield Staf
Scheerlinck een merkwaardige inlei
ding waarbij hij elk der kunstenaars
betrok en hun werk kritisch belichtte
De verkoop van de kunstwerken verliep zo vlot dat WIJ hier werkelijk van
een echte promotie van de Vlaamse
kunst kunnen spreken

D e Volksunie Gent-Eekio
— wijst op het levensbelang van het
Staalbedrijf Sidmar voor onze
streek
— kan geen grendel op de expansie
van Sidmar noch enige Waalse
voogdij aanvaarden
— beklemtoont de noodzaak van
een nauwe samenwerking tussen
de staal- en aanverwante bedrijven
— verlangt dat
• bij het staalbeleid de Vlaamse
regionales van de vakbonden de
Vlaamse
patroonorganizatie
Vlaamse Streekekonomie en de
G O M s worden betrokken Hierbij
dnngt zich de versmelting van de
vijf Vlaamse G O M s op
• de kredieten voor de herstrukturering en rekonversie van de staalnijverheid worden geregionalizeerd
• alle streken — ook Gent-EekIo —
die getroffen worden door strukturele werkloosheid een gelijke behandeling genieten
Hierbij dient speciale aandacht besteed aan de textielnijverheid

Gemeenteraad
O p de gemeenteraad van 31 mei die
duurde tot in juni deed kamerlid en
VU-fraktieleider Jan Caudron een interessant voorstel om jaarlijks op de
gemeenteraad verslag te laten uitbrengen door de stadsvertegenwoordigers in de verschillende interkommunale verenigingen
O p die manier zouden de gemeenteraad en de publieke opinie beter ingelicht zijn over de handel en wandel in
deze interkommunales en over de
manier waarop de stadsbelangen worden verdedigd
Dit voorstel dat het beleid wat doorzichtiger en demokratischer kan maken zal in een kommissie onderzocht
worden Het is misschien belangrijk
genoeg om door onze mandatarissen
in andere gemeenten overgenomen
te worden '
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De heren Koot en Bie
hebben ruzie gemaakt,
dus herbeginnen z e !
Het eerste avondvullende p r o
gramma van de heren Koot en
Bie, alias het Simplisties Verbond,

Vanaf zaterdag
elke maand
op pic-nic
Onder de titel « P i c - N I c - zal de dienst « W o o r d en Spel» van de
BRT-televIsIe tijdens de zomermaanden, juni, juli en augustus happenings organizeren waarbij de plaatselijke bevolking betrokken
wordt, muzikale attrakties te horen en te zien zullen zijn en die vooral
willen inspelen op plaatselijke gebruiken, de volksaard enz. Van
deze . happenings » zullen heel wat fragmenten rechtstreeks op de
buis komen.
O p 10 juni heeft de eerste « P i c - N i c » plaats in het centrum van de
Westhoek, namelijk te Veurne. De tweede zal kaderen in de opening
van het Humorfestival te Knokke-Heist, dit gebeurt op 15 juli.
De openlucht-happening te Veurne begint om 16 u. op de grote
markt en meteen ligt het aksent
op foiklore-elementen en gebrui-

Van Seutendael en dit allemaal
doorspekt met gesprekjes over
de volksaard in de Westhoek.
O m 17u.30 zal een te Montreux

Dag huis! Dag werk!
Wij saan met vakantie
metKB-garantie!
Tijdens uw vakantie zorgt de KB voor een
stipte uitvoering van uw betalingen,
ontvangsten en spaaropdrachten. U kunt er
ook een safe huren en effecten in bewaring geven,

S& KREDIETBANK
Wij nemen graag de tijd voor u.
werd uitgezonden op 23 december 1976 en handelde over het
begrip «de Waarheid». In een
tweede totaaluitzending koncentreerde het spitsvondige duo zich
op «de Macht». Vanavond houden Koot en Bie zich uitputtend
bezig met een andere gesel van
onze maatschappij nl. «het Bedrog ».

KB-Eurochequekaart
en-cheques, het veilige
en moderne betaalmiddel
ook in uw vakantieland.
In elk KB-kantoor kunt u bovendien vreemde
munt aankopen, reischeques voor de landen
buiten Europa, een Amexco-betaalkaart en
benzinebonnen voor Italië Vraag er ook uw
nieuw/e KB-\/ökantiegids 1978.

m

KREDIETBANK
Wij nemen graag de liid voor u.

ken van de Westhoek. O p het
scherm krijgt men van 16u. tot
16u.30 beelden te zien van de
stoet w/aaraan o.m. de IJslandvaarders van Koksijde, de Paardevissers
uit
Oostduinkerke,
dansgroepen uit De Panne en Turpin, de grootste reuö van Europa
uit Nieuwpoort, hun medewerking
zullen verlenen. Ook is een optreden van Johan Verminnen voorzien en krijgen w e interviews
rond het tema visvangst en visserij.
Ó m in de sfeer van de « Pic-Nic»
te blijven krijgt men om
16u.30
Laurel en Hardy te zien die er
eveneens een dagje op uit trekken («A perfect Day»).
"En om 16u.50 tot 17u.30 weer
rechtstreekse beelden uit Veurne, ditmaal vanuit het Park (rond
de kiosk) met o.m. een optreden
van de Big Band van het onservatorium te Brussel; poppenkast
voor kinderen gebracht door
Schokkeljoen, de gitarist Paul
bekroond programma, namelijk
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hun simplistiese filozofie; «Wij
zijn de enige vereniging ter wereld die niet groter wil worden of

Het Verbond gaat een simplistiese klopjacht houden op het « Bedrog» zonder zichzelf te sparen,
de Verbondszaken zullen aan de
openbaarheid prijsgegeven worden. Wat verdient het Simplisties
Verbond ? Wat doen Koot en Bie
met al dat geld? Slechts met
moeite zullen de kijkers zich kunnen neerleggen bij de harde waarheid, de verbijsterende feiten en
de duizelingwekkende bedragen
die met deze mysterieuze praktijken gemoeid zijn.
Het Simplisties Verbond werd ongeveer vijf jaar geleden opgericht
door de heren Koot en Bie. De
stichters (en leden) omschrijven

uitbreiden. Wij zijn de spiegel van
het klub- en verenigingsleven, wij
zijn bz-kolumnisten, geen teatermensen. Ons leven is een satire
op elke beweging.»
De heer Bie is W i m de Bie voor
de burgerlijke stand en zijn onafscheidelijke boezemvriend Koot
heet eigenlijk Kees van Kooten.
Beiden zijn ze produkten van het
Haagse scholierenkabaret.
Paul van Vliet komt uit dezelfde
kringen, maar gewaagt eerder
van een studentenkabaret. Zoals
vastgelegd in de simplistiese
grondwet hebben Koot en Bie
één jaar na de stichting van hun
verbond een kletterende ruzie gehad. Dit meningsverschil bood
het voordeel dat ze na een ontroerende verzoening de handen
weer in elkaar sloegen en met
hernieuwde moed en verfriste
geest weer aan het werk konden.

Zondag 11 juni om 20 u. 40 op

Ned. 2.

«Pic-Nic» van de B B C uitgezonden worden.
O m 18 u. gaat de uitzending weer
rechtstreeks
vanuit de
Grote
Markt te Veurne met de popgroep Sail Joia, een optreden vsn
Tjens Couter en spektakel
met
o.m. circusartiesten Duo El Mondo op de rolschaatsen, ook de rolplank of Skate-Board zal niet ontbreken en interviews over de zeilwagensport.
O m 18u.30 wordt de maraton
onderbroken voor voetbal in Argentinië om terug op de buis te
komen, ditmaal vanuit het Park te
Veurne, om 20 u. 50 waar Sail Joia. Amazing Blondel en Ralph M c
Teil voor het muzikale gedeelte
zorgen terwijl de klowns en anderen borg zullen staan voor een
komische noot.

VAB-Europech of
GESA-Reisbijstand
om met gerust gemoe
op reis te gaan.
Vraag vrijblijvend inlichtingen over deze
reisverzekeringen in het KB-kantoor van uw
keuze.

S& KREDIETBANK
— Zaterdag 10 juni om 20 u. 50
op BRT-1.

Wij nemen graag de tijd voor u,

WIJ II
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Donderdag
8 JUNI

I

19.20 Gewestelijk
nieuws. —
19.43 Eh bien raconte. 20.03
Nieuws. — 20.30 Ce diable d'homme Cf.). — 21.27 L'évènement. —
22.30 Nieuws. — 22.40 Le saut de
lange Cfilm).

A2

BRT 1
18.50 De Harlem Globetrotters (f.).
— 19.10 Rondomons. — 19.35
Kijk uit. - 1940 Morgen - 19.45
Nieuws. 20.10 De Muppet
Show. — 20.35 Panorama. —
21.00 Standpunten. - 21.30 Première. — 22.20 Nieuws.

NED. 1
18.50 Fabeltjeskrant. 18.55
Nieuws. — 18.59 KRO's wereldcircus. — 19.50 Mei '68 in Parijs
(dokumentaire). — 20.40 Voor
een briefkaart op de eerste rang.
21.35 Nieuws. - 21.55 Den
Haag vandaag. — 23.15 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. 18.59 Black
Beauty Cf.). — 19.25 Z o vader, zo
zoon. - 19.52 Nieuws. - 20.27
Schandaal in Washington (f.). —
21.55 De Lucy show (f). - 22.20
Hier en nu. — 23.00 Vernieuwd
geloven. — 23.20 Nieuws.

RTB 1
18.00 Sophie la sorcière Cf). —
18.05 1, 2, 3.. ATELIER. - 18.30
Zigzag. - 18.45 Cirque. - 20.00
Hydro-elektriciteit in België. —
20.30 Caroline Chèrie Cfilm). —
22.35 Nieuws. — 22.50 Le carrousel aux images. — 23.40 Nieuws.

13.35 Regionaal nieuws. — 13.50
La folie des bètes CfJ. 14.03
Aujourd'hui madame. — 15.00 La
planète des singes Cf.). — 15.55
Aujourd'hui magazine. — 17.55 Fenètre sur... — 18.25 Tekenfilms.
— 18.40 C'est la vie. - 18.55 Des
chiffres et des lettres. 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.45 Assemblee parlementaire. — 20.00
Nieuws. — 20.35 Lulu Ctv-spel). —
22.25
Légendaire.
22.55
Nieuws.

BBC
10.41 Merry go round. — 11.03
Countdown. — 11.25 Near and
far. - 12.00 Scene. - 14.20 On
the move. — 14.30 Chigley. —
14.45 Nieuws. - 15.00 You and
me. - 16.55 Playschool. - 17.20
Sinbad and the sultan of the sea.
— 17.30 Heads and tails. — 17.45
Laff-a-Lympics. — 18.10 Blue Peter. - 18.35 Roobarb. 18.40
Nieuws. — 18.55 Nationwide. —
20.00 Wereldbeker voetbal. Overzicht. — 20.30 Tomorrow's world.
— 20.55 Top of the pops. - 21.30
Rosie. - 22.00 Nieuws. - 22.25
Claudius. — 0.05 Nieuws.

BRT 2
20.10 De kristenen Cdokumentaire). - 21.00 W.K. '78 Cuitgestelde
reportages).

Spiel urn 4tel vor 8. 21.00
Nieuws. — 21.15 Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung
Ctoneel). - 22.45 W.K. 78. - 23.30
Tagesthemen - 00.00 Tatort CfJ.
— 01 40 Nieuws.

ZDF
17.45 Nieuws. — 17.55 Schuelerexpress. — 18.40 Die Drehscheibe. — 19.20 Western von gestern.
- 20.00 Nieuws - 20.30 Auslandsjournal. — 21 15 Aktenzeichen xy... ungeloest CfJ. — 22.15
Portret van de akteur Johannes
Heesters. — 23.00 Heute-journal.
— 23.20 Aspekte. - 23.50 Aktenzeichen : xy... ungeloest. — 00.00
Der Unbeugsame Cf.) 02.00
Nieuws.

TF 1
12.33 Midi-première. 13.00
Nieuws. — 13.35 Regionaal magazine. - 13.50 Tennis. - 18.55 L'lle
aux enfants. — 19.20 Gewestelijk
nieuws. — 19.43 Eh bien raconte.
- 19.57 Nieuws. - 20.30 Boudu
sauvè des eaux Ctoneel). — 22.00
Expressions. — 23.15 Tennis. —
23.35 Nieuws.

A2
12.15 La bonne franquette. —
17.15 Tekenfilms. - 17.40 Le coffre-fort. — 17.45 Guerilleros Cdokumentaire). — 18.15 L'Atout-cuisine
du chef. — 18.30 Le coffre-fort. —
18.50 Dites-le avec des mots. —
19.30 Nieuws. — 20.00 Sauve qui
peut CfJ. - 21.00 La bataille de
San Sebastian CfJ. - 22.40 Les
potins de la comète.

RTB 2
FR 3

20.00 Drapeau rouge. — 22.00
Schotland -

Iran CW.K. 78).

ARD
BRT 1
17.10 Nieuws. — 1715 1st die Ehe
überhaupt noch attraktiv? —
18.00 Wie lebt Man in Aethiopien? CDokumentaire). 18.20
Songs und Geschichten. — 18.50
Nieuws. — 19.00 Intermezzo-lnformationen. — 20.15 Hier und heute.
20.45 Het mes CTV-film). 21.00 Nieuws. - 21.15 lm Brennpunkt. — 22.00 Roofmoord CTVgerechü. — 23.30 Tagesthemen.
— 00.00 Unmöglicher Auftrag
( f j . — 00.50 Nieuws.

ZDF
11.00 Nieuws. - 11.05 W.K. 7 8 .
17.30 Physika.
18.00
Nieuws. — 18.10 Pinocchio Cf). —
18.40 W.K. 7 8 . - 19.20 Der Anwalt Cf.). - 20.00 Nieuws. - 20.30
V o n Kontinent zu Kontinent. —
21.30 Notizen aus der Provinz. —
22.00 Heute-journal. - 22.20 Die
Bonner Runde. - 23.20 Neapolitanische Geschwister Ctv-spel). —
1.10 Nieuws.

LUX
12.15 La bonne franquette. —
17.15 Tekenfilms. - 17.30 Muppet
show. — 17.55 Le coffre-fort. —
1800 Ram-dames info. — 18.17
Dites-le avec des mots. — 18.30
Le coffre-fort. 18.35 Ram-dames. — 18.50 Le coffre-fort —
18.55 De nos clochers. — 19.10
Dites-le avec des mots. — 19.30
Nieuws. — 20.00 Police des plaines CfJ. — 21.00 Le silencieux
Cfilm). — 22.35 Les potins de la
comète.

F3
18.35 Jeugdprogramma. — 19.05
Regionale uitzending. — 19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tribune
libre. 19.55 Nieuws. - 20.00
Les jeux de 20 heures. — 20.30
Blow-up Cfilm). - 22.20 Nieuws.

18.50 Klein, klein kleutertje. —
19.05 Er was eens... mei '68
CKTRC). 19.35 Morgen.
19.45 Nieuws. — 20.15 Dierenparadijs Cdokumentaire). — 20.45
Het Rijbewijs Cfilm).

20.15 Het magische circus. —
21.05 Hoogtepunten uit de kunst
van de 20ste eeuw. — 21.55
Zomeragenda.

NED 1
18.50 Fabeltjeskrant. — 18.55
Nieuws. — 18.59 De prairiewolf
die naar Hollywood ging Cnatuurfilm). 19.46 Niet bereikbaar
Ctoneel). - 21.37 Nieuws. - 21.55
Sinatra and Friends. — 22.45 Gesprek met de minister-president.
— 22.55 Russische mensen in
Nederland. Creportage). — 23.25
Nieuws.

NED 2

BRT
1600 Piknik Czie biz. 11) - 18.30
De Bereboot. — 20 30 Nieuws. —
20.50 Piknik Cvervolg). 21.50
Martin Luther King Cdokumentaire). 22.20 Nieuws. 22.45
Tunesië — West-Duitsland CWK
'78). - 23.30 Jack Pernell en zijn
muziek. - 00.05 W K 7 8 . Rechtstreekse reportage uit het stadion.

NEP. 2
1855 Nieuws. — 18.59 D e Bereboot. — 19.05 De familie Robinson
Cf). — 19.48 Achtste Avro-rally. —
20.00 Nieuws - 20.27 De man
aan de top CfJ. — 21.20 Televizier
Magazine. - 21.40 W K '78. 23.40 Nieuws. - 23.45 W K . '78

RTB 1
17.55 Le ballon jaune 19.05
Sophie la sorcière CfJ. — 19.10
Antenne-soir — 19.30 Nieuws. —
19.55 La dernière chasse. — 21.40
Mexico Polen CW.K '78). 23.30 Nieuws.

A 2
11 45 La television des téléspectateurs en super 8 — 12.15 Nieuws
voor gehoorgestoorden. — 12.30
Samedi et demi. — 13.55 Top
Club Cshow) — 14 35 Les jeux du
stade. — 18.00 C e jour-la, j'en
témoigne. — 18 55 Des chiffres et
des lettres Spel. — 19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 Top Club.
20.00 Nieuws. 20.35 Les
grands proces tèmoins de leur
temps. — 22.00 Jazz. 22.35
W.K 7 8 .

18.35 Frankrijk — Hongarije CW.K.
'78). — 20.30 Le jardin extraordinaire. — 21.00 Portrait de Paul
Louka. — 21.50 Einde van de uitzending.

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05
Regionaal programma. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Samedi entre nous. — 19.55 Nieuws.
— 20.00 Les jeux de 20 heures. —
20.30 Le trouvere Copera). —
22.50 Nieuws.

ARD

BBC

15.20 Nieuws. 15.25 Sesamstrasse. — 15.5S Der Millionaer
Cfilm) - 17.15 ARD-Ratgeber
18.00 Protestantse uitzending. —
18.30 Nieuws. - 18.33 Frankrijk
- Hongarije CW.K '78). - 20.30
Hier und Heute. — 20.50 Tekenfilm. 21.00 Nieuws. 21.15
W K . '78. - 21.40 Tunesië - W.Duitsland CW.K. '78). 23.30
Nieuws. — 23.45 Mexico — Polen
CW.K. '78). - 00.10 Argentinië Italië CW.K. '78).

10.05 Playboard. - 10.20 Flashing
Blade 10.45 Calling Young
Filmmakers. — 11.00 Arlott and
Trueman on Cricket. Tips voor cricketspelers. — 11 25 Texas Carnival. - 13.30 Grandstand. — 18.40
W K '78 - 20.25 Film. - 21.40
W K '78. - 23.30 W K - 00.00
Nieuws — 0 0 0 5 Saturday night
at the Mill

ZDF
14.30 Nieuws. - 1600 Lassie CfJ
— 16.25 Das alte Dampfross CfJ
— 16.50 Lachen sie mit Stan und
Ollie. 18.00 Nieuws 1805
Laenderspiegel. — 18.50 Sieh' mal
an. — 18.55 Auf Wiedersehen,
Charlie! CfJ. - 20.00 Nieuws. 20.30 Telemotor. - 21 15 Meuterei auf der Bounty Cfilm) — 22.55
Nieuws. — 23.00 Meuterei auf der
Bounty Cvervolg) — 00.10 Peggy
Lee ist Musik. — 1.00 Nieuws.

LUX.
12.15 La bonne franquette. —
12.30 Nieuws. 16.47 Super
juke-box. 18.35 W K . '78. 20.40 La symphonie fantastique
Cfilm). — 22.15 L'homme qui valait
trois milliards Cf.). — 23.15 Variété.

NEP. 1
15.30 Nieuws. - 1532 Ontmoetingen op het wandelpad Cdokumentaire). — 16.15 Davey Crockett op de Mississippi. — 17.05
Leven in de ruimte Cdokumentai-

Nieuws. — 13.35 Le monde de l'accordeon. — 13.50 La France défigurée. — 14.08 Restez done avec
nous... — 18.00 Trente millions d'amis — 18.32 Les Tifins. — 18.35
W K . '78. - 1932 Magazine automoto I. - 19.45 W K . '78 - 20.30
Nieuws. — 21.00 Numero un. —
22.00 Starsky et Hutch Cf).
23.11 Tennis. - 23.51 Nieuws.

FR 3
RTB 2

TF 1
12.12 Regionaal programma. —
12.30 Dis-moi ce que tu mijotes?
— 12.47 Jeunes pratique. — 13.00

Zondag

[

11 JUNI

PSTL

11.00 W.K. '78 - 13.00
nationale
Fruehschop
13 45 Nieuws - 1 4 1 5 '
der Musik belfuegelt. latz an der Sonne. —
Holl Cfilm). - 16 30 Das
che lugzeug. — 17.00
Gletscher und oioaken
taire). — 17.45 Welts
18.30 Nieuws - 18.33
Oostenrijk NK '78). - '
den - Spanje (WK '78
Nieuws. — 21.15 Zv
Spanje W K '78). - 21
land - Nederland CW
23.30 Nieuws - 23.3!
Iran CWK '78). - 0.05 r

ZPF

11.30 ZDF-Matinee. Sonntagskonzert — 13
zur Zeit. — 14 00 Nieuw
Die Drehscheibe. — 1
nik der Woche. — 14
aus Uhlenbusch. — 1
— 15.40 Lebensraeur
mentaire). — 16.10 ^
16.25 lm Vorzimmer (
CReportage). - 16.55 C
ruft Cfilm). - 19.00 Ta<
19.15 Rauchende Colts
Nieuws. — 2010 Bonm
ven. — 20.30 In de gou
van Peru CDokumer
21.00 Ein Mann will nac
22.00 Nieuws - 2 2 . 1 0 1
dent CToneel) ~ 23.55
& T h e Other r;V-balle
Nieuws.

LUX.

13.15 Hei elei, kuck e
5Un martien a Paris
18.35 Zweden Sp
78). 19.30 Nieuws
Z w e d e n — Spanje N
20.40 Salut intematio
cques Prévert CRepc
21.35 Schotland - Ne<
'78) 23.30 Les pc
comète.

F1

BRT
11 00 Konfrontatie Cdebat).
12.00 Nieuws voor gehoorgestoorden. - 15.00 W K '78 16.30
Trektoensme te paard. — 17.00
Peter Alexander presents... Walt
Disney. — 18.30 De Bereboot. —
18.35 Brazilië — Oostenrijk en
Z w e d e n — Spanje W K '78). —
20.30 Nieuws. 20.45 Mezza
Musica. — 21.35 Schotland —
Nederland NK '78). 22.30
Nieuws.

NED. 1
11.00 Omroepparochie. — 17.05
Kerkdienst. — 17.45 Bericht van
de wilde ganzen — 18.15 Teleac.
— 19.00 Nieuws. — 19.05 Siegiand Kantatenchor. — 19.40 Land
waar de nacht niet wil komen
Cdokumentaire). — 21.40 Schotland - Nederland CWK 7 8 )
23.35 Nieuws. - 23.40 W K '78. 00.30 Nieuws.

NEP. 2
18.10 Nieuws. - 18.15 Noddy. 18.30 Studio sport. - 18.40 W.K.
'78. - 20.35 Nieuws. - 20.40 Het
simplisties verbond BV. — 23.15
Nieuws.

18.55 Nieuws. - 18.59 De toverlantaarn. — 19.21 Daar komen de
schutters Cf). — 20.00 Nieuws. —
20.27 Space 1999 Cf.). 21.17
Vara-visie. — 22.07 Seventh Avenue CfJ. - 23.47 Nieuws.

9.10 24 uren ^e Mar
Godsdienstige uitzenc
12.02 La . sequence
teur. — 12.29 Les tifin
Bon appteit. - 13.00
13.20 C'est pas séneu
Tennis. - 153Ü 24 ui
Mans. — 16.10 Tennii
W K . '78. 20.35 f
21.00 Comment réussii
est c... et pleumichan
22.20 Koncert - 22.5Ï
23.15 Nieuws

A 2

12.05 Bon dimemche.
Nieuws. 2032 M i
music. - 21.40 W.K. 'i
Nieuws.

F3

16.35 Un enneni du p
bonheur que nous v
sions. — 17.30 Espace
18.25 Cheval, tnon arr
Plain air Creportage). —
cial Dom-Tom - 19.3!
tures de deux enfants
— 20.05 Hertogin de E
mentaire). - 20 30 Teli
mémes. — 21 20 Nieuv
L'Homme en questiot
Mastroianni). — 22.3Ï
Cfilm).

BBC
RTB 1

RTB

12.00 Faire le point Cdebat). —
13.00 Nieuws. - 13.05 Concertissimo. — 14.15 Boite postale. —
14.30 L'Age de cristal. 15.20
Festival de musiques militaires. —
17.05 Folllies. — 17.45 Les grands
explorateurs Cdokumentaire). —
18.40 Le francophonissime. —
1910 Sophie la sorcière — 19.15
Antenne-soir — 19.30 Nieuws. —•
20.05 Voulez-vous j o u e r '
—
21.40 Schotland - Nederland NK
'78). - 23.30 Nieuws.

18.00 Sophie la sorcière CfJ. —
18.05 1, 2, 3... reportage. - 18.30
Zigzag. — 18.45 Sept sur sept. —
19.30 Nieuws. — 19.55 A suivre.
21.50 Nieuws. 22.05 Ne
vous retournez pas Cthriller) —
23.00 Nieuws.

ARD 1

12.33 Midi première. 1300
Nieuws. — 13.35 Regionaal magazine. — 13.50 Objectif santé. —
1400 Les 24 jeudis. - 17.00 Tennis. — 18.55 L'Ae aux enfants. —

17.10 Nieuws. — 1715 Herr ueber
1000 Kelen Creportage). - 18.00
Joker CfJ. 18.50 Nieuws.
19.00
Intermezzo-informationen
- 20.15 Hier und heute. - 20.45

II

Zaterdag

BRT 2

F1

WIJ

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05
Regionaal programma. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tribune libre. - 19.55 Nieuws - 20.00
Les jeux de 20 heures. — 21.30
Un ennemi du peuple ou le bonheur que nous vous proposions.
— 22.40 Nieuws.

re) — 18.30 D e Fabeltjeskrant. —
18.35 Nieuws. - 18.39 W K '78. 20.35 Seventh Avenue Cf.). —
21.37 Nieuws. — 21.55 Seventh
Avenue Cvervolg). — 2 2 3 5 Enschede orgelstad. — 22.55 Simon
Carmiggelt. — 23.10 Nieuws.

RTB 2
D e M u p p e t s h o w f l e u r t n o g s t e e d s o n s l e v e n o p , v o o r a l P i g g y lijkt
ons de sympatiekste I
D o n d e r d a g 8 j u n i o m 2 0 u. 10.

18.35 Brazilië - Oostenrijk
'78). - 19.30 Nieuws.

WK

10.00 Flumps - 10.4
— 11.10 Enca on emi
11.25 Trade union
12.15 W K . '78 i;
move — 1315 Sund
— 14.00 Farming. — '
world. — 14.50 Nieuv
Waterloo road (film). Irish way. — 16.45
17.45 Little lord Fat
18.15 Nieuws - 18.:
21.05 That's life
Nieuws. 2145 \A
23.20 Everyman - 2
mas. — 00.20 Nieuw
Open university — 1 '
cricket. — 1945 W o r
- 20.35 Film. - 22.1
arts. — 23.15 Nieuw
Devil's crown.
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i^

TI/-PROGMMMKS
— 1300 Nieuws — 1347 Restez
done avec nous
— 1700 Vormingsprogramma — 1800 A la
bonne heure — 1830 Un rue
Sesame — 1855 Korte film —
1910 Une minute pour les femmes - 1918 Les Tifins - 19 20
Gewestelijk nieuws — 1943 Eh
bien raconte — 2000 Nieuws —
2030 La fille de Stepan TV-film
— 21 52 Contes a dormir debout
(film) — 22 50 Nieuws

Maandag

. 7 8 - 1300 Der interFruehschoppen
—
iws — 1415 V o m eGist
belfuegelt - 1445 Ein
ïr Sonne - 1450 Dr
— 16 30 Das unmoFgliug — 1700 Stroeme,
und oioaken CDkumen1745 Weltspiegel —
iws - 1833 Brazilië —
NK 78) - 2 0 3 0 Z w e >anje (WK 7 8 ) - 21 00
— 2115, Z w e d e n —
K 78) - 21 40 SchotJederland ( W K 7 8 )
Liws - 2335 Peru 7 8 ) - 0.05 Nieuws

--Matinee. - 1200 Das
conzert — 13 50 Fragen
- 1400Nieuws - 1402
scheibe - 1425 Chro\/oche — 1445 Neues
ibusch — 1515 Heidi
Lebensraeunne (Doku— 1610 Nieuws —
Vorzimmer der Macht
e) - 1655 Die Wildnis
— 1900 Tagebuch —
chendeC^oits - 2P000
- 2010 Bonner erspekti) 30 In de gouden tuinen
j (Dnkumentaire)
—
Mann will nach oben —
IWS - 2210 Der Praesieel) ~ 2355 This, T h a t .her CV-balleÜ 055

elei kuck elei — «16 4öen a Pans (film) —
« d e n — Spanje ( W K
1930 Nieuws 1945
- Spanje NK 7 8 )
lut international a Ja•évert (Reportage) —
otlano — Nederland NK
?330 Les potins de la

BRT
1850 De bereboot ( f ) 1855
Peppi en Kokki ( f ) - 1910 De kinderen van appartement 47A ( f )
— 1945 Nieuws - 2 0 1 5 Grote
lui kleine lieden ( f ) - 21 05 W K
78 22 35 Nieuws 2250
Peru - Iran ( W K 7 8 )

in dimanche — 2 0 0 0
— 2032 Musique and
2140 W.K 7 8 - 2 3 3 0

ennemi du peuple ou le
que nous vous propo17 30 tspace musical —
eval, inon ami — 1850
-eportage) — 1 9 2 0 S p e Tom — 1935 Les avendeux enfants en Afrique
Hertogin de Berry (doku— 20 30 Tels qu'en eux- 21 20 Nieuws - 21 35
en question (Marcello
ini) — 2235 L'lnconnu

mps — 1040 N e w Life
Erica on embroidery —
ade union studies —
K 7 8 - 1305 O n the
1315 Sunday worship
Farming — 1425 Model
1450 Nieuws - 1455
road (film) - 1615 The
I — 1645 Atletiek —
tie lord Fauntleroy —
5UWS - 1830 W K 7 8
) Thats life 21 40
2145 W K 7 8
eryman — 2 3 5 5 Dilem0020 Nieuws 0038
iversity — 1455 Sunday
- 1 9 4 5 World about us
Film - 2215 The lively
2315 Nieuws 2325

1335 Regionaal magazine
—
1350 La folie des bétes ( f ) —
1403 Aujourd'hui madame —
1500 Les grands moments de la
coupe du monde — 1610 Aujourd'hui magazine — 17 55 Fenêtre sur
— 1825 Tekenfilms —
1840 C'est la vie - 1855 Des
chiffres et des lettres — 1920
Gewestelijk nieuws — 1945 Top
Club - 2 0 0 0 Nieuws 2035
Special Argentine — 2045 Faut-il
laisser mounr Karen ' (TV-film) —
23 30 Nieuws

NEP. 1
1850 De fabeltjeskrant — 1855
Nieuws — 1859 Mumbly —
1907 't Spant erom (kinderspelshow) — 2 0 0 0 Seventh avenue
( f ) - 21 37 Nieuws - 21 55 Jazz
van 3 tot 3 — 22 30 Symbiose —
22 39 Nieuws

NEP. 2

FR 3

1855 Nieuws - 1859 Maja de
bij — 1924 Cijfers en letters —
2000 Nieuws - 2 0 2 7 De illusionist ( f ) — 21 17 Ik hou van Lydia
( f ) - 2 2 0 7 Brandpunt - 2247 't
Zand 33 - 2 3 1 7 Nieuws

17 35 Sophie la sorciere ( f ) —
17 40 1, 2, 3
magazine - 18 05
Seniorama — 1845 La communaute frangaise de Wallonië et de
Brulkelles — 1915 Lundi-sports
— 1930 Nieuws 1955 Spel
zonder grenzen — 20 07 Le fond
de l'air est rouge (dokumentaire)
— 2215 Nieuws 2230 Het
kubisme (dokumentaire) — 2 3 2 5
Nieuws

RTB 2
1740 1, 2, 3
magazine Nieuws - 1955 W K 7 8

1930

11 00 Nieuws — 1710 Nieuws —
1715 MuSik am Nachmittag —
1800 Logo - 1850 Nieuws
19 00 Das Intermezzo bietet an —
2 0 1 5 Hier und Heute 2045
Trick um 4tel vor 8 21 00
Nieuws — 21 15 Anna Karenina
( f ) - 2216 W K 7 8 - 2 3 0 0 Dr
Muff els Telebrause - 2 3 3 0 T a g e s themen — 0 0 0 0 Der Tiger —
01 25 Nieuws

ZPF
1615 Ein Mann wil nach oben ( f )
- 1715 Steckbrief - 1730 Studieprogramma fysika — 1800
Nieuws — 1810 Daar waar de
grizzly woont (dokumentaire) —
1840 Die Drehscheibe 1920
Koeniglich Bayerisches Amtsgericht - 2 0 0 0 Nieuws 2030
Disco 7 8 — 21 15 Gesundheitsmagazin Praxis — 2 2 0 0 HeuteJournal 2 2 2 0 Kleine bunte
Freudenspender (tv-film) — 2350
Steckbrief — 00 05 Nieuws

LUX
1215 La bonne franquette —
1730 Erreurs judiciaires — 1755
Le coffre-fort 1800 Ram-dames info — 1817 Dites-le avec
des mots — 1830 Le coffre-fort
- 1835 Ram-dames - 1850 Le
coffre-fort — 1855 D e nos clochers — 1910 Dites-le avec des
mots — 1930 Nieuws — 1955
Connaitre la Wallonië — 2 0 0 0
L'homme de fer ( f ) - 21 00 Cargaison dangereuse (film) — 22 40
Les potins de la comete

TF1
1215 Reponse a tout 1229
Les Tifins — 12 33 Midi premiere
- 13 00 Nieuws - 1335 Regionaal programma — 1350 Restez
done avec nous
— 1759 A la
bonne heure — 1825 Un rue
Sesame — 1855 Korte film —
1910 Une minute pour les femmes - 1918 L e s T i f i n s - 1920
Gewestelijk nieuws — 1943 Eh
bien raconte — 1957 Nieuws —
2 0 3 0 Chiens perdus sans collier
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RTB 2
1635 Feu v e r t - 1825 Sophie
la sorciere
— 2030 Panora1635 Feu v e r t - 1825 Sophie la sorciere — 2030 Panorama wereldbeker voetbal 1978
Beelden van de met rechtstreeks
uitgezonden wedstrijden

ARP
1710 Nieuws — 1715 Insektenoorlog (Dokumentaire) — 1800
Die Schatzinsel (Jeugdfilm) —
1850 Nieuws — 1900 Intermezzo-Informationen — 2 0 1 5 Hier
und Heute — 2045 Trick um 4tel
vor 8 - 21 00 Nieuws - 21 15
Raeuber und Gendarm CTV-spel)
— 2245 Bilder aus der Wissenschaft — 23 30 Tagesthemen

ZPF

1835 Jeugdprogramma — 1905
Regionaal programma — 1920
Gewestelijk nieuws — 19 40 Tnbune libre - 1955 Nieuws - 2000
Les yeux de 20 heures - 2 0 3 0
Dix hommes a abattre (Western)
— 2210 Nieuws

RTB 1

ARP

jren Le Mans — 9 3 0
stige uitzendingen
—
sequence du specta229 Les tifins - 1230
eit - 1300 Nieuws —
st pas seneux — 1400
- 1530 24 uren van Le
1610 Tennis 1835
•• — 2035 Nieuws —
nment réussir quand on
t pleumichard (film) —
icert — 22 55 Tennis —
jws

A2

(F) 2100 De verkoop van
sportartikelen - 21 35 W K 7 8 —
23 30 Nieuws en weerbericht

1755 Nieuws 1805 Barrier
Reef (F) 1835 W K '78
2 0 3 0 Nieuws - 21 00 W K '78 O 30 Nieuws

LUX

BBC
(film) — 2 2 0 0 (Questionnaire —
2 3 0 0 Nieuws

A2
11 30 W K 7 8 - 1335 Regionaal
magazine — 1350 La folie des
bétes ( f ) — 14 03 Aujourd'hui
madame — 15 00 Police story (f J
— 1555 Aujourd'hui magazine —
17 55 Fenêtre sur Alfons Mucha
1825 Tekenfilms 1840
C'est la vie — 18 55 Des chiffres
et des lettres Spel — 19 20 Gewestelijk nieuws — 1945 Top
Club (show) - 2 0 0 0 Nieuws
2 0 3 0 Special Argentine — 2040
La tête et les jambes — 21 4S
Magazine medical — 2 2 3 5 Korte
film - 2 3 0 5 Nieuws
tr f r 3

NEP 1
1855 Nieuws - 1859 Het kleine
huis ( f ) - 1950 Windkracht 16
— 20 20 Het land van de emoe —
2 0 5 0 Afrika ontv^aakti - 21 00
Nader bekeken — 21 35 Nieuws
— 21 55 Den Haag vandaag. —
2 2 1 0 Holland festival 2300
Nieuws

NEP. 2
1855 Nieuws - 1859 Calimero
1912 D e TROS-Top-50
2 0 0 0 Nieuws - 2027 Derrick ( f )
- 2128 Aktua TV - 21 15 Ik,
Claudius ( f ) — 2 3 1 5 Sesjun —
23 45 Nieuws
77???

FR3
1835 Jeugdprogramma — 1905
Regionaal programma — 1920
Gewestelijk nieuws — 19 40 Tribune libre - 1955 Nieuws - 2000
Les jeux de 20 heures — 2 0 3 0
Tobrouk (film) - 2215 Nieuws

BBC 1
1038 Countdown — 11 00 M e r r y
go round — 11 23 Exploring science - 11 45 You and me - 12 22
Music time — 1430 Camberwick
green — 1445 Nieuws — 1501
W o r d s and pictures — 1518
Near and far — 1540 Going to
work
— 1655 playschool —
17 20 The Oddball couple
17 40 Cheggers plays top —
1870 Blue Peter - 1835 Roobarb — 1840 Nieuws — 1855
Nationwide - 1 9 5 0 W K - 2020
Angels — 21 10 Panorama —
22 00 Nieuws — 22 25 Man in the
wilderness (film) — 00 05 Nieuws

Dinsdag
13 JUNI

I

BRT 1
1850 De Bereboot ( f ) 1855
Het magische potlood — 1905
Gastprogramma — 19 45 Nieuws
- 2010 Dolle dinsdag 2050
Laurel en Hardy — 21 05 Spel
zonder grenzen (vanuit Rochefort) - 22 25 Nieuws

17 55 Sophie la Sorciere - 1800
1 2, 3 Cinema - 18 30 Ziazaa
— 18 45 Initiation a la musique —
19 30 Nieuws — 21 05 Jeux sans
frontieres — 2 2 2 5 Nieuws

ARP
1710 Nieuws — 1715 Computerwereld — 1800 Die Schatzinsel
(jeugdfilm) — 1850 Nieuws —
19 00
Intermezzo-Informationen
- 2 0 1 5 Hier und Heute - 2045
4tel vor 8 - 2100 Nieuws
2 1 1 5 He Du da i (muziek)
2 2 0 0 Report — 2245 Einsatz in
Manhattan ( f ) - 2330 Tagesthemen — 00 00 Gitarrenfestival-Calchakis — 0 0 4 5 Nieuws

ZPF
1800 Nieuws 1810 In den
Nickelminen Neu-Kaledoniens —
1840 Die Drehscheibe — 1920
De zon (tekenfilm) — 19 40 Iwans
Geschichten (Tekenfilm) - 2000
Nieuws - 20 30 Die Uhr ist abgelaufen — 2200 Heute-Journal —
2 2 2 0 W K 1978 - 2 3 0 0 Kurzfilm
International — 2 3 4 5 Das MusikPortraet — 0 4 5 Nieuws

LUX
1215, La bonne franquette —
1230 Nieuws — 1730 Poigne de
ter et seduction ( f ) — 1755 Le
coffre-fort — 1817 Dites-le avec
des mots — 1830 Le coffre-fort
- 1835 Ram-Dames - 1850 Le
coffre-fort - 1855 De nos clochers — 1910 Dites-le avec des
mots - 19 30 Nieuws - 2000
Marcus Welby ( f ) - 21 00 Petulia — 22 40 Les potins de la comete

BRT 2

TF 1
2 0 1 0 Shsse en Cesar ( f ) - 2 0 5 0
Panorama — 21 15 De verbrande
brug (film)

1Z15 Reponse a tout 1229
Les Tifins — 12 33 Midi Premiere

1 o 38 Out of the past - 11 25
20th century history — 1200
W a t c h pirates — 1218 Going to
work — 1430 Ragtime — 1445
Nieuws — 1500 You and me —
1620 Welsh programme — 1655
Playschool — 1720 Champion
the wonder horse — 17 40 Goober and the ghost chasers — 1810
Wild track - 1835 Roobarb
1840 Nieuws — 1855 Nationwide - 19 50 W K - 20 20 The feather and father gang — 21 10 The
Standard 2200 Nieuws
22 25 Sunday with the children —
2 3 1 5 Cabaret showtime — 0 0 0
Nieuws — 0 4 0 Play golf

Woensdag

1

14 JUNI

BRT 1
1700 Tip-Top - 1830 De Bereboot (F) 1835 W K '78
20 30 Nieuws - 20 50 Ver van Vilvoorde CTV-spel) - 21 35 WK'78
— 2230 Nieuws

BRT 2
2050 's Konings mannen

(Film)

NEP. 1
1530 Jabberjaw (F) - 1550 De
aanvaller (Film) 1655 Bollie
Blauw — 1705 D e film van ome
Willem 1820 Socutera
1825 Toeristische tips — 1830
De
Fabeltjeskrant
1835
Nieuws - 1839 W K ' 7 8 - 2035
Panoramiek — 21 07 Nieuws —
21 25 Den Haag Vandaag —
21 40 W K '78 - 23 40 Nieuws 2345 W K ' 7 8

NEP. 2
1855 Nieuw-= — 1859 Honderd
dagen na kindertijd (Dokumentaire) - 1924 Kenmerk 2000
Nieuws — 2027 Socutera —
2032 Fons en Fonzie 2040
Happy Days (F) 2105 Up
With People - 21 50 The blue
knight (F) - 2245 Nieuws

RTB 1
1645 Feu v e r t — 1825 Sophie la
sorciere — 1830 Zigzag — 1845
La pensee et les hommes —
1930 Nieuws — 1955 Contacts
— 20 00 Section criminelle K 1

1215 La bonne franquette —
1230 Nieuws 1630 L'ecole
buissonniere — 17 55 Le coffrefort — 1805 L'ecole buissonniere
- 1815 Ram-dames - 1830 Le
coffre-fort — 1835 De nos clochers — 1850 Le coffre-fort —
1855 Hitparade - 1930 Nieuws
— 2000 Bngade speciale (FJ —
21 00 Les parachutistes arnvent
(Film) — 2245 Les potins de la
comete

TF 1
1215 Reponse a tout 1229
Les Tifins — 12 33 Midi-premiere
- 1300 Nieuws — 13 37 Les visiteurs du mercredi — 1755 Sur
deux roues — 1810 A la bonne
heure — 1825 Un, rue Sesame
- 1855 Korte film - 1910 Une
minute pour les femmes — 1918
Les Tifins 1920 Gewestelijk
nieuws — 1943 Eh bien raconte
1957 Nieuws 2030 Les
magiciens (Show) - 21 35 W K
'78 - 2300 Nieuws

A2
1335 Regionaal magazine
—
1350 La folie des bétes (F) —
1403 Aupurd'hui madame (Damesmagazine) — 1505 L'homme
qui valait trois milliards (F) —
1555 Un sur cinq — 1755 Accords parfaits — 1825 Tekenfilms - 1840 W K '78 1855
Des chiffres et des lettres —
1920 Gewestelijk nieuws
—
19 45 Top Club - 20 30 Nieuws.
— 2105 Special Argentine —
21 15 Moi Claude, empereur CFJ.
— 2210 Question de temps —
2310 Nieuws

FR. 3
1835 Jeugdprogramma — 1905
Regionaal programma — 1920
Gewestelijk nieuws — 19 40 Tribune libre - 1955 Nieuws - 2000
Les jeux de 20 heures - 2030
Au-dela du miroir (Film) — 21 55
Nieuws — 2210 Cine-regards

BBC
1038 It's Maths - 1123 Music
time — 11 45 You and me —
1200 British social history —
1233 W o r d s and Pictures —
1430 Bagpuss — 1445 Nieuws
- 1501 Watch - 1518 Science
all around — 1538 Tennis —
1655 Playschool 1720 Pink
Panther
— 1735 Newsround
weekly - 1810 Roobarb - 1815
Paddington — 1835 Nieuws —
18.45 W K '78
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VIRIJ^ TIJD

MAANDAG:
Wie
graag
reist, moet h o c k e y s p e l e n .
Z e l f s junioren s l e e p t m e n al
naar W e n e n . M e t of z o n d e r
schoolexamens. #
DINSD A G : M a a r k o e r e u r is o o k
niet slecht. D i e g a a n — o o k
d e junioren — naar A m e r i ka. • W O E N S D A G : D r a m a tische o p r o e p : in de n a a m
van de j e u g d , d e o m l o o p
van N i j v e l moet blijven. A l s
't zo zit ... •
DONDERD A G : In A r g e n t i n i ë m o e t e n
d e s c h o o l k i n d e r e n v e e l tijd
hebben vrijgekregen om de
openingsshow
van
de
« m u n d i a l » v o o r te b e r e i den. Raken hun p r o g r a m ma's w e l a f g e w e r k t ?
#
V R I J D A G : G u y M o r e a u is
g e d e p r i m e e r d . D a t is w e l
het laatste dat wij v o o r m o gelijk hielden. •
ZATERD A G : In L u x e m b u r g werd e n 15 nationale b o k s t i t e l s
t o e g e k e n d , en er w e r d één
k e e r g e b o k s t . Straf. • Z O N D A G : In B o s v o o r d e h a d
m e n twintig minuten nodig
o m een g e k w e t s t p a a r d af
te m a k e n . Z o u m e n niet
e e n s g a a n kijken In het
slachthuis ? D a a r v o l s t a a n
enkele sekonden. •

Mundial
De « mundial» is nog maar enkele dagen bezig, en reeds worden
wij overspoeld met een massa
berichten, het ene tragisch, het
andere vol vreugde, maar alle
getuigenis afleggend van de diepe menselijkheid die eigen is
aan grote sportgebeurtenissen
als de wereldbeker

Bijzonder tragisch vinden wij het
geval van de Schotse supporter,
die zijn lief opzei, omdat hij het
voor de trouwerij gespaarde
geld wilde besteden aan zijn supporterstaak in Argentinië. Zijn
geld is bijna op. Zijn bruid zit van
eigens niet meer te wachten. En
op de koop toe kregen zijn lievelingen al dadelijk een toefeling
waar zij — en hij — niet goed
van waren.

Van ware heldenmoed en menselijke grootheid spreekt de
prestatie van de Japanner, die
per velo vanuit zijn gele land
naar Argentinië kwam. Ons intrigeert alleen maar de vraag hoe
hij met zijn velo de Stille Oceaan
overstak. Tenzij hij natuurlijk de
poolroute volgde. Terloops een
klein verzoek aan de joernalisten die ons, bij gebrek aan
beters, met dit soort hartversterkende berichtjes vertroetelen:
wat nauwkeuriger zijn. Wij willen
er alles van weten.

De Braziliaanse sjotters zijn deze keer tamelijk bescheiden gebleven in hun eisen. Zij willen
vrede nemen met een kleine
twee miljoen om de zeven matchen te spelen, nodig om de
wereldbeker te winnen. Maar
als ze voortdoen zoals tegen de
Z w e d e n , kunnen ze na drie matchen al naar huis.

Enig begrip is ook wenselijk
voor de situatie van de stripteaseuses in de Argentijnse nightclubs. Men heeft daar namelijk
TV-toestellen geplaatst om de
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Bernabeu

Brave mens

In Spanje overleed op 82-jarige leeftijd Santiago Bernabeu. Hij heeft een
belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het voetbal tot wat het vandaag is. Sedert 1943 voorzitter van
Real Madrid heeft hij de klub eerst
opgewerkt tot de eerste in Spanje. Hij
bouwde een nieuw stadion, dat zijn
naam draagt, en later een reusachtig
sportcomplex even buiten Madrid. •
Hij was één der eersten ook die het
systeem van de « socio's » uitbouwde:
het uitgeven van kleine aandelen onder de duizenden supporters.
Toen dan de Europa-bekers kwamen
was Bernabeu klaar om daar met zijn
Real jarenlang de vruchten van te
plukken, en geen vedette was hem te
duur als het spektakel maar kon verhoogd worden.

Sedert onze jongste van Jean-Marie
Pfaff een pol heeft gekregen, en nu
zeker met die voetbalwereldkampioenschappen, wordt er bij ons niet
meer gezwegen over voetbal. Had hij
een boekje zien liggen over de wereldkampioenschappen, ergens in een
krantenwinkel.
En
het
heette
« Sport 70 ». Hij met de prijs van een
gewoon nummer van het blad naar de
winkel. En kort nadien terug met de
mededeling dat ik in de winkel nog
zoveel kon gaan betalen, want dat het
deze keer een speciale editie betrof
die 50 ballen kost. Wij hebben dan
maar genoten voor die 50 frank, met
het bekijken van de foto's van zoveel
voetbalploegen — Nederland nog
met Cruijff erbij terloops — en sjotters, het lezen van de TV-programma's voor binnen zoveel weken, en
het binnenlepelen van de onvermijdelijke reklame. De gejachte sportliefhebber is een brave mens.

In één woord, Bernabeu was de grote
voorloper van het moderne, kapitaiistisch gerichte voetbal, en hij heeft
beslist niet in de woestijn gepredikt.

Tegenvaller
Jaloers
Toen wij nog haar en adem hadden,
en dat was toen de wegen nog min of
meer veilig waren, dus kort na de oorlog, hebben wij half Europa afgereisd
met de fiets. En, wij zijn er nog altijd
fier op, geen enkele berg te voet opgegaan, niet in de Alpen, niet in de Pyreneeën. Behalve enkele molshopen in
ons eigen vlakke Vlaanderen. Bergen
a la Koppenberg, kom. Wij konden
dus voor amateurs een klein beetje
uit de voeten per velo.
Maar wat waren wij sukkelaars in vergelijking met de jongens en meisjes
die te Gent kwamen tonen aan het
Vlaamse velovolk hoe men cyclobal
en kunstfietsen bedrijft. Als sport lijkt
het ons persoonlijk nogal aan de
povere kant, maar wat een akrobatie
zeg met een onhandig ding als een
velo.

gasten toe te laten de voetbalesbattementen te volgen, Hoewel
die in de eerste dagen niet veel
meer om het lijf hadden dan de
girls.

In Nederland en Duitsland gaat
het nationale medelijden andermaal uit naar de vrouwen van
de sjotters op zending in Argentinië. Hoe droevig is inderdaad
hun lot, nu hun teerbeminde
echtgenoot zo lang en zo ver
van huis is. Wij zitten ons maar
af te vragen ; zou daar niets aan
te doen zijn ?

Voor onze échtste lezers willen
wij hier nog eens nadrukkelijk
en naar waarheid verklaren dat
de Belgen niet meedoen in Argentinië. En als ze eventueel vertrouwde namen mochten horen,
zoals Robbie of zo, dan betreft
het Hollanders die nu voor Oranje spelen, en de rest van het jaar
voor Anderlecht

Wij zijn echt benieuwd of men
onder de supporters van de
• Mannschaft» en ondanks zijn
vermomming met toeterke en
kokarde de echte Martin Borman zal kunnen ontdekken.

V r a a g : wat doet men, nu de Belgen niet meedoen, met de
100.000 — ongeveer — stellakens die men met onze jongens
pleegt mee te geven als ze in
het buitenland onze kuituur propageren ? Of zijn er wél offisjelien weg ?

A n t w o o r d aan een ontredderde
lezer: het is inderdaad best mogelijk dat U al drie keer dezelfde
match hebt gezien. Oplossing:
laat uw baksken op de BRT
staan. De streepkens en de
sneeuw zijn altijd dezelfde, maar
de sjotters, de herhalingen niet
te na gesproken, niet

Tenslotte een bericht aan alle
vrouwen die tijdelijk het echtelijk
dak verlieten om bij moeder te

In Argentinië had men er vast op gerekend dat naar aanleiding van de voetbalwereldkampioenschappen
de
vreemdelingen met tienduizenden tegelijk zouden komen toestromen. Dat
schijnt echter een tegenvaller te zijn.
M e n raamt het aantal buitenlandse
toeristen — of moeten w e zeggen
supporters ? — op ten hoogste twintigduizend. En die behoren dan hoofdzakelijk tot twee landen: Brazilië en
West-Duitsland (volgens boze tongen
in veel gevallen eigenlijk op familiebezoek). De redenen van deze horecategenvaller zijn talrijk. Er was het verzet tegen de wereldkampioenschappen om politieke redenen. Vanuit Europa betreft het een lange en dure reis.
Velen vertrouwen het militaire regime
niet zo best. En de Belgen zijn er niet
bij. En gelijk «wij» altijd supporters
meebrengen...

gaan w o n e n : de TV-sjotterij
duurt, met de nabeschouwingen,
tot half juli. Maar dan is er nog
een week of twee Ronde van
Frankrijk. Nog niet lopen o m
thuis te zijn dus. Hij heeft toch
nog niets gemerkt.

Eén Schot is al naar huis.
Betrapt op doping. En zeggen
dat hun «scotch» zo gezond en
inspirerend is. Jongens toch...

Dit moet een uitzonderlijk belangrijk bericht zijn, want het
stond twee keer in dezelfde
gazet: om een paar Schotse
joernalisten te misleiden speelden in een oefenmatchke de
Peruviaanse verdedigers vooraan, en de aanvallers achteraan.
Geniaal. Wij hopen dat Monne
het ook gelezen heeft.

M e n heeft in Argentinië van de
«mundial» rap gebruik gamaakt
o m de prijs van het brood te verhogen. Ge kunt niet alles hebben natuurlijk.

Er is alvast beslist dat volgende
keer niet 16, maar 24 ploegen de
v3indronde zullen betwisten. D e
huishoudens waar de vent de
afwas moet doen zullen dus
moeten zorgen voor « zjatten »
en telleren, als de vaat zes-zeven weken moet wachten tot de
BRT weer eigen programma's
prezenteert.

D e g e m e e n t e v a n o n z e b u r g e m e e s t e r A v i e l G e e r i n c k is o p
d e sportieve toer. O n d e r het m o t t o « Z e l e s p o r t d o r p 1978»
loopt er nog tot 30 s e p t e m b e r een aktie waarbij iedere Zelenaar, o n g e a c h t zijn l e e f t i j d , k a n m e e d o e n . Hij o f zij m o e t e n
w e l minstens vijftien maal m e e d o e n aan een of a n d e r e sportmanifestatie.
E e n g l a s r a a m w e r d s p e c i a a l o n t w o r p e n v o o r d e z e aktie.

Opletten
Tegen dat deze regeltjes verschijnen
regent het misschien alweer lang en
troosteloos. Toen ze geschreven werden was het echter nog prachtig,
warm w e e r W e e r dat doet dromen
van heerlijk fris water om in te zwemmen, van lange autotochten naar nog
zonniger stranden, en van een koele
pint op tijd en stond. Allemaal geweldige dingen, maar die helaas allemaal
3ok ieder jaar een groot aantal slachtoffers eisen.
Zonder nu prekerig te willen doen,
menen wij toch dat het geen kwaad
kan er bij de aanvang van het toeristisch seizoen nog even aan te herinneren dat het absoluut noodzakelijk is
de grootste voorzichtigheid aan de
dag te leggen, bij het baden, in het verkeer op de toeristische wegen, bij het
lessen van overdadige dorst, vooral
als dat laatste gebeurt in kombinatie
met beide andere genoegens.

Bravo Roger
Heel het programma hebben wij niet
gehoord — daar hebben wij 's zondags geen tijd voor — maar een
gedeelte ervan wel. Wij bedoelen de
radio-uitzending Kramiek, waarin deze keer Roger De Vlaeminck te gast
was. Hewel, om het maar ineens te
z e g g e n : wij lichten graag ons klakje
voor Roger
Wat hij daar allemaal vertelde waren
hoogst zinnige dingen. Z o vertelde hij
dat hij veel voelt voor de kleine man,
die betalen moet voor zijn plaatsje
achter de afsluiting, daar waar de grote niet moet betalen, want die w o r d t
geïnviteerd, en dat hij er zich wel van
bewust is dat de high society die hij
nu tot vriend heeft, dat niet meer zal
blijven eens dat hij als toprenner heeft
afgedaan, maar de man met de pet
wel.

Onverdacht

%

^

.

Wij kunnen onze bron niet vermelden,
want de man heeft ons wat volgt wél
met volle overtuiging gezegd, maar
het was hem niét gevraagd voor publikatie. Laat het dus volstaan te weten
dat het één van de allerhoogste prominenten is op sportgebied, zowel nationaal als internationaal gezien, en dat
de organizatie die hij vertegenwoordigt doorgaans bestempeld w o r d t als
«farouchement unitair».
Toen de taaidekreten en de opsplitsing van de sportfederaties ter sprake kwamen, zei de man kort en goed
dat hij niet begreep hoe de Vlamingen
die opsplitsing in taaivleugels met
overkoepelende nationale besturen,

waarin ze de pariteit biezitten, hebben
kunnen aanvaarden.
Streefnorm van de Vlamingen, met
meer dan 70 % van de sportbeoefenaars, had moeten z i j n : meer dan
70 % van de bestuursposten. W o r d t
hier al lang gezegd, maar het doet
goed het nu eens uit onverdachte en
deskundige bron te horen.

Wat 'n « hambras »
Twee grote gebeurtenissen op het
gebied van de mechanische sporten
in ons land tijdens het afgelopen
weekeind. Enerzijds de 24 uren van
Luik voor motors op de Omloop van
Francorchamps; anderzijds de autorally van Haspengouw. W a t de uitslagen betreft, twee keer Belgische
overwinningen ook.
Wij hebben zo met een lodderig oog
de TV-beeldjes van beide evenementen zitten bekijken, en nog maar eens
toedacht dat wij van dergelijke spektan
kels toch niet houden, en waarschijnlijk nooit zullen houden. Het zal wel
ergens te maken hebb>en met een
gebrek aan inzicht van onzentwege,
maar wij zien noch het nut noch de
sportieve waarde van dergelijke proeven in.
De liefhebbers ervan moeten het ons
maar niet ten kwade nemen, maar dergelijke manifestaties zijn voor ons
niks anders dan een geweldige hoop
«hambras», lawaai, stof, schroot, vernielingen. Dit ondanks alle respekt
voor de geweldige rijkunst van de
beoefenaars.

Niet overdrijven
Er zijn zo van die sportwedstrijden die
door hun lengte tot de verbeelding
spreken. In de atletiek de maraton, in
de wielrennerij vroeger Brest-Parijs
en nu nog Bordeaux-Parijs. In de gaansport Straatsburg-Parijs. Meer dan
500 km, niet alleen te voet af te leggen, maar ook nog zo snel mogelijk.
D e Luxemburger Simon w o n de wedstrijd voor de vierde keer. W a t er al
op wijst dat dergelijke wedstrijden
dan toch niet noodzakelijk een soort
zelfmoordpogingen zijn, dingen die
men één keer kan doen om er dan
geknakt als men is, nooit meer aan te
beginnen.
Maar of het feit dat zo'n lange wedstrijd niet noodzakelijk een fatale klap
betekent voor de gezondheid ook
betekent dat de organizatie ervan
ieder jaar wenselijk is, dat is een andere kwestie. Ons komt het voor dat
een beetje minder ook nog wel zou
kunnen. Ook voor wie maar honderd
kilometer snelwandelt lichten wij al
graag ons hoedje.
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Wees er bij zoals de Strangers!
Donderdag 1 juni '78 te 10 uur startte te Niei

DE TOTALE UITVERKOOP

van Succes Kleding Meyers

Voor 50 mil|oen
nieuwe
luxe kleding tegen
UITVERKOOPPRIJZEN

WEES ER BIJ !
ER ZIJN
GOUDEN
KOOPJES TE DOEN !
SUCCES KLEDING MEYERS
DE GROTE MODESPECIAUST IN BELGIË
A. DE LANGLESTRAAT 2-14

OKN Altt DAGEN VAN 1» TOT M UU«
•
•
I •

ZATEMOAC VAN 9 TÓI 1* UUN
ZON tN FeESIOACEN GESLOTEN
RUIME EIGEN PARKING

WIJ in D€ K)LK9UMI€

Aal terse oppositie:

„CVP-bewind steunt op
afdreigingen en
verdachtmalcingen..."
AALTER — Korruptie is een zeer z w a r e politieke beschuldiging. In Aalter w e r d (nog) niet luidop in die zin gepraat, maar
de verwijten aan het adres van C V P - b u r g e m e e s t e r Jan D e
C r e m en zijn h o m o g e e n schepenkollege stapelen zich nu wel
op.
H e t is niet de eerste keer dat een jurist-politicus het A a l t e r s
• e w m d scherp op de korrel n e e m t : "Als men als
burgemeester, schepen of gemeenteraadslid
de wet aan zijn laars lapt, in
verband met gemeenteraadszittingen,
verkavelingen,
bouwvergunningen,
benoemingen,
volmachten,
OCMW-verkiezingen, begrotingen,
financiën en wat al niet meer., dan moet
men weten dat er geen politiek beleid meer gevoerd
wordt,
maar dat die politici een totale willekeur scheppen,
waartegen
door de oppositie moet gereageerd
worden ». (Dixit kamerlid
Frans Baert).
Het CVP-bewInd In Aalter neemt
almaar flagranter een loopje met
de elementaire regels van de
demokratie.
Immers, oppositieleden worden de
mond gesnoerd, verslagen van
gemeenteraadszittingen vertonen
grove fouten, de burgemeester
schroomt zich niet met afdreigingen zoals «7c zal jullie wel eens
vinden!»
Raadsleden worden in hun werkgelegenheid ernstig bedreigd...
Straffer nog, een CVP-burgemeester speelt het vandaag in
Aalter klaar om met de gemeentesekretaris bij middel van een gezamenlijke commerciële vennootschap goede sier te m a k e n : met
Immobiliën én verzekeringen...
Uit de dagelijkse politieke praktijk
moet blijken dat er in Aalter geen
zand meer hoeft te zijn... De
betonmolens draaien er op verkiezingsritme !
Het Aalters CVP-bestuur haalde
grote krantekoppen met verkiezingsvervalsingen bij de jongste
parlementsverkiezingen; er werd
gejongleerd met volmachten, bij
voorkeur van oudere mensen.
Het parket stapte af ter plaatse
(zoals dat heeO, en ontdekte politieke fraude. Onder meer de echtgenote van de Aalterse CVP-bur-

gemeester, mevrouw Paule Vereecke, werd in opspraak geb r a c h t . . Resultaat tot op heden?... De oppositie in Aalter
blijft aan de weg timmeren, hoewel het joumalistiek-degelijke informatieblad «Echo» keer op
keer het vuur aan de lont brengt

Vuil grapje
Raadslid Guide Van den Kerckhove (tevens VU-provincieraadslid): « Ondanks afdreigingen van
kandidaten op onze lijst« Volksbelangen» gaan w e er op vooruit:
momenteel vijf zetels, tegen 18
voor de CVP. En vooral: een
kwart van de stemmen. De mensen in Aalter beginnen terecht in
te zien dat het niet langer opgaat
dat deze gemeente met willekeur
en chantage wordt geleid. Z o hebben w e het kunnen meemaken
dat het OCMW-bestuur (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) pas in september
vorig jaar kon beginnen werken.
De burgemeester Jan de Crem
duldde geen 2 oppositieleden ; de
zaak is tot voor de Raad van State gekomen waar wij het pleit
gewonnen hebben».
V.U.-voorzitter Julien Braeckevelt: o W e voelen hier aan den lijve wat het betekent te moeten

leven in een eenpartijenstaat De
mensen van Aalter, Bellem, Lotenhulie, en Poeke — samen 15.000
inwoners bekeken ons tweemaandelijks informatieblad « Echo » aanvankelijk met argwaan, omdat wij
keer op keer harde feiten aanklagen, flagrant machtsmisbruik van
De Crem.
Omdat we blijven doorhameren,
en ondanks geringe steun van de
overheid toch moeizaam gelijk halen, beginnen steeds meer mensen de ernst van de politieke situatie in te zien,en nemen zij
onze argumentatie over in hun gesprekken ».
— Stapelen de politieke schandalen zich dan zo hoog op ?
Guide Van den Kerckhove : « De
politieke sfeer is hier in Aalter
ronduit korrupt. Er is zakkenvullerij mee gemoeid, en dat is zfeer
erg.
Omdat Aalter op de as Gent-Eeklo als pilootgemeente voor administratieve diensten (BTW, RVA...)
beschouwd wordt kocht het gemeentebestuur ook een oud herrenhuis in de Stationsstraat aan
(het huidige Kultureel Centrum).
Het werd evenwel onbruikbaar
bevonden. Voor 35.000 frank per
maand werd dan maar een oud
magazijn gehuurd, dat evenmin
goedgekeurd werd.
« Dan zullen w e het maar gebruiken als kultureel ontspanningscentrum» oordeelde Jan De
Crem. Dat grapje kostte de gemeente
op
een
half
jaar
200.000 fr. en in die periode vond
er
één
«kulturele
aktiviteit»
plaats: de verdeling van plastieken zakken voor huisvuil... een
duur vuil grapje I
De klap op de vuurpijl komt evenwel nog : de burgemeester is afgevaardigd-beheerder in een firma
Vereecke & Co, opgericht met de

Een van die goede prenten uit « Echo-...
gemeentesekretaris, die in verzekeringen én immobiliën handelt
Welnu precies die firma joeg in
de Stationsstraat een oud vrouwtje uit haar huis, brak het pand af,
richtte er een kantoorgebouw op,
en... verhuurt dat nu voor een grove commerciële prijs aan de A d ministratieve Diensten.
— Tikt de voogdijoverheid
de
burgemeester dan nooit op de vingers?
Pol De Tollenaere (gemeenteraadslid) : « Er zijn wel enkele aanmaningen geweest van de goeverneur. Maar tot nog toe liet
men Jan De Crem met zijn skep>ter zwaaien ; vooral het provinciebestuur reageert amper.
In Aalter worden openbare werken aanbesteed én uitgevoerd
vooraleer ze in de gemeenteraad
ter sprake komen. Trouwens, hier
wordt nooit gestemd.
Jan De Crem zegt zelf: 18 tegen
5. En daarmee is de stemming

dan gedaan. Al de CVP-raadsleden houden hun mond ; ze reageren niet als met een projekt van
het schepenkollege de middenstanders of landbouwers in hun
belangen worden geschaad. En
als wij iets zeggen wat De Crem
niet aanstaat, dan zegt deze man
zonder schroom, in volle gemeenteraad : 'Pas maar op gij ik zal u
wel vinden!»
Met een deskundige hebben wij
fouten aangestipt in de Aalterse
begroting die tot ver over de 10
miljoen frank oplopen. W e hebben uiteraard klacht ingediend,
maar er is nooit sprake geweest
van een nieuwe begroting.
De eerste voorlopige twaalfden
werden pas begin mei in raadszitting behandeld.
Blijkbaar stoort het de provinciediensten niet dat De Crem eerst
het gemeentegeld opdoet en pas
achteraf cijfers — begroting en
met flagrante fouten — laat
« goedkeuren ».

1977: 'n jaar Iclachten

Het trio van ons vraaggesprek: gemeenteraadslid Pol De Tollenaere, gemeente- en provincieraadslid Gt
do Van den Kerckhove en Julien Braeckevelt (VU-voorzitter).

24 januari. Bezwaarschrift
tegen de verkiezingen van
de leden van het OCMW.
Na het besluit van de bestendige deputatie werden
de verkiezingen ten slotte
vernietigd door de Raad
van State.
20 maart Klacht tegen de
weigering van de burgemeester om het besluit van
de bestendige deputatie
l.v.m. de vernietiging van de
verkiezingen
van
het
OCMW voor te lezen In de
gemeenteraad.
Tevens
klacht tegen de willekeur
waarmee de burgemeester
z.g. «spoedeisende» punten aan de agenda toevoegt, zonder dat deze
spoedeisend zijn, zonder
dat de voorziene stemming
heeft plaatsgehad. Bedoeling : de inzage van dossiers betreffende die punten te beletten.
10 mei. Klacht tegen onbekenden bij de Prokureur
des Konings i.v.m. het vervalsen van volmachten tij-
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dens de parlementsverkiezingen.
— 2 juli. Klacht tegen de Begroting.
— 16 oktober. Klacht tegen
het achterhouden van dossiers, die vóór de gemeenteraadszitting ter inzage moeten liggen.
— 28 augustus. Klachten bij
de
Kultuurpaktkommissie
betreffende: het beheer
van de vzw Sportcentrum;
de verdeling van de subsidies ; het gemeentelijk informatieblad.
— 18 oktober. Klacht van de
OCMW-leden (Volksbelangen) omdat ze tijdens een
bepaalde zitting de begroting moesten goedkeuren,
en slechts één maand later
de tekst van de begroting
ter inzage kregen ! Tevens
klacht omdat OCMW-dossiers vóór de zitting niet
mochten Ingekeken worden...
Dit lijstje wordt aangevuld met
klachten uit 1978...

7 JUNI 1978
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Duivenkot

• De burgemeester tracht
met alle middelen te voorkomen dat punten toegevoegd
worden aan de agenda van de
gemeenteraad
Hi| weigert brutaal een ontvangstbewijs te geven als men
hem schriftelijk geformuleerde
punten afgeeft
Punten door een plaatsvervanger (schepen) m ontvangst genomen bij afwezigheid van de
burgemeester worden door de
ze laatste geweigerd en komen
niet voor op de agenda
De agenda wordt bezorgd op
vrijdagavond om 20 uur zodat
het haast onmogelijk wordt
schriftelijk punten in te dienen,
voor de gemeenteraad van de
volgende donderdag

Een
sfeerbeeld
uit
de raad
• Het verslag van de vorige
zitting wordt regelmatig eens
- bijgewerkt > Zo komt het regelmatig voor dat de sekretaris
bil ' vergissing - noteert eenparig goedgekeurd als de totale oppositie heeft tegengestemd Ook komen in het verslag regelmatig dingen voor
die nooit zijn ter sprake gekomen in de gemeenteraad
• Tussenkomsten van de oppositie worder» gewoon niet geduld, er mogen wel vragen gesteld worden
• Gestemd wordt er in de Aalsterse gemeenteraad nooit, tenzij voor benoemingen Het eisen van een stemming wordt
gewoon afgewimpeld met de
klassieke woorden «volgende
ount>
• Regelmatig dreigt de burgemeester de gemeenteraadsleden te verbalizeren, alhoewel
hij goed weet dat dit niet kan
maar het maakt indruk op het
publiek.
• Als de oppositie opmerkingen heeft op een bepaald
punt, worden die niet eens aanhoord De burgemeester dreigt
dan met • 'k Zal /ullie wel eens
vinden''
• Over voor de meerderheid
' gevaarlijke > punten zijn er
nooit dossiers, dit geldt ook
voor alle pnnciepsbeslissingen waarover zelfs de meest
elementaire uitleg geweigerd
wordt
• In de gemeenteraad tellen
de Volksbelangen 5 man in het
OCMW 2, van de zeven zijn er
vier die reëel met broodroof
werden bedreigd en waarvan
de werkgever onder druk werd
en wordt gezet om ze te ontslaan
• Verslagen van het schepenkollege inkijken heeft voor
geen en^cele zin immers iedere
ernstige aangelegenheid wordt
besproken « buiten notulen > en
de verslagen van het schepenkollege worden slechts maanden nadien door de burgemeester en de sekretaris getekend
zodat ze steeds voor «wijziging > vatbaar zijn
• Om stukken te gaan inzien
moet men praktisch nooit naar
het gemeentehuis gaan want
slechts bij hoge uitzondering is
de helft van het administratief
personeel aanwezig zodat men
nooit aan het stuk geraakt dat
men nodig heeft Dit is binnen
de normale diensturen wel te
verstaan
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Regic^'
— Er zou in Aalter vooral ook
.Vlara t
|a Au "w^wji
geknoeid worden met tx)uwverHOFVANASSfSEN
VANHENEG6ÜSI"
gunningen verkavelingen
'^
v*rvairr'~~
Pol De Tollenaere «Het gezeg
de IS hier overal moogt ge bouwen als ge maar van de C V P
zijt I» Eris korruptie met bouwvergunningen Eerst werd ik uit het
Groenkomitee geweerd Toen
dan de toekenning van een bouw- ~
XinloTx ontetgenmgen
voor zinloze baan'
vergunning in een natuurreser-'
van volmachten
aens longste verkiezingen '
vaat (O aanklaagde zei D e Crem
VHIKUMO
die reeds twintig jaar burgemees- n öe Aa Meno CVP n
™f*> u len en<h nt
rVerkiezing leden
ter IS «Ik wist niet dat het daar 'IFl'
:OCMW
was»
^""'<{
Wie aan oppositie doet in Aalter ZZ":
«wordt gezocht» Ikzelf heb m i n - t e S
Bewoners Weibroekdreef ~ »*°
• n de ong e Kemwn e
^ ^
ng e Aa o d*stens 5 plannen moeten indienen j ï
Aalter ontevreden
voor een duivenkot en dan haal- g.*"."'::r.?.y.L' • •,.
de ik het nog maar met een Onderzoek naar verta leknoei
beroep bij de provinciegoever te Aalter
neur
7vi- '
GENT — Een gorochtol k onderzoek dal zoler
Inmiddels werden op het gemeendag werd oiges oten heel e Aal er versche
„KI dane grove onregelmot gheden aan he 1 cht getehuis de voorontwerp gewest"x^ broch die o m door eden van hel gemeenlefaeplannen nooit ernstig bekeken
"^ stuur werden gepleegd O dens de parli
k «zingen op 7 apr 1 jl Ve sche dene proimnen
tenzij ten gunste van politieke
ten van de p aatse ke CVP onder
Vareecke echlgenoe van de Aaierse burgevriendjes En nog eens wie pro
fiëes er Ton'jie u em, zullen b nnenicon voor di
It. U t l THooS
ypo-ottttt *ndcilm Te 091/7 67 1
r^
testeert wordt in zijn werk bedreigd of anders gepest Z o ver
. ECHO V A N HET GEMEENTELIJK GEBEUREN - - Z e noemt het goed gedokumenteerde en verzorgde
gaat dat»
tweemaandelijks tijdschrift van de greep « Volksbelangen > te Aalter Het spreekt vanzelf dat aan de AalGuide Van den Kerckhove « D e
sterse « avonturen » grote aandacht besteed w o r d t Het nummer 5 van de 7e jaargang b v gaf in kollege
burgemeester verdient goed aan
een persbeeld van de « prestaties > van de burgemeester en groep
verkavelingen ik vermeld de zogenaamde « Cremstraat» (Kou— Het super-de-luxe sportcenbehalve protesten
en klachten
heid (onder meer in O C M W en
ter)
trum (200 miljoen fr en in een verook zelf initiatieven te nemen '
met uitgebreid sociaal dienstbegeetboek gebouwd wordt be
Juiien Braeckevelt
«Ook met
Julien Braeckevelt «Naast onze toon) en inzage van de bevolking
heerd door de CVP-meerderheid
landbouwgrond wordt gespeku5 gemeenteraadsleden en 2 zeer
in de politieke beslissingen»
de oppositie wordt angstvallig uit
leerd Er wordt landbouwgrond
aktieve
OCMW-mandatarissen
de beheerraad geweerd
verkocht voor bv 125 fr per m2
hebben wij nog 20 hardwerkende — De «Volksbelangen» vlerken
— De subsidies aan verenimet een stroman wordt een paar
bestuursleden Jammer genoeg biezonder hard, maar een reporgingen worden op geheimzinnige
dagen later de prijs met de helft
moeten w e inderdaad eerst de tagetocht in Aalter deed ons verwijze (en vooral door de burgeopgedreven en daarna beslist de
puinen ruimen vooraleer w e op- steld staan over de ongebreidelde machtswellust van een CVPmeester en de schepenen tussen
gemeenteraad (meerderheid tebouwend kunnen werken
bestuur, van burgemeester Jan
pot en pint) verdeeld
gen oppositie) tot de aankoop
Maar ons ledenaantal van « VolksDe Crem, die ongehinderd kan
— Het gemeentelijk informatieom er een sociale woonwijk in te
belangen » groeit geweldig
blad IS een propagandablad voor
planten
W e Ijveren hard voor speelstra- blijven jongleren Voor hoelang
Jan De Crem en de C V P »
ten, het verbannen van korruptie n o g '
Pol De Tollenaere « De grondpo— Ik hoop dat jullie als oppositie
uit Aalter tegengaan van de belitiek van de meerderheid staat in
Hugo de Schuyteneer
ook nog tijd over hebben, om
tonkoorts, sociale rechtvaardigfunktie van wat er te verdienen
valt' Er wordt kunstmatig een
nood aan bouwgrond geschapen
Z o w e r d het sociale Koute-'projekt gedurende meer dan 20 jaar
in de koelkast gestopt Er wordt
hier ferm wat gespekuleerd

4alterse wijk balt
mist tegen „weg
j^an groot verkeer!

Oppositie zet boel
op stelten te Aalter ^ l ^ T

Aalter kent nu klachten
ihroekdreefbewoners

te Aalter binnenkort
voor Gentse rechter

AALTER

Julien Braeckevelt « Een warenhuis kreeg een parking cadeau
Toevallig verhuisden de verzekeringen naar het zakenkantoor
van de burgemeester Voor zover
en een zeldzame keer in Aalter
een eksamen voor gemeentepostjes wordt georganizeerd of ook
bij benoemingen zijn de essentie
Ie voorwaarden A C W e r zijn en
geen bijverdienste hebben in ver
zekeringen
Dan loop je in het
vaarwater van de burgemeester»

Baron 't Kint de
Roodenbeke
— Uw klachtenlijst wordt lang en
bedenkelijk
Guide Van den Kerckhove «Het
parket heeft nu veel fraude ontdekt geknoei met ziekenbriefjes
die bij de verkiezingen in volmachten werden omgezet De families
van de burgemeester en andere
plaatselijke CVP-prominenten zijn
erbij betrokken
O m onze klacht te neutralizeren
heeft nu de machtige franskiljon
se baron t Kint de Roodenbeke
een tegenklacht ingediend i v m
de provincieraadsverkiezingen
Zijn klacht is volkomen ongegrond maar de bedoeling is zeer
duidelijk bij het publiek de indruk
wekken dat de politiek een pot
nat IS en dat wij ten onrechte Jan
De Crem van machtsmisbruik en
andere wetsovertredingen beschuldigen Maar wij zullen z o n
campagne van meet af aan voor
zijn'»
Pel De Tollenaere « W e hebben
nog dne belangrijke klachten tegen D e Crem ingediend bij de kultuurkommissie

De Vlaamse
Toeristenbond
STELT VOOR

MAROKKO
met V l a a m s e reisleiding,
een V.T.B.-exclusiviteit!
Twee prachtige programma's voor 15-daagse reizen
DE KEIZERSTEDEN, met drie dagen verblijf te Tanger.
Vertrekdata en reissom
21120 fr o p 27/8 e n 24/9*
21 700 f r o p 1 0 / 9 ,
23 420 fr o p 2/7, 23/7*, 30/7 e n 6/8* ,
24 570 fr o p 9/7* e n 16/7
DE WEG VAN DE KASBA'S. OF
MAROKKO IN AL ZIJN ASPEKTEN
Vertrekdata en reissom
23 640 o p 17/9 e n 1/10,
24 120 fr o p 13/8* e n 3 / 9
B T W 2,08 %
* De afreizen met een sterretje aangeduid zijn uitsluitend voor de jeugd bestemd (ongehuwden van
18 tot 30 jaar), met logies in twee- of driepersoonskamers
SCHRIJF NU IN EN WACHT NIET TOT HET TE
LAAT I S '
I n l i c h t i n g e n e n i n s c h r i j v e n bi]

VLAAMSE TOERISTENBOND,
St -Jakobsmarkt 45-47,
2000 ANTV^ERPEN
Tel 031/343434 Verg nr 1185 kat A

Kantoren te Aalst Brugge, Brussel Genk, Gent, Hasselt, Herentals, Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, Oost
ende, Roeselare, Sint-Niklaas, Tumhotit en Vilvoor

De Cremsoep
Kookt Over J

VU boven
in Gentse
gemeenteraad

Tijdens de Raadszitting van 22 mei
was het terug al VU dat de klok sloeg.
Fraktieleider G Deroo kwam tussen
in verband met de parkeerplaatsen,
alsook voor de restauratie van de cité
Van den Driessche waar Deroo voor
de zoveelste maal bewees van restauratie op de hoogte te zijn
In verband met de muziekakademie
vroeg Deroo om de Bestuurskomm»sies samen te roepen hij wees er op
dat deze kommissies zeker interessant zijn en legde er de nadruk op dat
de VU leden steeds op de vergadenngen aanwezig zijn
A Verpaele kwam tussen bij de
bespreking Vogelhoek volgens spreker IS er daar een misverstand en Nj
vroeg dat het kollege deze zaak eens
opnieuw zou aanpakken Ook wat de
aankoop van het Andnes Center betreft had Verpaele enkele bedenkingen HIJ waarschuwde tegen overhaasting en vroeg ook wat de verbouwing zou kosten
Vermelden wij not dat de Heer Verpaele een amendement in verband
met parkeren per oppervlakte vertxxiwing ingediend had in de kommissie
Dit amendement was zo zinvol dat
Schepen Monsaert het zo snel mogelijk in de kollegeteksten wil verwerken
Hugo Waterloos kwam tussen bij de
bespreking aankoop vasttapijL Hij
maakte bezwaar tegen goedkeunng
voor aankoop omdat het tapijt reeds
drie dagen in gebruik was
Fraktieleider Deroo kwam ook nog
tussen om te vragen dat de gegevens
van dienstbetoon van de raadsleden
in de stadsgids opgenomen zouden
worden
Nadat er zes punten verdaagd werden vroeg Deroo nogmaals het
woord HIJ vond dat al dat verdagen
met ernstig was en zag de oorzaak m
de slechte werking van sommige kommissies
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Hoe Vlaams is de Dilbeekse CVP ?
Kort nadat ik mi), niet alleen met woorden maar ook met daden, verzet had
tegen het Egmontpakt en m de Kamer van volksvertegenwoordigers een
neen-stem had uitgebracht, werd mij door Vlaamsgezinden meermaals de
vraag gesteld hoe het toch komt dat de Vlamingen telkens weer slagen te
inkasseren krijgen en zo zelden iets weten te bereiken
Ofschoon ik het op dat ogenblik met altijd gezegd heb, vrees ik dat de schuld
hiervoor zeer dikwijls bij de Vlamingen zelf te vinden is en met name in hun
verdeeldheid en in de kleinzieligheid, de verbetenheid en h e l sektarisme
waarmee ze mekaar bekampen in plaats van resoluut front te vormen voor
het algemeen Vlaams belang
Tot dergelijke vaststelling moet men spijtig genoeg komen wanneer men
nagaat wat zich de laatste tijd in de gemeente Dilbeek heeft afgespeeld.
Als gewezen burgemeester van Schepdaal en als gemeenteraadslid van
NIeuw-Dilbeek
(Itterbeek,
Sint-Martens-Bodegem,
Smt-UInks-Kapelle,
Groot-Bijgaarden, Dilbeek, Schepdaal) ken ik de toestand ter plaatse zeer
goed, vooral daar ik kan rekenen op de medewerking van mensen die zich
reeds tientallen jaren inzetten in de Vlaamse strijd, mensen die de toestand in
het randgebied van Brussel na 1945 hebben zien uitgroeien tot wat hij thans
geworden is
gen O p de plaats waar kort voordien
in de deelgemeente Dilbeek thans
nog de grote franskiljon Paul Van
Egmontgemeente is deze ontwikkeDen Boeynants de stemmen van de
ling het best te volgen Jarenlang hebkleine Vlaamse man kv^am ronselen
ben hier tal van onbaatzuchtige ideaop de Dilbeekse CVP-meetingen kwalisten hun beste krachten ingezet ten
men nu andere heren de grote
bate van de kulturele verheffing van
Vlaamsgezmde spelen Nie* uit inzicht
ons volk in deze Brusselse grensgelaat staan uit overtuiging maar enkel
meente O p de steun van het homogeen alleen omdat het nu eenmaal
ne CVP-gemeentebestuur eerst onmoest omdat het elektoraal rendeerder Herman Vergels en later onder
de
Georges M o t moesten zij hierbij met
rekenen
Vrij spoedig echter bleek dat de
machtspositie van de Dilbeekse C V P Wanneer in de zestiger jaren n volkskliek bedreigd zou worden door het
dansgroep (Vlaamse Volkskunstfedegroot aantal Franstaligen die zij zelf
ratie) op zoek vi/as naar n lokaal kon
hadden aangelokt Bij de gemeentemen het nog beleven dat CVP-burgeraadsverkiezingen van 1964 hadden
meester Georges M o t zelf partikuliede frankofonen immers 5 van de 11
ren intimideerde o m te beletten dat zij
zetels behaald Daarom moest snel
aan deze groep een lokaal ter beschikeen Vlaamse eenheidslijst worden inking zouden stellen
gediend ten einde te beletten dat DilHet was m deze zware jaren toen het
beek een Franstalig gemeentebestuur
Vlaams-nationalisme voorgoed uitgezou krijgen Omdat de V U het Vlaamschakeld scheen door n brutale rese belang boven het partijbelang stelpressie dat Georges M o t en zijn
de, was ZIJ hiertoe bereid Een Vlaamvoorgangers grote stukken van Dilse eenheidslijst «Vergels de burgebeek hebben laten verkavelen door
meester» genaamd naar Philip VerFranstalige
immobilienmaatschappijgels zoon van Herman Vergels w e r d
en uit Brussel en Dilbeek zelf Het is
gevormd na heel wat exclusieven van
onder deze homogene CVP-besturen
wege de C V P er Georges M o t O p
geweest dat vrijwel alle Franstalige
deze wijze w e r d belet dat de Franstainwijkelingen zich in Dilbeek zijn koligen in 1970 te Dilbeek de macht zoumen vestigen Maar dat was nog met
den verworven hebben
alles op het gemeentehuis in de post
en in andere openbare instellingen
werden de heren frankofonen keurig
Grote verwachtingen
in het Frans bediend en dit 30 jaar
Deze CVP-VU-samenwerking heeft
voor Egmont i
in Dilbeek grote verwachtingen geHoe sterk deze gemeentebesturen
wekt bij de Vlaamsgezinden daar
met het Vlaamse belang begaan wagehoopt kon worden da» beide partijren, in de tijd toen er nog geen sterke
en zich eensgezind zouden inzetten
V U was om hen daartoe te dwingen
voor het algemeen Vlaams belang
blijkt uit 'n verkiezingspamflet van
door middel van een sterk gemeente19iB4 Hienn beroemt oud-burgemeesbestuur Dit IS echter 'n ijdele illuzie
ter Georges M o t thans een der steungebleken Nadat onder impuls van de
pilaren van het huidige gemeentebeV U een Vlaams beleid gevoerd w a s
stuur er zich op dat hij alles gedaan
kwamen in 1976 nieuwe verkiezingen
had om het de frankofonen zo aangevoor de gemeenteraad Vermits Dilbeek inmiddels gefusioneerd w e r d
naam mogelijk te maken i
met een aantal omliggende gemeenV U : te m i j d e n
ten was het voor de Franstaligen
onmogelijk geworden o m nog een
Toen echter op het einde van de zesmeerderheid te behalen Zowel C V P
tiger jaren het Vlaams-nationale geals V U kwamen dan ook afzonderlijk
dachtengoed ondanks alle tegenkanop laatstgenoemde partij als «Volksting, broodroof en verdachtmaking
belangen » o IV dr Jef Valkeniers een
meer en meer in Vlaanderen doorploeg waar naast VU-mensen ook
drong moest zelfs de Dilbeekse C V P
andere Vlaamsgezinden werden ophoognodig wat gaan doen om n
genomen Reeds op dat ogenblik
Vlaams imago te verwerven om aan
bleek uit de praktijken van de C V P
de konkurrentie van de V U te kunnen
dat het algemeen Vlaams belang de
weerstaan en haar machtsposities en
minste van haar zorgen w a s Intimidaprofijten te beveiligen Langzaam en
tie onder allerlei vorm laster Cde
met veel tegenzin werd de C V P dan
« zwarten » werden weer eens van de
ook gedwongen een aantal ideeën
zolder gehaald) werden zonder scruvan het Vlaams-nationahsme over te
pules gebruikt Een aantal « Vlaamsge
nemen Waar zij vroeger het federaliszinden» werden met de belofte van
me als een hersenschim had gebrandeen postje naar de veilige CVP-stal
merkt en de nationalisten als gevaarlijgelokt Zichzelf trachten deze heren
ke extremisten en zwarten hadden
thans WIJS te maken dat zij in die partij
geschandvlekt daar begonnen ook zij
hun « Vlaamse overtuiging » beter kunnu de Vlaamsgezmde en de autononen waarmaken In feite werden zij
m i s t later zelfs de federalist uit te han-
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GRIMBERGEN Dorpenrally en Bruegelfestijn Vertrek aan het
kultureel centrum te Strombeek tussen 13 u 30 en 14 u 30 Vanaf 19TJ Bruegelfestijn in parochiezaal te Beigem

13

AARSCHOT Staatssekretaris Vic Anciaux spreekt in zaal Zanzibar te Rillaar om 20 u 30

24

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Totaal-informatieavond met
film en dia i v m het Jaar van het Dorp en leefmilieubeleid In zaal
« De Heren van Zichem » Markt 39 o m 20 u Sprekers Mark De
Jaeger en Robert Janssens COrgamzatie « Een leefmilieu voor
U») Inkom aratis

24 JETTE Guldensporenviering van de Vlaamse Bond der Gepensioneerden Jette in het Sint Pieterskollege Begin o m 14 u 30
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enkel gebruikt o m een aantal V U stemmen af te snoepen ten voordele
van de C V P
Slappe meerderheid
Dat het in de C V P enkel o m de macht
en de profijten te doen w a s bleek
overduidelijk na de gemeenteraadsverkiezingen van 1976
Ofschoon de C V P 14 en de Volksbelangen 11 zetels op een totaal van 31
hadden behaald toch gaf deze partij
er de voorkeur aan een koalitie te vormen met de ene P V V er en de ene
BSPer De Vlaamsgezinden die gehoopt hadden dat de C V P als sterkste partij deze kans om samen met de
Volksbelangen 'n sterk Vlaams front
te vormen tegen de verfransing zou
aangrijpen waren er aan voor hun
moeite De C V P verkoos n groter
aantal schepenzetels
boven het
Vlaamse belang
Dat deze meerderheid, die geen meerderheid is — 16 zetels op 31 — met
bij machte is de gemeente te besturen zoals het hoort blijkt met de dag
duidelijker Herhaalde malen was men
reeds verplicht de gemeenteraadszit
ting op te schorten omdat de meerderheid met voltallig w a s En het is uiteraard met de bewust uitgesloten
Volks-fraktie die mijnheer Vergels uit
de knoeierij zal helpen die hij zelf
geschapen heeft < 11
Alleen wanneer de Vlaamse sociale
en kulturele belangen o p het spel
staan kan hij op onze steun rekenen
V o o r de rest moet hij zelf de kwalijke
gevolgen van zijn sektansme en onverdraagzaamheid ondergaan

zins de mening van de Dilbeekse
C V P Het gemeentebestuur heeft immers in een advies aan de inspekteurs van het plan-Spitaels dit projekt
als totaal overbodig afgeschilderd zodat het met aanvaard w e r d
V o o r alle inwoners van Nieuw-Dilbeek en voor iedereen in Vlaanderen
w o r d t het andermaal zonneklaar hoever deze onverdraagzaamheid reikt
Een initiatief dat aan het gemeentebestuur geen centiem zou gekost hebben en dat de hele bevolking en het
algemeen Vlaams belang ten goede
kwam wordt getorpedeerd enkel en
alleen omdat het uitgaat van mensen
die met tot de C V P behoren

In n normale gemeente zouden soortgelijke initiatieven van de basis met
beide' handen aangegrepen worden
en door de overheid gestimuleerd en
gesteund ook financieel
In de Egmontgemeente Dilbeek, waar
Vlaamse aktiviteiten en Vlaamse werking meer dan ooit nodig zijn, worden
dergelijke opbouwende initiatieven met
onverdraagzaamheid bestreden door
mensen die zich elders in Vlaanderen
opwerpen als «de Vlaamsgezinden»
Deze schandalige handelwijze van de
Dilbeekse C V P kan in Vlaanderen
met genoeg aan de kaak gesteld worden
Jef Valkeniers, kamerlid

BRABANT
VUJO op verenigingenbeurs
te Strombeek

D o o r n in het o o g
Mijnheer Vergels neemt er echter
geen genoegen mee de demokratie
de nek om te draaien en de Vlaamsqezinden in het gezicht te slaan In zijn
haat tegen alles wat naar V U
zweemt keldert hij elk initiatief dat
met door zijn kliek gekontroleerd
w o r d t Een duidelijk en recent voorbeeld in dit verband is zijn aanslag
tegen het Dilbeeks Studie- en Informatiecentrum Deze socio-kulturele vereniging van Vlaamsnationale strek
king staat in 'n waarachtig pluralistische geest open voor iedereen Zij
geeft o m met zeer groot sukses
C-1-300 deelnemers) lessen Duits en
Engels aan Nederlandstaiigen en Nederlands aan anderstaligen ten einde
deze laatsten in staat te stellen zich
aan te passen aan de taal van hun
gemeente Nu zou men verwachten
dat elke Vlaming dergelijke initiatieven volmondig toejuicht en dan zeker
mijnheer Vergels die nu zo graag de
flamingant probeert uit te hangen
Niets daarvan i
Dit suksesvol initiatief dat hem reeds
lang een doorn in het o o g w a s wil hij
met alle middelen nekken
Totaal overbodig '
Net als zovele andere V Z W ' s feitelijk
verenigingen en gemeentebesturen
had ook het Dilbeekse Studiecentrum
een projekt ingediend in het kader
van het plan-Spitaels
Hierin werden volgende projekten
/oorgesteld
1 Sociologisch onderzoek betreffende de verstedelijking der f usiegemeen
te Dilbeek
2 Sociologisch en demografisch onderzoek aangaande de bevolking der
fusiegemeente Dilbeek
3 Histonsch onderzoek betreffende
de fusiegemeente Dilbeek
4 Centrum voor jeugdige werkzoekenden
Voor elk onbevooroordeeld waarnemer is het overduidelijk dat deze initiatieven stuk voor stuk een waardevolle
bijdrage konden leveren met alleen
voor de bevolking van Nieuw-Dilbeek
maar ook voor het beleid (o m tegen
de verfransing) Dit is echter geens-

Firma
VAN DOOREN
Hout

aernit
Bouwspecialiteiten
MARLIERl
1700 ASSE
Tel.452.86.S7
Thuisbestelling
02/452.76.67
Toonzalen

D e stand van V U J O
VUJO-Nieuw Gnmbergen laat geen
gelegenheid voorbijgaan o m zich te
manifesteren
en nam dus ook deel
aan de verenigingenbeurs in het Kultureel Centrum te Strombeek-Bever Deze beurs was door het « Ceecee » zelf
georgamzeerd (de kulturele raad
kwam net te laat met eenzelfde idee
naar voor) in het kader van z'n eerste
lustrumviermg
De beurs moest (vooral) de met-georganizeerden die geen blijf weten met
hun vrije tijd wegwijs maken in het
bonte wereldje van verenigingen
Een dertigtal verenigingen belichtten
daartoe (op vrij objektieve wijze) met
alle denkbare middelen, ja zelfs met
«daadwerkelijke» werking ter plaatse hun doel en werking En zo ook
V U J O De vier facetten van de (plaatselijke) V U J O werking
«Pressiegroep» via kongres moties affiches
«Aktie en agitatie» met ludieke akties
en demonstraties "Studie
en vorming» door studieavonden en cycli
en debatten en ook de leuke troep
die met dansende t e e s of een KKavond «Pret en plezier» met uit het
oog verliest werden met,foto's posters en allerhande brosjures belicht
Daadwerkelijke
aktie ter plaatse
bv
met mogelijk
Een leuke stand was wel die van de
«Socialistische vooruitziende vrouw e n » die vertegenwoordigd waren

door
mannen i Dat ze bovendien
manifest Frans spraken scheen voor
inwoners van de gemeente van burgemeester Soens «normaal» te zijn
Deze eerste beurs met een 30-tal deelnemende verenigingen mag zeker
een sukses genoemd worden De kulturele raad die zoals reeds gezegd
ook zo'n beurs wilde organizeren
maar de eer (en het werk) van deze
eerste beurs aan het vierende Kultureel Centrum liet wil het initiatief dan
ook uitbreiden Meer verenigingen (en
de kulturele raad telt zowat 100 ledenverenigingen) moeten erbij betrokken
worden en vooral meer mensen moeten bereikt worden Daartoe w o r d t
dan ook een « reizende » verenigingenbeurs overwogen, die de verschillende dorpen van de fusiegemeente zou
aandoen
Ten slotte nog d i t en wellicht het
belangnjkste Deze infobeurs waaraan verenigingen met uiteenlopende
(politieke en filozofische) strekking
deelnamen verliep (op bovenvermelde « stoorzender na ») in een sfeer die
verder gaat dan loutere verdraagzaamheid Een zelfde sfeer die ook
heerst binnen de kulturele raad
W a t ons hoopvol stemt voor het
Vlaanderen van morgen En waarvoor
w e het Kultureel Centrum echt dankbaar moeten zijn
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FILMTHEATERS

studUo
9 TOT 15 JUNI 1978

TERVUREN
Zondag 15u

KT

The Rescuers
Film van Walt Disney
Vrijdag, zaterdag 20 u 30
Zondag 18 u

KT

Rollercoaster
Film van James Goldstone met Henry Fonda
Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 20 u 30
KT

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

Verstandig sparen bij de NMKN beteicent
een maximaal rendement voor uw beiesgingen
en dit onder Staatswaarborg.

The Message
Film van Moustapha Akksd met Anthony Quinn en Irene Papas

TIENEN
Alle dagen 20 u 30
Zondag 15 u,20 u 30

KT

Doctor Zhivago
Film van David Lean met Julie Chris-

KURSAAL TURNHOUT
Vrijdag, zaterdag 20 u
Zondag 15 u

KT

Herble goes
to Monte Carlo
Film van Walt Disney

Vrijdag, zaterdag 22 u
Zondag 18u

Denk vandaag reeds aan de mooiste dag uit het leven
van uw dochter. Een kleine investering vanaf vandaag
wordt een mooie bruidschat de dag dat ze gaat trouwen.

KT

Bobby Deerfleld
Film van Sydney Pollack

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

Zondag, maandag, dinsdag, viioensdag 20 u 30
KNT
Una gjornata partlcolare
Film van Ettore Scola

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

LEUVEN 1
14u,20u

KT

The goodbye girl
Film van Helbert Ross met Richard
Dreyfuss

16 u, 22 u

2de week

KNT

The end of the world In our
usual bed in a night full of rain
Film van Lina Wertmuller

18u,24u

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

KNT

Préparez vos mouchoirs
Film van Bertrand Blier met Michel
Serrault Eleonore Hirt

LEUVEN 2
18u

2de week

KT

Papillon
Film van Franklin J Schaffner met
Steve McQueen, Dustin Hoffman

* 1200 agenten tot uw dienst.Raadpleeg de Gouden Gids,
rubriek Banken.

14 u, 20 u 30

ö hunt zi(h ooit ivcndcii tot
t'cu (tqi'ntsrhd}) tmn (U> Ndliniuitc Bunk ran Bi'lqii', {lt> hoofdzcti'l en de
(iq<'nth<happi'n ran de A^LK de diskontohantortiu,
de
maatbchappelijke
zetel van de NMKN

3de week

KNT

Lenny

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

Film van Bob Fosse met Dustin Hoff-

22 u 30

KNT

Attention
les enfants regardent
Film van Serge Leroy met Alain
Delon

1 6 u , 0 u 15
The Adolescents
Film van Pedro Maso

'

»

^

#

KNT

Denk aan morgen. Spaar bij de NMKN.
Maatschappelijke zetel: Waterloolaan 16 - 1000 Brussel - Tel. 02/513 62 80
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Dirk Van De Weyer in de gemeenteraad

Van straatnamen en...
nummers
Ons VU-raadslid Dirk Van de Weyer
interpelleerde
het
schepenkollege
over dne verschillende aangelegenheden
Bij gebrek aan voldoende ruimte zullen w e in deze uitgave slechts éen
van de dne behandelen Inmiddels
kan men over de anderen alles lezen
in de Diestse WIJ die dezer dagen verschijnt
Hier gaat het dus over het wijzigen
van straatnamen en huisnummers
Een aangelegenheid welke weliswaar
noodzakelijk werd na de fusie, maar
gebeurde met een ongelooflijk gebrek
aan organizatie
O p 13 oktober 1977 besliste de gemeenteraad een aantal straatnamen
te wijzigen Een eigenlijke uitvoenngsdatum kwam met aan bod en liet lang
op zich wachten Inmiddels stelde
Dirk Van de Weyer hierover reeds
meerdere vragen
Toen in het Diestse gemeentelijk informateblad een oproep verscheen
waann de bevolking opgeroepen
w e r d de identiteitspapieren te laten
wijzigen, dacht iedereen dat de zaak
in orde was Tijdens de speciale zituren voor deze aangelegenheid gingen
de mensen in dichte drommen aanschuiven om bijtijds met alles in orde
te zijn Velen trokken onmiddellijk
naar de post om hun relaties op de

hoogte te stellen van de adreswijziging
Maar wat zien we, de oude straatnaamborden en de huisnummers blijven rustig op hun plaats hangen Het
schepencollege slaapt blijkbaar de
slaap der rechtvaardigen
O p heel wat plaatsen liep en loopt de
postbestelling volledig in de war Belangrijke poststukken komen met bij
de mensen
Dirk Van de Weyer ondervraagt hierover schepen Verbeven Zoals verwacht draait het antwoord rond de
leverancier die met kan volgen met de
bestellingen Wij willen nu wel geloven
dat het matenaal besteld is, maar dan
IS dit alleszins te laat gebeurd Indien
het schepenkollege bovendien wist
dat het materiaal zo lang op zich zou
laten wachten, waarom heeft men
dan met gewacht om de administratieve formaliteiten te vervullen In dat verband poogt schepen Verboven de
schuld af te schuiven op het personeel, dat volgens hem zg bijtijds met
vakantie moet kunnen gaan
Het IS altijd hetzelfde in Diest Het
schepenkollege is natuurlijk nooit in
fout W I J weten wel beter
Inmiddels is de slechte organizatie
weer efens de oorzaak dat een aantal
mensen in moeilijkheden geraken Het
ergste van al is dan nog, dat er geen
verbetenng schijnt te komen

Willy Somers

OPENBAAR CENTRUM voor
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van ANTWERPEN
In de verpleegdiensten zijn volgende bedieningen vacant :

GEGRADUEERDE
ZIEKENHUISVERPLEEGKUNDIGEN
bruto-aanvangswedde: 31.875,-fr. per maaad of
32.298,-fr, met haardgeld

GEGRADUEERDE VROEDVROUW
bruto-aanvangswedde: 31.875,-fr. per maand of
32.298,-fr. met haardgeld

PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGEN
PEDIATRISCH VERPLEEGKUNDIGEN
SOCIAAL VERPLEEGKUNDIGEN
bruto-aanvangswedde: 31.875,-fr. per maand of
32.298,-fr. met haardgeld

GEBREVETTEERDE
ZIEKENHUISVERPLEEGKUNDIGEN
bruto-aanvangswedde: 29.757,-fr. per maand of
30.604,-fr. met haardgeld

VERPLEEGASSISTENTEN
bruto-aanvangswedde: 28.768,-fr. per maand of
29.615,-fr. met haardgeld

ZIEKENOPPASS(T)ERS
bruto-aanvangswedde: 26.541,-fr. per maand of
27.388,-fr. met haardgeld
De kandidaten moeten in het bezit zijn van een wettelijk diploma.
Vorige diensten worden in aanmerking genomen voor bijkomende
weddeverhogingen.
Buiten de geneeskundige en heelkundige diensten zijn alle
andere verpleegkundige specialisaties voorzien, waaronder bejaardenzorg.
Toepassing der 40-urige werkweek.
Een kribbe staat ter beschikking voor kinderen tot 2 jaar.
Kandidaten die de leeftijd van 40 jaar niet hebben bereikt bij
hun indiensttreding kunnen in aanmerking komen voor vaste
benoeming indien zij hun aanvraag indienen uiterlijk op
20 juli 1978 op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 33,
Antwerpen en het inschrijvingsrecht betalen ten bedrage van
120,-fr.
Verplicht inschrijvingsformulier en volledige voorwaarden te
bekomen op de 7e AfdeUng/Personeelszaken, Lange Gasthuisstraat 39, Antwerpen (tel. 031/31.09.70 - 32.98.35).

KolOnelSregifTie lil GrOOMeUVen ?
Tijdens de nacht van donderdag 25
op vrijdag 26 mei jl werden zowat
tweeduizend planten en bloemen uitgerukt, die met het oog op de zogenaamde Kesselse feesten in de bloemperken van het deelgemeentehuis te
Kessel-Lo geplant waren Ook de
voorgevel van het vroegere gemeentehuis werd beklad (De Standaard,
27-28 meO De Kesselse feesten zijn
gegroeid uit het burgemeestersfeest,
ze worden georganizeerd door een
groep rnfensen uit het plaatselijke verenigingsleven Het IS een overwegend
politieke aangelegenheid De voorzitter IS een CVP-raadslid en afgevaardigde in de gemeentelijke bouwmaatschappij De jongste jaren is er in verschillende hoeken fel verzet gerezen
tegen de Kesselse feesten en tegen
de voorzitter, die mee verantwoordelijk geacht w o r d t voor de bouw van
een flat in het gemeentelijk park « Heuvelhof», waar ook de feesten plaatsgrijpen Milieugroepen ergeren zich
dood aan de jaarlijkse vermeiing die
er door de Kesselse feesten aangencht wordt aan graspleinen en planten
Er wordt ook felle kritiek uitgeoefend
op het geldelijke beheer van de Kesselse feesten, die overvloedig betoelaagd worden door het stadsbestuur
Ook
het gemeentelijk
personeel
wordt acht dagen ingezet Nooit w e r d
aan het schepenkollege een balansrekening voorgelegd O p de gemeenteraad van 22 mei jl kwam de zaak
opnieuw ter sprake toen raadslid
Libert (BSP) uitleg vroeg over de gel-

delijke toestand van de vereniging,
die met eens over officiële statuten
beschikt
In het onderzoek naar de daders van
de vandalenstreken in het park w o r d t
nu door de gerechtelijke instanties
ijveng gezocht in de knngen van de
wijkkomitees O p 31 mei kreeg ik het
bezoek van kunstschilder Jos van Rillaer met wie ik op 11 december 1974
een benefietavond orgamzeerde samen met Jan Dewilde, de Kadullen,
Herman de Coninck en Freek Dumarais
voor de bescherming van het

Zesde VU-bal
deed Vossem
daveren

leeg Stemming brengen en maken
hangt natuurlijk af van de aanwezigen
doch ook van het orkest en daarin
zijn The Spacelights zeer zeker geslaagd De stemming was g e w o o n formidabel Van overal waren vrienden
en sympatizanten van de Vossemse
V U komen opduiken Als afscheidsgroet hoorde men steeds Het is fantastisch I Volgend jaar komen w e
terug'
Dit bal zou natuurlijk met geslaagd
zijn zonder de inzet van talrijke noeste werkers de onvermoeibare tappers, de met-aflatende afwassers, de
transpirerende opdieners, de mensen
van de tombola, de mannen aan de
kassa
Aan allen oprechte dank
V r o e g in de morgen hield het orkest
op met spelen, een laatste « Vlaamse
Leeuw »
Personaliteiten mochten wij met begroeten, wat jammer i Noch nationaal,
noch provinciaal, noch arrondissemen-

V o o r velen, en vooral voor het bestuur, blijft dit een memorabele n a c h t
een nacht o m opgetekend te worden
in de annalen van de afdeling
Een afdelingsbal
wie verzekert het
sukses ervan op voorhand ' D o c h de
afdeling Vossem leeft onder een gunstig gesternte en daardoor waren wij
enigszins gerustgesteld het sukses
van vong jaar ging minstens geëvenaard, zoniet verbeterd worden Dit
dankt de afdeling in de allereerste
plaats aan een man voor wie nooit
iets te veel is, onze schepen van
Grondbeleid en Leefmilieu,
Frans
Trappeniers Hij mocht dan ook voor
een overvolle zaal dit bal plechtig openen Nadien was de dansvloer nooit

Gevraagd voor
OCMW-

Steenokkerzeel
Voor een betrekking
van
maatschappelijk w e r k s t e r of
werker
in
de
gemeente
Steenokkerzeel
worden
D R I N G E N D kandidaten gezocht
Een diploma v a n sociaal assistent(e) of sociaal gegrad u e e r d e in d e v e r p l e e g k u n d e 18 v e r e i s t .
Het betreft e e n halftijdse bet r e k k i n g in h e t O C M W v a n
Steenokkerzeel
Kandidaturen richten aan d e
h e e r F r e d d y V e r s t r a e t e n , Lind e n l a a n 10, 1 9 1 0 M e i s b r o e k
(thans S t e e n o k k e r z e e l ) , tel.
(02) 7 5 1 9 4 23

teel
Z I J waren nochtans uitgenodigd Weten zij de Vossemse kerktoren met staan"? Daaronder w o r d t
toch een stevig stukje gewerkt
Vander Hulst Alex,
gemeenteraadslid

Van h a r t e !
Ons lid Chantal Dekens huwde op
zaterdag 3 juni 7 8 te Vossem met
Jos Depre uit Duisburg

VU-St.-Kat.-Lombeek
naar Diksmuide
VU-St-Kat-Lombeek trekt ook dit
jaar naar Diksmuide op zondag 2 juli
Achteraf uitstap naar zee
Inschrijven (200 fr alles inbegrepen)
in lokaal Uilenspiegel

ANTWERPEN
Wilrijk: geen grasmaaiers op zondag!
Het zijn tegenwoordig rustige gemeenteraadszittingen in Wilrijk. Sedert de
jongste gemeenteraadsverkiezingen, die een voortzetting van de bestaande
CVP-BSP-koalitie v o o r gevolg hadden, is het enige vermeldenswaardige feit
de vervanging van de heer Kiebooms door de heer Fabré als burgemeester.
Dit bracht met zich, dat de bespreking van sommige punten in de raad wat
vlotter is gaan verlopen, hoewel de heer Fabré zich af en toe wel eens op zijn
smalst kan gedragen. Z o verklaarde hij eind mei dat de aankoop van een nieuwe wagen — met 400.000 fr. de duurste wagen van het gamma ! — een must
is, want het gemeentebestuur reist graag komfortabel.. en met een kleinere
wagen bestaat er kans op stijve ledematen !
V o o r het overige denkt men in de oppositie een beetje met heimwee terug
aan de strijd om het Hof Legrelle en de akties rond het Groenenhoekbos, de
W i l s o n - en de Neerlandwijk .

heid van de plaatselijke b)evolking die
met bij een klub is aangesloten O p
vragen van Lieve van
Vooren-Vallaeys ivm sanitair en akkommodatie
voor het nabijgelegen voetbalterrein,
vernamen wij ook nog dat de Sporthal ook met gehandicapte gebruikers
rekening zal houden
Juul Cautreels maakte enkele bedenkingen rond de nieuwe kunststoffen
papierbakken Deze zijn, voor zover
men heeft kunnen vaststellen, wel
voldoende hittebestendig, met brandbaar en veilig voor lucifers
Zondag, rustdag

Goed nieuws
voor Neerland
Het ziet er naar uit dat Hugo Jacobs
dan toch eindelijk zijn slag zal thuishalen bij de bespreking van het MIVAstatuut zal men voorstellen het aktieterrein van de maatschappij op een
aantal plaatsen aan te passen aan de
huidige agglomeratie Dat brengt met
zich dat de overbodige konkurrentie
tussen M I V A en Buurtspoorwegen
zal ophouden en dat de gemeente —
indien het nog nodig mocht zijn — het
asociale supplement voor een busreis
van of naar het Neerland op zich kan
nemen
Een ander plusplunt voor het Neerland IS de beslissing de Kernenergiestraat met door te trekken tot aan de
Planetanumlaan Hier volgde het kollege het advies van de wijkraad

WIJ t e

gemeentelijk park De man wordt er
nu van verdacht het park te hebben
beschadigd Blijkens zijn verklaringen
zou de B O B de leden van het aktiekomitee Michotte en Heuvelhof op het
oog hebben Enige aanduidingen of
vermoedens zijn er met Ik w e r d zelf
eveneens telefonisch ontboden om
een verklaring af te leggen, zonder
dat me de reden meegedeeld w e r d
Enkele uren voordien kwam de gerechtelijke ambtenaar me thuis vinden, maar ik was afwezig
Als de verklanngen van de heer Van
Rillaer juist zijn — en ik heb geen
enkele reden om daaraan te twijfelen
—, dan wordt er een gevaarlijk politiek spelletje gespeeld De wijze van
handelen hennnert heel scherp aan
het jaar 1973 toen de voorzitters van
de aktiekomitees uit Kessel-Lo door
de vroegere schepen van Openbare
Werken, thans burgemeester te Leuven, bij het gerecht aangeklaagd werden en op het matje geroepen wer-

den Ik hoop dat de leden van de aktiegroepen met rust zullen gelaten worden Ik hoop ook dat ik me grondig
vergis in mijn interpretatie van het
optreden van de B O B Ik vraag me
enkel af wie de tip gaf om de aktiegroepen aan te pakken V o o r t s hoop
ik dat de CVP-staat de vrije meningsuiting met zal willen beknotten en dat
de oppositie met het voorwerp w o r d t
van politieke intimidatie
Eugene Van Itterbeek

Polyvalente
und kein Ende...
Waar de opening van de Polyvalente
Feestzaal einde 1977 nog voorzien
was voor april II wordt nu een nieuwe
datum van december/januari vooropgesteld Men kan geen ijzer met de
nanden breken, maar het is toch erg
jammer dat de praktische verwezenlijking van een vroeger al zo regelmatig
uitgesteld (en levensnoodzakelijk) projekt zo lang op zich laat wachten.
Toch Sporthal
o p het Valaar
De Sporthal op het Valaar zou er dan
toch komen Z e zou de kans bieden
om er dezelfde sporten te beoefenen
die thans in het Centrum beoefend
worden, wat toch enigszins vraagtekens oproept voor w b de betrokken-

Reeds 3 jaar geleden drong ons
raadslid, Mia Damen-Segers
aan op
een sluitend reglement dat al te ijvenge gazonmaaiers en doe-het-zelveré
op zondag tot kalmte moet aanmanen Omdat er geen schot in de zaak
kwam, zette Mia de feiten nog eens
op een rijtje, haalde er enkele wetteksten bij en verplichtte burgemeester
Fabre (CVP) tot maatregelen Fabré
gaf ruiterlijk toe dat men de zaak uit
het oog had verloren omdat er meningsverschillen bestonden over het
max toegestane aantal decibels Ons
raadslid, dat in haar argumentatie
w e r d bijgesprongen door
enkele
raadsleden van andere partijen kreeg
formeel de toezegging dat er op korte
termijn iets zal gebeuren
Het wordt stilaan tijd, zouden w e zo
zeggen'
(wd)
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BSP-CVP-bestuur weigert Vlaamse Leeuw te verplichten
O p het einde van de openbare raadszitting van 25 mei jl interpelleerde
VU-raadslid Jan De Landtsheer over
de getroffen schikkingen bij de vienng van moederdag in de gemeentelijke kleuterscholen
Aanleiding hiertoe w a s het achterwege blijven van het spelen van de
Vlaamse Leeuw terwijl de Brabangonne en het Lied der officiële schoten toch ten gehore werden gebracht
Ons raadslid vroeg daarom of er
nchtlijnen waren uitgevaardigd voor
een dergelijke plechtigheid en of
deze het spelen van ons nationale
volkslied bevatte
Schepen Mangelschots (BSP) verklaarde dat de scholen in volkomen

Mechelse autocars
voor IJzerbedevaart
Zoals het reeds een traditie is geworden zullen ook dit jaar autocars ingelegd worden op zondag 2 juli 1978 o m
vanuit Mecheien de IJzerbedevaart
bij te wonen
Het vertrek is voorzien o m 7 u (stipt)
aan de Taveerne London (Vijfhoek)
waar ook vanaf heden de inschrijvingen kunnen gebeuren De pnjs, heen
en terug en alles inbegrepen is vastgesteld op 190 fr per persoon
Rond 20 u wordt men terug verwacht
in de thuishaven zodat het voor niemand al te laat w o r d t O p de terugreis
echter zijn twee korte haltes voorzien,
nl te Brugge en Gent O o k het vertrek uit Diksmuide zal later plaatsvinden dan gewoonlijk zodat iedereen
ter plaatse nog gelegenheid zal hebben zich te verfnssen of de ene of
andere tentoonstelling te bezoeken

Ingenieursbureau

vrijheid het feest mochten organizeren Richtlijnen worden nooit uitgevaardigd, de scholen doen automatisch wat hen gevraagd w o r d t Z o is
het ook het geval met de Vlaamse
Leeuw
Dit antwoord volstond de VU-fraktie
met, op een vraag z o u de school
«neen» kunnen zeggen Voor ons
was het degelijk wel nodig dwingende nchtlijnen uit te vaardigen aangezien met alle scholen op de « w e n s »
van het gemeentebestuur zijn ingegaan Schepen Mangelschots gaf
toe dat het de normaalste zaak zou
zijn dat overal de Vlaamse Leeuw
zou zijn gespeeld maar weigerde het
VU-voorstel ter stemming te leggen
Waarvan heeft de dienstdoende burgemeester schnk, zo vragen wij ons
af?

Dienstbetoon
te Antwerpen
(stad)
Elke maandag van 16 tot 19 u door
kamerlid A De Beul, o p het sekret
VU, Wetstr 12 A n t w tel 3 6 8 4 6 5
Elke woens- en zaterdag, St-Jansvliet
19, A n t w bij Bergers thuis, die het
dienstbetoon verzorgt van minister
D e Bruyne
O C M W op afspraak met een der
afgev dr De Boel 33 97 90 of De Laet
386692
Gemeenteraadsleden
op tel afspraak - zie adressen in het afdelingsblad of u kan onze leden ook aantreffen tijdens de gemeenteraad die o m
de dne weken plaatsgnjpt

B - T - I . V V . N.V.
*

6 Frans Hals vest MECHELEN

Bureau voor
Toegepaste
Ingenieurswetenschappen
•k B u r g e r l i j k e b o u w k u n d e :
beton- en
metaalkonstrukties
•k S t u d i e e n u i t v o e r i n g v a n
industriële g e b o u w e n
* W e g e n - en
rioleringswerken
* O n t w i k k e l i n g en
toepassing van de
leefmilieutechnieken
met o.a. v e r w e r k i n g v a n
huisvuil en industriële
afvalstoffen

015/20.33.14

8
9.

10.
17.
18
18
18
23
23

DEURNE • zitdag van raadslid Staf Hereygers van 20 tot 22 u in
lokaal Trefpunt, Turnhoutsebaan 28
M O L : Iedereen kan gratis wijn proeven o m 20 uur in het lokaal
Malpertuus, Turnhoutsebaan 10 De beste Roemeense en Hongaarse wijnen Inschrijven vóór 1 juni in het lokaal
WIEKEVORST- VU-afdelingsvlaginhuldiging in de kantine van
FC Orwirk, Goorweg O m 20 u 30
WIEKEVORST: Eerste gezinswandeling Start o m 18 uur op de
Boonmarkt te Hallaar
BALEN-NETE. VU-fanfare « Kempenland » in provinciale Fedekamwedstnjd te Balen-Nete
SCHILDE/'S-GRAVENWEZEL
Gezinswandeling door de
Brechtse heide Vertrek 14 u 15 Hoek Bethanielei-Waterstraat
DEURNE uitstap naar de Westhoek Inlichtingen Vlaamse Kulturele Vrouwenknng, tel 25 41 41
D E U R N E : 11 juli-viering in lokaal Trefpunt met gastspreker M
Coppieters en optreden van Jef Eibers
B O R G E R H Ö U T : Ledenvergadenng om 20 u 30 in De Nieuwe
Carnot Onze VU-mandatanssen spreken over beleid en verwezenlijkingen in de gemeente Borgerhout

OPTIEK
WALTER

ANTWERPEN

ROLAND

^ O
KERKSTRAAT
Tel.
[031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN
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2/3 van school
voor BSO
opgeofferd voor
barnum
Z o w a t 2/3, rekende VU-raadslid
Staf Hereygers uit, van de geplande
school voor B S O krijgt een nieuwe
bestemming sport en kultuurruimte
voor de omgeving, uiteraard in een
peperduur kleedje Staf
Hereygers
wees orop dat reeds eerder gevraagd w e r d kleinschaligheid toe te
passen op kuituur en zeker op de
sport Zo'n gigantisch projekt bovendien plannen waar eerst gebouwen
moesten komen is voor de V U onaanvaardbaar De VU-fraktie onthield zich omdat zij dan toch de 1 / 3
voor het biezonder secundair onderwijs noodzakelijk acht

Overbodige
scholen
VU-raadslid Carlo De Ridder toonde
met cijfermateriaal aan dat de nieuw
geplande scholen aan de Langbaanvelden zeer vlug overbodig zouden
zijn, terwijl een goedkoper alternatief
voorhanden is Inderdaad, in de omgeving van deze wijk staat reeds een
school, die eenvoudig uit te breiden
IS

Zoals gewoonlijk w e r d zonder tegenargumenten, de BSP- en CVP-frakties nemen niet eens het woord, ons
voorstel terzijde gelegd M e n kan
zich afvragen of de gemeenteraad
nog enige zin heeft behalve een kleine kontrolerende macht uit te oefenen Als men spreekt van het herwaarderen van het parlement mag
men ook de Deurnese gemeenteraad met vergeten i

Biblloteek
ondergebracht in
sociale woningen
Een biblioteek-filiaal op het Arenaplein IS op zichzelf toe te juichen,
aldus VU-raadslid Michel
Martens,
ware het met op het laatste stukje
groen in Deurne-Zuid, waarvoor de
Volksunie en de milieugroep « Groen
Deurne» blijft vechten
Niks aan te doen, antwoordt schepen Mangelschots het Arenaplein
komt vol met sociale woningen De
petitie met duizenden handtekeningen legt hij terzijde daarbij
Spijtig, vervolgt ons raadslid, maar
als er dan toch sociale woningen
moeten komen, mogen deze met misbruikt worden voor andere doeleinden Dit IS een gevaarlijk precedent <
Maar ja, CVP-schepen Todts is erg
fier twee gelijkvloerse Cideaal voor
mindervaliden) sociale woningen te
mogen opofferen voor «zijn» filiaal

Kortnieuws uit
Merksem

Aanbevolen huizen
Welkom
IN DE GROENE POORT
Dorpstraat 31,1686Gooik
02-532 5 4 8 1
Lokaal van de Volksunie
Dames en heren, tn uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak.
A D O L F C L A E S EN Z O N E N
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem
Tel. 054/3337.56

GASTHOF MALPERTUS
Beeldstraat 10,
ST-NIKLAAS.
Tel 031/7673 44

JEF THIJS
Alle verzekeringen
Koning Leopoldlaan 1,
3180 Westerio Tel 014-54.4807.

Een stukje ongerept
natuurschoon
Herberg 't STAMPKOT
St-Maria-Latem 2 W A L M
B o e r e n b r o o d Hesp Kaas
Tel 0 5 5 / 4 9 9 4 76
Diosd gesloten

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

Restaurant met verschillende specialiteiten Taverne
met Vlaamse specialiteiten,
zoals konijn, Vlaams stoofvlees, hutsepot Keizer Karel
Feestzaal ter beschikking,
tot Ï20 personen

RESTAURANT T U L
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel 091/69 2 8 7 4
Specialiteit ribstuk o p hout
Dinsdagavond en woensdag
sloten

P V B A J BORREVIANS C O C K
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Te! 0 5 4 / 4 1 2 5 89
W I J b o u w e n voor u sleutel op de
deur
CAdv 24)

Polderstraat 12,8458 Oostduinkerke
Fruit en groenten enz..
Dubbele valois-zegels aan alle
ieden.

DE O U D E KRING
Cate VU-lokaal
Dorpsplein, Heusden-Limburg

VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
V E C O V E N Jozef
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen
Tel 0 2 / 2 6 8 1 4 0 2

KEUKENS SANITAIRVERWARMING
V A N DER C R U Y S
A s s e s t e e n w e g 65 TERNAT
Tel 5 8 2 1 4 41
Toonzaal alle dagen open van 9
19 u Z o n d a g gesloten

KOETSWERKEN VAN DER
MIJNSBRUGGE
4 ZONEN.
Perfekte afwerking - juiste tinten Affligemstraat 18,1742 TERNAT (St-Kat-LombeeW Tel
053/6682 36
LINDENHOVE
Bellestraat 49
1790HEKELGEM
Cafe, restaurant speeltuin, terras
W o e n s d a g en donderdag gesloten
Maandag
dinsdag
vrijdag vanaf
15 u Zaterdag en zondag vanaf s
middags Tel 0 5 3 / 6 6 8 7 40

fRAVANCA-DOG-HOME
A s s e s t e e n w e g 298 A
1680 St-Kwintens-Lennik
Tel 02-5822014
Kwekerij
pension - alles voor u w

hond

ge

VOEDING -DEPOLDER»

ETN BERT
Assesteenweg 117, TERNAT
Tel 0 2 / 5 8 2 1 ^ 1 2
VERDELER V O L K S W A G E N - A U D I

-UILENSPIEGEL.
H e r b e r g en Feestzaal
Kerkstraat 24 1742Ternat
Tel 5 8 2 1 3 4 5
Volksunielokaal

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandfieelkundig Laboratonum
V A N DER K L E U N
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
0 2 / 7 3 4 0643
N a 1 8 u 4254642

DE CRAEN R O M pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 0 1 5 / 7 1 1 2 40
Verwarming
stoom
sanitair
herstellingen

Alle

MATRASSEN PLATTEAU
Alle maten, alle soorten, ook
medikale en anti-allergische matrassen
Platteau-Lievens,
Portugeesstraat 9, 1780 Teralfene, tel.
053/66.74.56
FEESTZALEN-SALONS

DE L A N D S K N E C H T
Aannemer van alle feesten
O o k verhuring van tafelgerief
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen
Tel 0 3 1 / 3 7 4 5 7 2

IJzerbedevaart
Evenals de vonge jaren heeft Valksunie-Merksem weer gezorgd voor het
vervoer per autocar van de Merksemse bedevaarders naar Diksmuide op
zondag 2 juli a s Het vertrek werd
voorzien om 7 u aan het nieuw
Vlaams lokaal «Breydel», Fr de l'Arbrelaan 12 Deelname in de kosten
w e r d vastgesteld op 200,- fr per persoon, kinderen tot 6 jaar genieten
evenwel van gratis vervoer Verdere
inlichtingen en inschrijvingen op het
Volksume-sekretanaat, Trammezandlei 11
Gemeentelijke Sporenviering
De jaarlijkse Sporenherdenking ingericht door het Merksemse gemeentebestuur zal dit jaar plaatsvinden op
maandag 26 juni o m 20 u 30 in de
Gemeentelijke Sporthal, Rode Loopstraat Uitgevoerd wordt de 9e Symfonie van Beethoven door de Antwerpse Philharmome, het Philharmonisch koor en de Merksemse koren
onder de kundige leiding van dingent
S Van den Broeck Kaarten voor dit
enig koncert kunnen bekomen worden op de dienst Kuituur op het
gemeentehuis, Burg Nolfplein

D e prijsbnBker
van het goede mleubel
G r o e n s t r a a t 84,
2000 A n t w e r p e n
0 3 1 - 3 6 4 5 31

Keizerstraat 2 (markt)
Ternat
02-582 22.22

Provinciale FVV-kaderdag
te Turnhout
ledereen is welkom. Er is kinderopvang voorzien In ieder geval zal de
kaderdag de moeite waard zijn W e
rekenen stellig op je aanwezigheid
Programma
10 u ,
samenkomst,
10 u 30 tot 12 u 30 Jeugd en d r u g s ,
spreker de h Murssen , 12 u 30 tot
14 u middagmaal, 14 tot 15 u Open
instellingen voor meisjes spreekster
mej
P Goetstouwers, 15 u tot
15 u 15 koffiepauze , 15 u 15 tot
17 u Ongehuwde moeder, spreek-

ster mej I Bruynmckx
De FVV-kaderdagen gaan door op
zondag 11 juni a s m zaal De V^arande. Warandestraat te Turnhout Iedereen kan vrij zijn lunch meebrengen
of gaan eten in een naburig restaurant

Typo-offset De Riemaecker
pvba Nukerkeplein 9, 9681
MAARKEDAL
uitvoerder «Wij Vlaamse
Ardennen». Tel. 055-21.14.04.
Eén- en meerkleurendrukwerk, ontwerpen en kleurenmaquettes.
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In de gemeenteraad te Sint-Truiden

CVP-fraktievoorzitter verandert taktiek
Tijdens de raadszitting van 22 mei jl
w e r d het grootste gedeelte van de 26
agendapunten vlot afgehandeld
Wanneer de bouvi/ van een mengput
te Velm ter sprake kw/am maakte
Urbaan Dnljeux van de gelegenheid
gretig gebruik om te pleiten voor opendeurdagen bij de stadsdiensten zoals
die reeds bestaan bij de brandweer
HIJ gaf toe dat technische begrippen
zoals klepelmaaier mengput bull-dozer Caterpillar e d hem met erg bekend zijn Tijdens deze opendeurdagen zouden de raadsleden de kans
knjgen een idee te hebben van de
werkwijze van het stadsmatenaal het
wagenpark enz
Verder werd een ontwerp voor verkoop van KMO-gronden in de industriezone V eenparig goedgekeurd
Nochtans gingen vinnige tussenkomsten van de oppositie deze stemming
vooraf Ludo Gelders CNieuw) kloeg
de industnalizenngspolitiek van het
stadsbestuur aan Volgens zijn betoog IS de grond te duur om nog interessante bedrijven te kunnen lokken
PVV-raadslid Vreven sloot zich hier-

mee aan VU-Raadslid Dnljeux toonde hier nogmaals zijn ernst en dossier
kennis Hij stelde scherpe vragen
ivm
een van de verkoopsvoorwaarden nl dat de koper er zich toe
verbindt per 1 ha binnen het jaar na
de werking van een bedrijf 15 personen m dienst te nemen Hij vroeg zich
verontrust af of deze tewerkstellings
voorwaarden geëerbiedigd zullen worden en wie dit eventueel gaat kontroleren Hij waarschuwde voor misbrui
ken omdat nergens sprake is van
sancties Bovendien herinnerde hij de
meerderheid eraan dat zij steeds de
bedoeling van de verkoop van deze
gronden voor ogen moest houden nl
tewerkstelling voor de Truienaar op
een zo groot mogelijke schaal
De reaktie van de meerderheid was
alles behalve bevredigend te noemen
Schepen Aerts vond het zelfs nodig
openlijk te zeggen dat geheimdoenenj
soms noodzakelijk is om een stad op
een suksesvolle manier te besturen
Misschien weet CVP-fraktievoorzitter
Jos Koninckx er meer van Deze
heeft er mets anders op gevonden

dan zijn taktiek te wijzigen Als het
hem past durft hij nu gerust de oppositie steunen Hij schrikt er zelfs met
voor terug om het schepenkollege
(partijgenoten) delikate vragen te stellen IV m sommige dossiers Is er weer
een haar in de boter bij de C V P of
speelt hij misschien schokdemper
voor het s c h e p e n k o l l e g e ' De toekomst zal hierop een antwoord moeten geven
Ten slotte werd de kwestie van de
zandwinning te Gelmen die door de
oppositie aan de agenda w e r d toegevoegd behandeld De Sint-Truidense raadsleden hebben zich unaniem
verzet tegen een eventuele uitbating
van deze zandwinning, die de plaatselijke bevolking gedurende weken in
spanning heeft gehouden Bovendien
was deze beslissing een grote opluchting voor de Volksunieafdeling te SintTruiden vooral omdat haar voorzitter
Jos Herekens zeer aktief is geweest
in het aktiekomitee, dat enn geslaagd
was meer dan 900 protesthandtekeningen te verzamelen
JPS

VUJO's vredesfietseling naar Diksmuide
Naast een bezinning over de uitvoering van het testament van de frontsoldaten IS de jaarlijkse IJzerbedevaart een vredesmanifestatie onder het motto
« Nooit meer oorlog »
O m te getuigen voor hun vredeswil, zullen op 30 juni en op 1 juli van overal m
Vlaanderen VUJO'ers naar Diksmuide fietsen
De vredesleuze van de Fronters wil V U J O vandaag gestalte geven met volgende eisen
— vrede door
— vrede door
— vrede door
— verzoening

ontwapening ,
zelfbestuur v o o r alle volkeren ,
ontwikkelingssamenwerking ,
door amnestie
— Met fiets voor arrondissementen
Reisweg
Roeselare-Tielt Kortrijk,
OudenaarLeuven - Gnmbergen - Asse - Aalst de-Ronse,
Gent-Eekio
(eventueel
Melle Gent - Deinze • Tielt - LichterAalst)
velde - Diksmuide
— Met autobus 1 Voor arrondissementen
Dendermonde
(eventueel
Programma
Aalst), Halle-Vilvoorde Brussel MeVrijdag 30 juni - 14 u 30 vertrek op
chelen Leuven
de Oude Markt te Leuven 16 u 30
2 Voor arrondissementen St-Niklaas,
halte te Grimbergen (kerk) aansluiAntwerpen Turnhout Limburg
ting
van
nieuwe
deelnemers
Autobusreis is m de deelnemings17 u 30 halte te Asse (kerk) aansluiprijs begrepen
ting
van
nieuwe
deelnemers
18 u 30 korte rust te Aalst (voor het
W a a r en w a n n e e r sluiten
binnenrijden van de stad, op de baan
a r r o n d i s s e m e n t e n aan '
naar Erembodegem) aansluiting van
Aalst
ofwel
vnjdagavond
om
nieuwe deelnemers, 20 u 30
aan18 u 30 te Aalst, ofwel zaterdagmorkomst te Melle • avondmaal en overgen te Melle
nachting in het St-Gregoriuskollege
Antweroen vertrek vrijdag naar MelZaterdag 1 juli - 9 u ontbijt te Melle
le via Dendermonde (waar St-Niklaas
10 u 30 vertrek naar G e n t aansluikan aansluiten)
tng
van
nieuwe
deelnemers
Brussel sluit aan in Asse op vrijdag
11 u 30
bijeenkomst aan Vlaams
Dendermonde vertrekt zaterdagmorHuis Roeland (Korte Kruisstraat te
gen naar Melle waar aansluiting om
Gent) waar middagmaal
13 u 30
10 u 30
vertrek op Prof Laurentplein te Gent
Gent-EekIo
vertrekt zaterdag in
(na perskonferentie) 1 4 u 30 halte
Gent
te Deinze (brug over kanaal) aansluiHalle-Vilvoorde
Halle sluit aan in
bng
van
nieuwe
deelnemers
Asse op vrijdag Vilvoorde sluit aan in
1 5 u 3 0 rust te f/e/f (Markt) 16 u
Grimbergen op vnjdag
vertrek te Tielt aansluiting van nieuwe
leper sluit aan in Lichtervelde
op
deelnemers 18 u aankomst te Dikszaterdag
muide, avondmaal en overnachting
Kortrijk sluit aan in Tielt op zaterdag
20 u 30 bezoek aan de krypte van
Leuven vertrekt op vnjdag te Leude IJzertoren o l v Willy Kuijpers
ven
Z o n d a g 2 juli - 9 u ontbijt afleveren
Limburg ofwel aansluiten in Leuven
fietsen in station voor verzending
(voor de allermoedigsten) op vrijdag
11 u IJzerbedevaart 13 u 30 midofwel aansluiten in Gent (en vervoer
dagmaal 15 u terugreis

DIRK MARTENS
AALST

NINOVE

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

Beverstraat 24 26
Tel 054/33105

KINDERARTIKELEN plooi en wandelwngens bedjes en wiegen
stoelen en looprekken schommels kamerversienngen wastafels
en waskussens kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei
turnkledij
riiiteriiitriistmgen
ping
pongtafels badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen
kampingartikelen turngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus in merkartikelen
autobanen
elektr treinen der beste merken a u t o i go carts trakteren pop
pen poppenwagens en wiegjes b-relen
lessenaars
borden
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken school
lassen borden tuinmeubelen tumschommels
-

WIJ

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

van fietsen vanuit Limburg tot Gent
met bezemwagen of met trein)
Mechelen sluit aan in
Grimbeigen
op vrijdag
Oudenaarde sluit aan in Deinze op
zaterdag
Roeselare-Tielt sluit aan in Tielt op
zaterdag
S t - N i k l a a s sluit ofwel aan op vrijdag
(via Dendermonde waar samenkomst
met Antwerpen) in Aalst sluit ofwel
aan in Genf op zaterdag
Turnhout sluit aan in Genf (vervoer
van fietsen met trein) op zaterdag
Brugge en Oostende zorgen voor
onthaal in Diksmuide op zaterdag en
zondag
maaltijden
overnachting,
edm

Praktika
— Vanuit Leuven njdt een bezemwagen en een ziekenwagen
van het
Vlaams Kruis mee
— In Grimbergen sluit een tweede
bezemwagen met geluidsinstallatie
aan
— In Gent sluiten een tweede ziekenwagen en nog twee geluidswagens
aan
— Een wagen rijdt voor de karavaan,
een erachter
— Elk arrondissement zorgt voor herstellingsmateriaal voor de fietsen (lekke banden )
— Lunchpakketten
voor onderweg
brengen de deelnemers zelf mee
— VUJO-nationaal sluit een verzekering af voor alle deelnemers
— De terugreis met autobussen is
gratis De fietsen worden op eigen
kosten teruggestuurd per trein vanuit
Diksmuide
— For*nulieren zullen in Diksmuide
worden uitgedeeld
Deelnemerspnjs
150fr
over te
schrijven
op
bankgiro
435-0256851-75 van V U J O met vermelding
«Vredesfietseling- of in
Diksmuide te betalen
Inschrijven
voor 20 juni op het
VUJO-sekretariaat
(Barnkadenplein
12 te 1000 Brussel)

allen n a a r
BEAUVOORDES
DRIEKONINGENZOMERFEEST
n a IJzerbedevaart
zondag 2 juli '78 om 16 u
Dnekoningenschuur
parking
• BLAASKAPELLE
. THORIZ .
• ZANGERES
• VOLKSSPELENKINDERSPELEN
• UITGELEZEN
DRANKEN
• VERZORGDE
SNACK-BAR
Toegang 50 fr
Kinderen gratis
BEAUVOORDE
KASTEELDORP

-

A L " A L keuken- en badkamerinrichtingen
deel uitmakend van de AL-AL n v groep ETERNIT
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG
J A N C L A E S ' Zwanenstraat 1,
Tel 011/2223 22
Hasselt (centrum)

„Als ich can" haalt Limburgse
dorpen uit vergetelheid
In 1966 werd het samenwerkingsverband «Maasketen Jan Van Eyck»
opgericht Het wil de mensen van de
oostelijke en de westelijke Maasoever tussen Maastricht en Roermond
bewust maken van hun eeuwenoude
betrekkingen om vandaar uit hun zelfkantsituatie door een nieuwe samenwerking te bevorderen
ZIJ wil dat doen in de geest van Jan
V a n E y c k 'zo goed als ik kan » d w z
op de beste manier
O p zondag 28 mei werkte dit grenskontakt een nieuw initiatief uit verbroederingsfeest tussen Uikhoven
(westelijk Limburg) en Ohe en Laak
(oostelijk Limburg) Twee kleine Limburgse gemeenschappen samen zowat 2000 inwoners, sedert jaren ergens vergeten aan de grens i Pretentieloos zich samenwetend hebben beide gemeenschappen op hun manier
« Het jaar van het Dorp » gevierd
In dit land «zonder grenzen» kwam
het kunstmatige van dit jaar van het
Dorp nog beter tot uiting Het hele
Maasgebied, tussen Maastricht en

Maaseik is gedurende honderde jaren de bakermat geweest van beschavingsinitiatieven die verder reikten
dan de grote steden Antwerpen en
Brussel in het Westen en Aken en
Keulen in het Oosten De wisselende
oorlogskansen van de staten hebben
dit gebied gebalkamseerd over de
drie staten met alle gevolgen vandien
D e ruimtelijke ordening de administratie het onderwijs en noem maar op,
alles kreeg van boven uit een andere
stempel o p g e d r u k t Binnen een jaar
verkiezen w e een Europees Parlement dat echter deze staatsgrenzen
blijft respekteren
Walter Kunnen voerde tijdens de
feestzitting het w o o r d en beklemtoonde op een ontroerende wijze hoe
deze mikro-pogingen de aanzet kunnen worden om een Europees beleid
te voeden De praktijkwerkers van dit
initiatief o a de Direkteur van het Kultureel Centrum te Dilsen Jaak Stassen, de Gemeentesekretaris van O h e
en Laak kunnen met voldoende aeprezen worden voor deze mikro-arbeid

Zutendaai

Kuituur voor 150 rechtvaardigen
D e jongste gemeenteraad was met
het toneel van scherpe tegenstellingen tussen meerderheid en ZVP-oppositie
D e definitieve plannen en bestekken
van het in 1974 geplande « administratieve en kulturele centrum» werden
eenparig goedgekeurd De aangepaste ramingen bedragen meer dan 12
miljoen voor het kulturele gedeelte en
bijna 16 miljoen voor het gemeentehuis wat een stijging betekent van bijna 60 % voor het kulturele gedeelte
en van bijna 70 % voor het administra-

tieve gedeelte De ZVP-raadsleden
Beerts Schreurs en Desaeyere maakten van de gelegenheid gebruik om
nog eens aan te dringen om de « kultuurzaal» voor 150 personen te vergroten daar in Zutendaai geen enkele
grote zaal ter beschikking is In « noodgevallen kan nog altijd de turnzaal
gebruikt worden, antwoordde de burgemeester In elk geval bijna 30 miljoen uitgeven en dan nog geen zaalhebben dat IS met eerlijk zou Calimero zeggen
H Van Nerf

VU-Middelkerke verbroederde
met VU-Jette
MIDDELKERKE - Zaterdag II w e r d
een afvaardiging van de VU-afdeling
Jette door de VU-afdeling Middelkerke waarmee zij verbroederd is ontvangen Z o n een aperitief een leerrijke rondrit door Groot-Middelkerke en
een met te versmaden avondmaal
maakten van deze ontvangst een
gezellig feest
In zijn welkomwoord vergeleek burgemeester Inghelram (VU) van Middelkerke de huidige situatie waarin de
V U zich bevindt met zijn eigen leven
als volksnationalist Inghelram verklaarde
,
« 50 jaar lang heb ik met vele anderen
geroepen en getierd betoogd slaag
gegeven en veel slaag gekregen
maar bitter weinig bereikt Nu wij te

It

Middelkerke mee verantwoordelijk
zijn voor het bestuur hebben vvii
reeds heel w a t kunnen realizeren In
Vlaanderen en in Brussel moeten wij
Vlaams-nationalisten allen aan hetzelfde touw trekken i»
O p zijn beurt dankte de Jetse V U voorzitter Andre Monteyne de burgemeester en de afdeling Middelkerke
voor het gul onthaal Een mand met
echte geuze w e r d aan de kustafdeling overhandigd zodat het op de volgende afdelingsvergadering wel erg
plezant zou kunnen worden
Maakten verder deel uit van de Jetse
delegatie Jan de Berlangeer agglomeratieschepen en gemeenteraadslid
en M o n Van Dyck voorzitter van het
VU-arrondissement Brussel
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Cannes '78: de jaarlijkse toren
van Babel van de film
Hoeveel miljarden (Belgische)
franken er dit jaar weer te Cannes werden verhandeld, weet
niemand. Maar tijdens deze jaarlijkse veertiendaagse filmmaraton (van 16 tot en met 30 mei)
zullen het er weer ettelijke geweest zijn. In Cannes worden er
in de eerste plaats natuurlijk
films vertoond (500?, 6 0 0 ? of
nog meer) en het publiek dat die
prenten komt zien is zeer heterogeen :
< kopers»
en «verkopers > (distributeurs en producenten dus), maar ook duizenden journalisten, «inboorlingen
van Cannes», toeristen en ook
een massa filmfreaks die eigenlijk uit liefde of verslaafdheid
voor de film telkens naar Cannes afgezakt komen. Al je zo midden dat festivalgebeuren in Cannes wordt gedropt, zou je zeggen < wat een drukte ». < Wat een
a m b i a n c e ! Gewoon om gek bij
te worden.» Maar als je Cannes
vanaf de eerste tot de laatste
dag volgtr merk je dat niet eens
meer. Je bent één van die duizenden mieren die tegen elkaar aanbotsen bij het uit- en inrennen
van de ruim dertig bioskopen
aldaar. Enkel de laatste dag verdwijnt die opgehitste, boeiende
festivalsfeer.
De hoteliers en restauranteigenaars ter plekke beamen die uitzonderlijke sfeer tijdens het
• Festival International du Cinéma ». Ze is gewoon niet te vergelijken met de vele andere aktiviteiten (op kultureel en commercieel gebied) die de Canneskalender rond m a a k t Daarom ook
was er dit jaar hevig protest
toen de nieuwe festivaldirekteur,
de rijzige en elegante Gilles
Jacob, in februari of maart aankondigde dat het filmfestival dit
jaar « s l e c h t s » 12 dagen zou
duren. Het protest van de plaatselijke middenstand (hoewel je
de eigenaars van de reusachtige
en peperdure hotels « M a j e s tic»,
«Carlton»,
«Miramar»,
< Grand Hotel», e.d. maar moeilijk als hulpbehoevende middenstanders kan omschrijven) was
groot en ook het filmbedrijf zelf
zette grote ogen op.

Dat stadje waar gedurende veertien dagen elke filmer van om het
even waar kan komen aanzetten
om zijn film te vertonen (op de
«marché» of op de «vrije filmmarkt») als hij maar boter bij de
vis betaalt voor de projektie. En
de formulieren voor tijdelijke import van de film in Frankrijk in
orde zijn, want anders kom je
Frankrijk gewoon niet binnen, dat
heeft blijkbaar Rob Van Eyck met
zijn niet onverdienstelijke Mirliton
ervaren.
De prijzen van dit festival, met op
kop de zo fel begeerde «palme
d'or», werden dit jaar in de grootste verwarring uitgereikt W e r d
met Olmi's L'albero degli zoccoli
de beste film «in kompetitie»
bekroond ? Waarschijnlijk wel.
Dit imposant maar juist zo eenvoudig en menselijk ep)Os van de
ontwikkelingsstrijd van Italiaanse
boeren heeft niets van de gla-

de tweede keer aanwezig op het
festival én met een film in kompetitie : Ttie Shouf van Jerzy Skolimovski. Het feit dat Rank nu
opnieuw op de internationale filmmarkt verschenen is, én als distributeur én als producent moet
worden gestimuleerd. Een prijsje
is de beste stimulans en Skolimovski is toch een gereputeerd kineast .. Elk jaar komen in Cannes
ook
belangrijke
Amenkaanse
films in kompetitie mét de kineast
en de hoofdakteurs erbij. Ook die
traditie moet levendig worden gehouden en gestimuleerd. Vandaar dat Jon Voigt in Coming
Home en Jill Clayburgh in An
Unmanied Women probleemloos
konden bekroond worden. Z e zijn
trouwens erg goed in die probleemfilms (de ene over het Vietnamsyndroom, de andere over
de vrijheid van de vrouw), Maar
akteren zij werkelijk zoveel béter

•••Ondanks alles blijft Cannes
het grootste
filmgebeuren op aardkloot•••
mour van de tientallen andere
films die hier vertoond werden.
De internationale jury is het dus
wel eens geworden over de universele spankracht van het werk
van deze lang onderschatte en
als «te kristelijk » gedoodverfde kineast Pikant detail is wel dat
Olmi's film eigenlijk een televisieproduktie is (RAI) en dat ook
vorig jaar een RAI-produktie de
gouden palm wegkaapte (.Padre
Padrone van de gebroeders Taviani). De rest van het palmares is
minder overtuigend. Niet dat het
«slechte» films zouden zijn, maar
hier zie je de commercieel gekleurde kant van dit festival weer
opduiken. Bij het toekennen van
prijzen is het namelijk een «publiek» geheim dat elke jury rekening houdt met de aanwezigheid
van bepaalde grote produktiefirma's. Dit jaar was Rank b.v. voor

dan Melina Mercouri en Ellen Burstyn in Jules Dassins Dream of
Passion (een toch wel fascinerende film over de «schuld» en de
«onschuld» van iemand, een moderne versie van « M e d e a » ) ? Is
de onbekende Philippe Caubère
als Molière in de (met-bekroonde)
gelijknamige overweldigende film
van Ariane Minouchkine minder
goed ? Persoonlijk zag ik het anders, maar wie zei het ook weer
dat«la critique... c'est une personne» is.
Cannes stimuleert in dat opzicht
wel de vrije meningsuiting. De
meningen over een film zijn er zo
uiteenlopend dat je je eigen oordeel steeds weer in vraag gaat
stellen en andere meningen wil
aanvaarden. Zelden gebeurt het
dat iemand sektair zijn mening
aan anderen wil opdringen. Daarom vielen de gebeurtenissen na

Coming Home van Hal Ashby, met lan Voigt, « beste akteur» te Cannes, een mooi en sentimenteel drama
rond Vietnamsoldaten.
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Fassbinder tijdens de opnamen van Despoir.
)ok hij viel dit jaar naast de prijzen.
het vertonen van Verloren Paradijs van Harry Kümel zo uit de
toon. Eerst even de feiten schetsen. O p zaterdagavond 27 mei
werd om 2 2 u . ' K ü m e l s nieuwste
film Het Verloren Paradijs op de
«filmmarkt» voorgesteld. Omdat
ik toevallig vanaf 20 uur naar Marco Leto's nieuwe film / vecchi e i
Giovani (die bijna 3 uur duurde),
en om 23 uur in de Grote Zaal
van het festivalpaleis The Last
Waltz van Martin Scorsese (een
unieke voorstelling) wilde kijken,
heb ik dus de nieuwste Vlaamse
film nog niet gezien. Na de film
van Scorcese stapte ik omstreeks 1 uur 's nachts in het zog.
stamcafé-restaurant van Cannes,
«Le Petit Carlton», waar ik een
vijftal Vlaamse critici aantref die
niet bepaald wild-entoesiast waook Kümel stapt binnen. In alle
openhartigheid zeggen deze critici dat ze zijn film niet bepaald
schitterend vonden.
Wat voor Kümel eindelijk de
gelegenheid was de hele Belgische filmkritiek de huid, op een
weliswaar fatsoenlijke manier, vol
te schelden over haar onkunde
en hun «imbeciel» zijn. Vooral het
feit dat zijn films steeds in het buitenland «goed» worden bevonden en door de Belgen eerst
slecht nadien weer goed (als het
buitenland ze goed vond), lag
Kümel zwaar op de maag. Urenlang (zeker tot vier uur in de ochtend) heeft Kümel zichzelf verdedigd en gepoogd de «Belgische
Filmkritiek » van haar nietigheid te
overtuigen Het feit dat ik niet
naar zijn film maar wel naar die
van Scorsese was gaan zien,
was reeds voldoende om mij met
het stempel «imbeciel» plat te
drukken. Dit is dan het niveau
waarop de Belgische kineasten
(er zijn gelukkig een paar uitzonderingen) zich bewegen.
Uiteindelijk komt zoiets neer op
het fundamentele probleem van
de kommunikatie. In Bob Dylans
film Renaldo and Clara of in Claudia Weills film Girlfriends of in
Eriand Josephsons, Ingrid Thulins
en Sven Nykvists film En ochi en
(Eén en één), of in Nanni Moretti's

film f c c e Bombo, of in Hans Jurgen Syberbergs film Hitler of in
nog zoveel andere films die ik hier
in Cannes kon zien (maar die
helaas misschien nooit een ernstige release in België zullen kennen) komen de kommunikatieproblemen tussen mensen onderling
op de meest gevarieerde wijze
aan bod.
Misschien zal de aan tv-verslaafde kijker of de regelmatige bioskoopganger moeilijkheden met
die films hebben (en dat is natuurlijk een reden voor Belgische distributeurs om die films nooit uit te
brengen of aan te kopen) omdat
ze dan maar hun kijkpatronen
moeten in vraag te stellen. En dat
wordt dan een vicieuze cirkel:
omdat de tv-kijker niets anders
dan stereotiepe
Amerikaanse
feuilletons voorgeschoteld krijgt,
weet hij natuuriijk niet dat er een
totaal ander soort kinema bestaat; omdat de bioskoopbezoeker enkel naar Amerikaans entertainment door een enorme publiciteit gedreven w o r d t kan hij zich
moeilijk een andere filmtaal indenken. Want w a t loopt hoofdzakelijk op televisie en in bioskop)en?
(jaargestoofd materiaal waar het
ten strengste verboden is bij na
te denken: demagogische prervi
ten waar je verplicht wordt het
oordeel van de kineast te delen
of ten minste te denken In de richting van de kineast. Cannes 7 8
heeft dan vooral in de nevenmanifestaties (de Quinzaine des Réalisateurs, de Perspectives, de Semaine de la critique, enz.) een
complex soort kinema aan het
woord gelaten dat niet meer in
een of ander kastje kan worden
ondergebracht (ook — gelukkig
— niet meer het «links-rechtse»
sukkelstraatje).
Het is de kinema van het individu,
van de zelfstandige mens die het
niet meer nodig vindt door een of
andere kineast of scenarioschrijver gemanipuleerd te worden. Onnodig er bij te voegen dat C^einnes '78 een enorm boeiend festival was. Ondanks de miljarden
franken handelstransakties.
Ronnie Pede
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Êt Dansen is onze regel

wel! f f

TERVUREN De ogen van Tilly
Marievoet staan geen ogenblik stil.
Nu zeker niet, nu ze het over haar grote passie heeft: volksdans. Zopas
verscheen bij de uitgeverij Lannoo
(Tielt) het prachtige boek Zeg kwezelken wilde gij dansen. Een boek voor
mensen die er niet veel van afweten
en enig inzicht willen krijgen in de
Volksdans in Vlaanderen, want deze
ondertitel kreeg het boek mee. Een
gelegenheid dus om met dansende
Tilly een babbel te doen over volksdans bij ons, zijn problemen, zijn
mogelijkheden en zijn vooruitzichten.
Tilly
Marievoet:
«Aan volksdans
doen IS een hobby zoals een andere,
de Vlaamse volksdans verspreiden is
voor nnij een heilige opdracht. Vandaar
naar de onzalige gedachte: het uitgeven van een boek is nnaar een
sprong ».
— Hoe komt iemand tot de volksdans
en waarom blijft hij het d o e n ?
T. Marievoet:
«Ik ben afkomstig uit
het Brabantse Ruisbroek, mijn man,
René Lepeer, komt uit Kortrijk, beiden
kwamen wij vrij jong naar Brussel. Eerder toevallig kwam ik met volksdans in
aanraking, ik woonde als losse medewerkster van «De Standaard» een
voorstelling bij van de dansgroep Die
blidscap. Een jonge man vroeg mij ten
dans en ik was zo gefascineerd door
volksdans dat ik zo meteen lid werd
van de dansgroep. Later heb ik er mijn
man leren kennen die dansleider van
de groep was. Volksdans is een passie geworden.
— In 1943 werd de volksdansgroep
De garve, waar u beiden bij bent, opgericht. Is dat geen eigenaardige datum ?
T. Marievoet:«Helemaal
niet, de stad
kende tijdens de oorlog geen ontspanningsmogelijkheden, en Vlaamse jongelui hebben steeds kontakt met mekaar gezocht en zo is de groep ontstaan. Wij hebben geen noemenswaardige moeilijkheden, er is voldoende
belangstelling, het gaat goed. En wij
zijn niet alleen in Brussel, zowel binnen
als buiten de agglomeratie zijn er heelwat bloeiende volksdansgroepen.

TlyManaoEtRIplas ea

\A*sdans «1 Vteandaen

Het boek, 95 biz., bevat bijdragen van ir.
Edgard Wauters - 50 jaar volksdansbeweging in Vlaanderen -, van René Lepeer
«Volksdans bij ons vandaag >, van Tilly
Marievoet
- Dansende woorden
over
dans », van R.H. Marijnissen « De dans in
de Vlaamse Kunst •, van H. Boone en W.
Bosmans
- Volksmuziekinstrumenten »,
van dr. E. Van Auttenboer « De gilden en
de v o l k s d a n s » . De illustraties zijn van
fotograaf FIlip Tas.
Verder een groet van minister De Backer,
een bijdrage over de verschillende federaties en de lijst met adressen en inlichtingen over de Vlaamse volksdansgroepen.
Het boek Zeg kwezelken wilde gij dansen
werd uitgegeven bij Lannoo Tielt en kost
380 f r

— Kun je spreken van een heropbloei
van de volksdansgroepen ?
T. Marievoet:«
Ongetwijfeld, er is zeer
veel interesse voor volksdans. Dat
heeft natuurlijk iets te maken met de
heropbloei van de volksliedjes, de
oude ambachten en alles wat daar bij
hoort. Mensen die op dat vlak enorm
veel hebben gedaan is 't Kliekske».
Wij zijn op dit ogenblik zo ver dat in
heelwat scholen volksdans een onderdeel van de lichamelijke opvoeding
wordt. En het is duidelijk dat wanneer
men van jongsaf aan weer opnieuw
gaat volksdansen ons een ongekende
bloei te wachten staat.
Wij zijn een heleboel tradities kwijtgeraakt, dat IS spijtig. Daarom is volksdans verspreiden voor mij een haast
heilige zaak. Je mag toch met vergeten dat WIJ doen wat onze betovergrootmoeders deden, dat wij hun kledij aanhebben, de zelfde passen zetten die ZIJ hebben gezet en dat wij zonder het goed te beseffen een volkstraditie verder zetten.
Weet je dat zo'n vijftig jaar geleden in
haast alle dansgelegenheden in Brussel de avond besloten werd met het
dansen van de kadril van de lanciers.
En iedereen danste mee.
— Wat is eigenlijk de bedoeling van je
boek?
T. Marievoet:
«In opdracht van de
dansgroep De Garve werd een boek
samengesteld waarin de leek zowat
alles kan vinden om de volksdans in
Vlaanderen te leren kennen. Dit is het
eerste boek in zijn soort, het bevat
veel foto's en een reeks goede teksten over volksdans, geschreven door
mensen die er wat van afweten.
Eigenlijk zou ik nog een tweede boek
willen maken maar dan voor insiders
zoiets over Onze tien mooiste Vlaamse dansen. Dat komt nog w e l !
— Kent de Vlaamse volksdans problemen ?
T. Marievoet:
«Geen grote, de volksdans bloeit als nooit voorheen. Er
wordt regelmatig opgetreden, geoefend en de overheid werkt positief
mee. Z o b.v. hier in Brussel naar aanleiding van ons dansfestival (35 jaar Garve). Het stadsbestuur helpt ons daadwerkelijk Wij worden eveneens gevraagd om op braderieën van Brusselse straten op te treden. Ook al weet
iedereen hier dan wij een op en top
Vlaamse groep zijn. Er is ooit een tijd~

geweest dat het anders was, toen
alles wat Vlaams was gelijk was aan
zv\/art, maar die tijd is gelukkig voorbij
De onwetendheid van sommige mensen is soms ook hemeltergend Een
voorbeeldje. Wij treden op in Oostenrijk. O p het programma stond vermeld
De Garve uit Brussel. Een Brusselse
"madame maakt haar beklag bij de
organizatoren dat dat niet kan. Daar
heeft ze in Brussel nog nooit van
gehoord. Wij hebben haar gerustgesteld en uitgenodigd op onze repetities.
— Hoe zit het met de volksdans in
Wallonië ?
T. Marievoet:
«Er zijn kontakten met
groepen in Wallonië maar de verenigingen zijn daar kleiner in aantal en
minder goed georganizeerd.
Met
Duits-Oost-Belgiè willen wij zo vlug
mogelijk kontakt zoeken.
— Wat is onze positie in Europa ?
T. Marievoet:
«Eerst moet je het
onderscheid maken tussen de Oosteuropese landen en onze buurlanden. In
de Oostbloklanden wordt hard gewerkt aan de volksdans, men steekt er
ook veel geld in en de dansers — doorgaans arbeiders van een fabriek of studenten aan een universiteit — krijgen
veel vrijaf om te oefenen. Bij hen staat
de volksdans zeer hoog. In Skandinaviè ook, daar is het vanzelfsprekend
dat aan volksdans gedaan wordt.
In Duitsland is de traditie ook zeer
sterk ingeworteld. Hun groepen zijn
prachtig en halen overal het grootste
applaus.
Maar wij moeten niet blozen, integendeel!
— Kun je in een paar zinnen zeggen
wat volksdans voor je is ?

Tilly
Marievoet
Volksdans is h o o f s : bij iedere dans
gaat de jongen het meisje van zijn keuze met een kleine buiging uitnodigen
en hij brengt haar na afloop terug naar
haar plaats, wéér met een kleine buiging. Zij dankt al even vnendelijk.
Volksdans bevordert de losse omgang met het andere geslacht i Het
voortdurend samenzijn brengt een betere kennis van de-andere mee...
Met volksdans komt men de wereld
rond of toch bijna. Maar het is in ijltempo. Met vier minuten tijd om de mooiste waterval ter wereld te bewonderen en diezelfde avond twee uren tijd
om in de straten van een stom industriestadje te defileren...
Volksdans bevordert het goede humeur, volksdans is gezond, leerrijk,
opvoedend, heerlijk, enig, volksdans is
... ons leven I W e hebben allemaal een
job en de meesten onder ons een huishouden. W e steken er al onze vrije tijd
in. W e gaan geregeld optreden om de
helaas nodige centen te verdienen,
maar vaak ook gratis. Voor de goede
zaak, voor de verspreiding, omdat w e
er in geloven I»
Tot daar een entoesiaste Tilly Marievoet over haar passie. En waar zij in
haar waterval van woorden met aan
gedacht heeft om te vertellen leest
men wel in haar boek !
M.V.L

T. Marievoet:
«Van volksdans geniet
men. Men zweeft op de tonen van de
muziek en men komt los van alle zorgen. Dat men daarbij op zijn plaats in
de knng of het vierkant, op zichzelf en
op zijn partner, op zijn handen én voeten, op zijn lichaamshouding en op zijn
mimiek moet letten is natuurlijk bijzaak. ..
Volksdans is beweging en dus gezond . één blik in de verzekenngspapieren bevestigt het 1 gebroken neus, 1
ontwrichte schouder, 2 afgeplette wervels, een vijftal spierverrekkingen, een
tiental spierscheuringen, 1 gescheurd
ligament, tientallen verstuikinqen en 1
zware lonqontstekinn
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