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MOBUTU IN MODDERPOEL

OPini^9
re Een daarvan handelt over de te
betalen RMZ-bijdragen door de nietgezinshoofden die stempelen Deze
mensen die reeds een maximum aan
belastingen moeten betalen en tal van
andere voordelen moeten missen zouden eens te meer «gestroopt» viforden Inderdaad, een niet-gezinshoofd
dat stempelt komt vanaf het tweede
jaar in een lagere kategone voor wat
betreft de werkloosheidsuitkering Bij
opname in het hospitaal moeten zij
250 fr per dag bijdragen Dit alles terwijl de vaste kosten zoals huishuur,
vuur licht enz toch praktisch even
hoog zijn als in een gezin Een onhandige alleenstaande man (of vrouw)
heeft dikwijls nog extra-uitgaven, denken w e maar aan de was, strijk, kuis,
ruitenwassen en dergelijke Kortom
de alleenstaande die werkelijk alleen
staat wordt gedisknmineerd op vele
vlakken Waarom geen voorstel indienen om deze toestand recht te trekken Het spreekt vanzelf dat dan een
degelijke kontrole noodzakelijk is
want al te veel alleenstaanden wonen
bijeen zodat er van diskriminatie hier
geen sprake meer kan zijn
K P, Antwerpen

DE WELVAARTSSTAAT

De Dorpsstraat te Boezinge is sedert
Wereldoorlog I nooit meer erg goed
geweest (granaattrechters) en moest
herhaaldelijk opgekalefaterd worden
ZIJ heeft 'n rijbreedte van minimum
9 m Niet genoeg, zegt de provinciale
direktie van Openbare Werken Er
moet 'n nngbaan komen Kostprijs
± 250 miljoen
Gevolg Boezinge, bloeiende gemeente, wordt 'n gehucht en
de dood
voor alle middenstanders Deze vragen de modernizatie van de Dorpsstraat
Het antwoord van de provinciale direktie straat teruggebracht op 7 m,
geen fietspaden en parkeerplaatsen
meer, en
in kasseistenen (zoals in
de tijd van de Romeinen) Kostprijs
65 miljoen
Kan het nog zotter en met onze centen
D P, Boezinge

Voor een deel van de bevolking is het
leven zwaar en voor de bevoordeelden IS het een luilekkerland

Aan ouders, opvoeders, diensten voor
beroepsonentenng, de Vlaamse pers
en kommunikatiemedia en de lezers
van dit blad
Deze boodschap zou jonge Vlamingen meer moeten aanzetten een aanwezigheidspolitiek te voeren in leger,
rijkswacht en politie ook als officier i
Mochten velen zich kandidaat stellen
en slagen i Jonge afgestudeerden
moeten ook eens ernstig overwegen
of ze zich met zouden vestigen in
Brussel, hoofdstad, of rond Brussel, in
de Voer, Komen of Moeskroen om
ook daar een aanwezigheidspolitiek
te voeren
J V , Roeselare

Pensioenen en lonen van boven de 30
tot 100000 frank per maand, maar
voor een klein deel van de bevolking
IS het amper genoeg om in leven te
blijven, meestal kleine zelfstandigen
waaronder velen het in hun laatste
beroepsjaren uiterst lastig hebben
Hun beroep is verouderd of dood
gekonkurreerd door de machtigen
Het brengt soms nog geen half minimum loon op, ze zijn 60 jaar en elders
werk zoeken gaat wegens hun ouderdom met meer
Vervroegd pensioen aanvragen kan,
maar dan voor het kleinste pensioen
van het land 8300 frank per maand
waar dan nog 5 % af moet Z o sukkelen ze verder tot aan hun 65 en proberen de schijn te redden dat alles goed
gaat

De jongste IJzerbedevaart heeft mij,
bedevaarder sinds mijn jeugd, ten
zeerste ontgoocheld Ach, het slechte
weer van zondag II zit er voor niets
tussen Het is met de eerste keer dat
de regen te gast is in Diksmuide
Mijn ongenoegen zit ergens anders
Ten eerste
de umformenaangroei
van verdacht allooi Voor mij is en
blijft de bedevaart een manifestatie
van vrede en vriendschap en niet van
nostalgie naar een bepaald verleden
Ten tweede het matige vertoon van
het koreografische gedeelte, dat er
voor mij met hoeft te zijn De rede
waarin veel wordt afgebroken maar
waann weinig wordt gezegd en voorgesteld Het gebrek aan de grote idealen van de IJzerjongens vrede, eenheid van Europa, de rol van een klem
land in de wereldpolitiek, « nooit meer
oorlog»
enz
Niets van dat alles dit jaar Ik ben ten
zeerste ontgoocheld Zondagavond
stond mijn besluit vast, het zou mijn
laatste bedevaart zijn
M I , Brakel

Voor hen is er geen brugpensioen
voorzien i Zij zijn aangewezen op het
O C M W (ge weet wel hoe in de volksmond deze instelling noemt )

KRISISWET

De heren politiekers rekenen verder
op het schaamtegevoel van die fiere
mensen om niet in massa naar het
O C M W te trekken, en voor dezen die
het toch aandurven, komt er dan een
sociaal onderzoek over hun toestand
en bij dezen die doorwerken en sparen, een eigen huis verworven hebben, wordt dat bezit bij hun dood in
rekening gebracht Ja, wij zijn tegen
rassendiscriminatie, maar klasse discriminatie in 1978, mag dat dan '

Naar aanleiding van de zopas bekendgemaakte teksten van de knsiswet
komen er reeds reakties los gerechtvaardigde en ook minder aanvaardba-
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Ook politiek gezien is er een en ander
aan te merken Z o was de herhaling
van de afwijzing van de Egmont- en
Stuyvenbergakkoorden niet vrij te
pleiten van een ontstellend gemis aan
dossierkennis
Het matte applaus
wijst er op dat de menigte weinig
warm te maken is voor een voortzetting van de motiestnjd Er w e r d ook
geen alternatief naar voor gebracht
toch onmisbaar wil men de kritiek
kracht bijzetten
De 57e IJzerbedevaart is er een in de
lange rij — waarvan ik de dne vierden
heb meegemaakt — om zo vlug
mogelijk te vergeten
C K, Antwerpen
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Brussel,5 juli 1978
Geachte Lezer(es),
De redaktie krijgt regelmatig het
bezoek van mensen die even gedag
komen zeggen, die eens willen
zien hoe wij hier gehuisvest zijn,
hoe wij eruit zien en of wij a.u.b.
even aandacht willen hebben voor
hun probleem.

Kortom : de bel staat weinig stil
en dat vinden wij fijn. Zo hoor
je nog ééns wat ...

OPTIEK
WALTER

Opstel en samenstelling het komitee van redakteurs (R Corty, H
De Schuyteneer, Joost Tienpunt,
M Van Liedekerke T Van Overstraeten)

De show kan moeilijk nog uitgebreid
worden, wil men de hele manifestatie
niet doen stranden De meningen zijn
daarover natuurlijk verdeeld maar in
ieder geval kan men nog moeilijk van
een « bedevaart» spreken

Verleden week misnoegde landbouwers over de vloer, een andere
keer een opgewonden leefrailieukomitee, dan weer iemand die een
schandaal op zijn Baudrins komt
verklappen ...

A V , Wevelgem
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De jongste IJzerbedevaart is met
alleen half uitgeregend, ook inhoudelijk IS men aan een vernieuwing toe

AFSCHEID?

DURE KASSEIEN

MIJN 11 JULI-BOODSCHAP

TAM

Wie nu ? dacht de redaktie na een
nerveuze klop op de deur. En
daar stond glimlachend zoals
altijd, de dubbelganger van
Toulouse-Lautrec, een in Brussel
welbekende figuur. Zijn naam :
Armand Massis, een met familie en
al uit zijn land gezette Armeniër
en over Parijs in Brussel terecht
gekomen, waar hij zich de vertegenwoordiger noemt van de "presse
Franco-Arménienne".
Deze Massis, helemaal geen ijzerbijter zoals zijn Vlaamse naamgenoot, had een boodschap bij voor
de "WIJ"-lezers.
"Pour moi les flamands ne sont
nullement des étrangers !"
Voila, dat weten we dan weer !
Dag Armand !

/^KTU/ILIKIT

VLAAMS FRONT ONVERZETTELIJK
Frankofoon fregat haalt

Het frankofoon offensief in de
laatste faze van het opstellen
der Egmont-wetteksten is mislukt. Het was nochtans een zeer
hevig offensief, op twee fronten
tegelijk: op het Brussels front
en op het front der randgemeenten.
Een eerste knelpunt was het
vetorecht in de regering van het
Brussels gewest. Het FDF, gevolgd door de andere Franstaligen, deed een verwoede poging om dit vetorecht uit te hollen en krachteloos te maken.
Dank zij de Vlaamse hardnekkigheid, met als speerpunt de VU-

delegatie, zijn de frankofonen
niet alleen mislukt maar is er
uiteindelijk een voor de Vlamingen nog gunstiger regeling uit
de bus gekomen.
Deze regeling ziet er uit als
volgt. Er kan in de regering van
het Brussels gewest een krisis
uitgelokt worden door het ontslag van één enkel lid. Wanneer
een Vlaams regeringslid het niet
eens is met zijn regering, dan
neemt hij ontslag. Binnen de
acht dagen moet dit ontslag
gesteund worden door de meerderheid van de taalgroep waar-

bakzeil

toe hij behoort: de beslissing
blijft dus volkomen in Vlaamse
handen. Na het ontslag kan de
regering geen enkele beslissing
nemen, tenzij bij hoogdringendheid. Deze hoogdringendheid
moet echter blijken uit de eenparige beslissing van de regering,
inbegrepen het ontslagnemend
lid. De ontslagnemende Vlaming
heeft dus de sleutel van de deur
op zak. Indien na veertig dagen
de krisis niet is opgelost, is de
ganse regering ontslagnemend.
Wat de randgemeenten betreft,
wilden de frankofonen er de
Franse Kulturele Kommissie in-

schakelen als vechtmachine om,
met initiatiefrecht, vanuit Brussel een imperialistische politiek
te voeren. Ook deze poging
werd verijdeld. Er komt helemaal
geen initiatiefrecht; wel blijft er
de
subsidiëringsmogelijkheid.
Die wordt echter toevertrouwd
aan de regering van de Franstalige gemeenschap; deze regering
kan een beroep doen op de
F.C.C., maar ze beslist zelf. De
Walen in deze regering zullen
beslist evenveel belangstelling
hebben voor Flémalle-Haute als
voor Kraainem. De beslissing is
dus aan Brussel onttrokken. ^

HET TEMPO
V A N DE STAATSSEKRETARIS
Er zijn In de pers nogal \Nat
schannpere
opmerkingen gemaakt over het feit, dat de partijvoorzitters erbij gehaald werden
om de kortsluiting in de regering
te voorkomen. De procedure is
wellicht ongewoon, maar ze is
niet abnormaal. De partijvoorzitters werden erbij gehaald in hun
kwaliteit van ondertekenaars van
het pakt. Van hen werd vooral
verwacht dat zij de filozofie zouden toelichten die achter een aantal bepalingen steekt zoals die
opgesteld werden tijdens de Egmont- en Stuyvenbergonderhandelingen. De rol die de partijen
toebedeeld wordt bIj de verwezenlijking van het pakt, blijkt trouwens duidelijk uit de aanhef van
de Egmont- en Stuyvenbergteksten: «Dit gemeenschapspakt
vormt een politiek akkoord, gesloten tussen de CVP-PSC, de
BSP-PSB, de Volksunie en het
PDF...». « De partijen die tekenen
achten zich moreel gebonden
door dit pakt en verbinden zich
ertoe het gemeenschappelijk te
verwezenlijken...».
Er is trouwens een specifieke
reden waarom de «vaders van
het pakt» — waaronder er alvast
ook één moeder is — erbij gehaald werden en daarom het nog
rhaar eens nachtje-door is geworden. De twee staatssekretarlssen, die belast waren met het
voorbereiden van de wetteksten
van het pakt — de heren De
Bondt en Hoyaux — hebben
slecht werk geleverd. Tussen beiden was er zo goed als geen verbinding. Ze schoten op met een
afschuwelijke traagheid zodat ze,
zonder de druk van de sluitende
timing die sinds een paar weken
geldt, nog beslist een paar jaar
zoet zouden geweest zijn met
hun opdracht.
Staatssekretaris De Bondt had
trouwens zijn tijd goeddeels no-
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Hugo Schiltz

Karel Van Miert

Andrè Cools

Wilfried Mariens

Fernand Nothomb

Antoinette Spaak

De vaders
en de vroedvrouw
dig om verklaringen af te leggen.
De snelheid waarmee die verklaringen zich opvolgden, staat in
schnlle tegenstelling tot het tempo waarmee het werk werd verricht. Het vermoeden ligt voor de
hand, dat de heer De Bondt meer

oog had voor zijn politiek imago
dan voor zijn wetteksten. Hij zat
daarbij In een voordelige positie.
Loopt het goed af met het gemeenschapspakt, dan krijgt hij
zijn voetnota in de geschiedenisboekjes als auteur van belangnj-

ke teksten. Loopt het slecht af,
dan zal in die voetnota staan dat
de heer De Bondt het allemaal al
voorspeld had.
De «vaders van het pakt» hebben hun werk alvast beter gedaan dan de vroedvrouw.

Een
belangrijke
faze
van het
Gemeenschapspakt werd deze week afgesloten. Wat in de Egmontfaze beginselen en
richtlijnen
waren, wat in
de Stuyvenbergfaze
verduidelijkt
en
aangevuld
werd, is in deze faze tot
wettekst geworden. Deze
wetteksten
kunnen
nu
naar het parlement.
Het
werk schiet op, het gemeenschapspakt
komt
in de steigers.
De laatste loodjes zijn, zoals zo vaak, vrij
zwaar
geweest Het is in de regering
bijna
tot
een
kortsluiting
gekomen.

DE LAATSTE
LOODJES
De
«vaders
van
het
pakt"
werden er bijgehaald, om een
keihard
gesprek
van
gemeenschap tot
gemeenschap
te voeren. Uit dit gesprek zijn de
Vlaamse
standpunten
niet alleen
onverminkt,
maar
zelfs
versterkt
te
voorschijn
gekomen.
Het weze ons toegelaten,
hierbij de essentiële rol
van de Volksunie
even
te onderstrepen.
Voor
het eerst zijn in de laatste faze van
ongenadige
onderhandelingen
en
van een
onbarmhartig
pokerspel de
Vlamingen
niet door de knieën gegaan. Het is geen Hertoginnedal
geworden,
geen heruitgave
van de
grondwetsherziening.
Onze ministers in de regering en onze
voorzitter in de ultieme
gespreksronde zijn de harde kern van de Vlaamse
weerstand
geweest
De gewone burger
zal
waarschijnlijk
nogal geschokt
hebben
zitten
aankijken
tegen de zoveelste editie van praatmaratons. De
dwalende
figuur van de gekdoende FDFer Persoons met
zijn kruik armagnac
op
de achtergrond,
is wellicht niet precies het gepaste decor voor
een
ernstige
aangelegenheid. Maar het is het resultaat dat telt En dit
resultaat is voor de Vlamingen goed.
De moeilijkheden
van
het laatste ogenblik werden trouwens
verwekt
door het stijgend
verzet
en de onrust in het FDF,
waar de achterban
zich
steeds duidelijker
rekenschap begint te geven
dat de Vlamingen
de
sleutel op de Brusselse
deur hebben en dat de
'Piramide
van
Persoons» in de
randgemeenten er niet komt
Wordt het
Egmontpakt
nu werkelijkheid?
Wij
zijn geen kijkers in koffiedik en de politieke toekomst peilen is uitzonderlijk
moeilijk.
De
zwaarste klip is echter
genomen. En tijdens deze faze is gebleken
dat
de kohesieve
krachten
in en rond de
regering
sterker
zijn
dan
de
krachten van de openlijke en verkapte
tegenstrevers van het pakt De wil
om te hervormen
blijft
aanwezig. Deze wil ligt
nu konkreet vast in wetteksten, (tvo)
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Pensioenen,
verworvenheden of voorrechten ?
Is een hoog pensioen een verworvenheid, net zoals het emeritaat
van de professoren en de begrenzing van de bijdragen voor sociale zekerheid voor de kaderled e n ? En is een diploma van het
hoger onderwijs een voorrecht,
of is de werkloosheid er een ?
Het is er de jongste dagen niet
duidelijker op geworden. Uit de
wet tegen de krisis en de reakties
tegen die wet komt heel wat
begripsvervuiling aan het licht. Of
iets een voorrecht of een verworvenheid is, lijkt alleen nog van het
standpunt af te hangen.

Onbeschaamd gaan een aantal
bevoorrechten in onze maatschappij meteen tot de aktie over
opdat er geen kruimeltje van hun
rijk gedekte tafelen zou vallen.
Meteen, waar de gewone werkman de termijn voor stakingsaanzegging eerbiedigt. Aktie, voor zover je niets doen aktie kunt noemen ; het personeel van de openbare
kredietinstellingen
heeft
toch slechts het weekeinde voor
de vakantie verlengd en de professoren delibereren niet. Dat er
mensen op hun loon moeten
wachten en studenten op het

resultaat van hun examens: geen
bezwaar' voor deze bevoorrechten. Om hun financieel voorrecht
te verdedigen maken zij ook nog
gebruik van hun machtsoverwicht.
Tegenover de overheid maken zij
aanspraak op kontraktuele rechten. Maar welk maatschappelijk
recht denken ze te kunnen doen
gelden ?
Een
pensioen
begrensd
tot
60.000 fr. netto per maand. Voor
de openbare onderstand is het
bestaansminimum 90.000 fr. voor

een alleenstaand persoon per
jaar. Voor samenwonende echtgenoten is dat 125.000 fr. per jaar.
Wat de ene op anderhalve
maand binnenrijft, een koppel
moet er toch twee maanden over
doen, is voor de andere een jaarinkomen. En dat ligt dan nog beneden het socio-vitaal minimum.
Waar halen die enkele duizenden
het lef vandaan om met hun aktie
een aantal medeburgers de duivel aan te doen, terwijl een vierde
van onze bevolking geen levenswaardig inkomen krijgt.

Anti-lcrisiswet en
overheidspensioen
1. R E L A T I E V E M A X I M U M G R E N S
Geen enkel overheidspensioen of gelijkgesteld pensioen mag hoger
zijn dan drie vierde van de wedde, die als grondslag voor de uitkering dient.
2. A B S O L U T E

MAXIMUMGRENS

Geen enkel overheidspensioen of gelijkgesteld pensioen mag hoger
zijn dan drie vierde van de eindeloopbaan-wedde van een sekretarisgeneraal van een ministerie. De maximumwedde van een sekretarisgeneraal bedraagt ongeveer 954.000 frank per jaar, met 80 "/o index,
wat een totaal vormt van 1,710 miljoen frank. Drie vierde daarvan
geeft een pensioen van 107.000 frank per maand, wat een netto-inkomen betekent van 65.000 frank per maand.

Elders in dit blad kan men lezen,
welke rol de «vaders van het
pakt» gespeeld hebben en hoe
« v r o e d v r o u w » De Bondt het
deed. Het aandeel van de « doktoren » mag echter niet vergeten
worden.
De VU-regeringsleden die direct
betrokken waren bij de zopas
afgesloten
besprekingsronde,
zijn minister Van de Kerckhove
en staatssekretaris Vic Anciaux.
Toevallig zijn ze allebei geneesheer. Iedereen die van dichtbij
hun werk heeft kunnen volgen,
is onder de indruk gekomen van
de gedegen kennis die zij hebben van het dossier, en van het
verbazend gemak waarmee ze
zich in juridische materies hebben ingewerkt. Met Westvlaamse hardnekkigheid en met Brabantse rondborstigheid hebben
ze front gevormd tegen het frankofoon offensief. Ze konden

teruggrijpen op de zeer toegewijde en deskundige hulp van hun
kabinetsstaf. Hun eigen persoonlijk aandeel en hun inzet zijn echter van beslissende betekenis
geweest.
Al te weinig mensen beseffen,
hoe zwaar het gewicht is dat op
de schouders drukt van een kleine fraktie in de regering. Onze
drie regeringsleden zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun
departement, maar worden daarenboven voortdurend betrokken
bij het algemeen regeringswerk.
In grotere frakties is er een betere werkverdeling mogelijk. Wat
de Volksunie betreft, moet het
vele werk steeds door dezelfden
worden gedaan.
Rik Van de Kerckhove en Vic
Anciaux hebben zich deze dagen ongemeen verdienstelijk gemaakt.

Met onze solidariteit gaat er blijkbaar iets mis.
De opstellers van sommige artikelen van de krisiswet hebben ook
een andere groep van bevoorrechten ontdekt: de werklozen.
Zij zullen elke » passende betrekking» moeten aannemen
en
wiens gezinsinkomen hoog genoeg geacht wordt zal op zijn uitkering ook R M Z moeten bijdragen.
Er zijn inderdaad misbruiken,
maar die waren er ook al vóór de
werkloosheid zo snel begon toe

De achtbare heer Cecil De Strycker, goeverneur van de
Nationale Bank, zal in de toekomst zijn pen
waarschijnlijk
zeventien keer ronddraaien vooraleer hij weer maar es een
brief schrijft naar de achtbare volksvertegenwoordigers
en
senatoren. Vorige week stuurde hij de parlementsleden
een
epistel, waarin hij er zich over bekloeg dat hij zijn oude dag
zal moeten slijten met netto 65.000 fr per maand.
Een aantal kurieuzeneuzen zijn eens gaan uitvissen, hoeveel
die achtbare goeverneur dan eigenlijk wel verdient Het resultaat van hun opzoekingen loont de moeite: Cecil De Strycker
is twaalf miljoen (12.000.000 fr.) per jaar waard. Dat komt
neer op een uurloon van zo'n slordige zesduizend fr. Zegge
honderd frank per minuut. Als de heer Cecil De Strycker bij
manier van spreken even aan een kleine behoefte moet voldoen, dan kan hij zijn gulp dichttrekken met het tevreden
gevoel dat hij — «en passant» en zelfs «en pissant» — een
paar honderd frank rijker is geworden.

„En passant"

VIC EN RIK

En het kaderpersoneel dreigt met
staking omdat het na al die jaren
op zijn volle loon zal moeten
afdragen voor de sociale zekerheid van onze hele bevolking.
Voornamelijk voor dat vierde armen. Is er een maatschappelijk
aanvaardbare reden waarom wie
het meest heeft niet het meest
zou bijdragen voor wie het minst
heeft?

Dat de man klaagt, is nogal begrijpelijk. Hij heeft vandaag
dienstauto, chauffeur, onkostenvergoeding,
dienstwoning en
noem maar op. Als hij straks met pensioen gaat vallen die dingen geheel of gedeeltelijk weg. En precies op het ogenblik
dat hij gekonfronteerd
wordt met de ontdekking van de literprijs voor benzine en met het juiste bedrag van 'n restaurantrekening, precies op dat moment moet Cecil De Strycker het
stellen met armzalige 65.000 per maand. Dat is gewoonweg
a sociaal In de kwade jaren van het leven heeft een mens
méér nodig dan in de goede. Sociaal zou dus wezen, aan de
heer De Strycker een pensioen uit te betalen van twaalf miljoen per jaar, verhoogd met een billijke vergoeding voor het
derven van een aantal avantages du métier
Idem voor de achtbare professoren.
Wie haalt het in zijn
onbeschaafde kop om een barbarenklauw te leggen op het
emeritaat ? Het leven van een professor is allesbehalve begerenswaardig. Jarenlang slooft hij zich af minstens zes maanden op de twaalf en soms wel a rato van zes uur per week.
Hij IS vaak verplicht, zijn karig inkomen aan te vullen, uit te kijken naar ondankbare kumuls zoals een ministerportefeuille
of
een aantal krachtensslopende
beheersmandaten.
Er blijft
hem nauwelijks de tijd om zijn wetenschappelijke
publikaties
door assistenten te laten schrijven. Als hij afknapt, als hij
hoogbejaard en vergrijsd in de kommervolle zorg voor de
wetenschap en de jeugd de campus voorgoed verlaat, wacht
hem het triestig lot van 65.000 per maand. Men zou het delibereren voor minder laten!
Uiteraard, men kan er niet onderuit om te besparen en te
bezuinigen. Het minste wat een mens echter mag verlangen,
is een billijke spreiding van de inspanningen. Als men het lef
heeft om met één klap het pensioen van de heer De Strycker
te verlagen tot minder dan één tiende van waarop hij recht
heeft, zou het dan te veel gevraagd zijn om ook onderaan
wat te gaan zoeken ? Waarom heeft een
gepensioneerde
tramkondukteur
eigenlijk dat autootje nodig: hij heeft toch
zijn leven lang per tram leren rijden ? En waarom moet een
gepensioneerd mijnwerker perse 'n sigaar roken 's zondagsnamiddags: hij heeft toch al genoeg stof in zijn longen ?

te nemen, en al die jaren ervoor.
Maar vóór de grote profijtjagers
op hun kleine navolgers gaan
jacht maken, zou men toch eens
een paar zaken duidelijk moeten
stellen.
Zijn man en vrouw nu gelijk voor
het bedrijfsleven of moeten de
vrouwen nog steeds dienst doen
als werkreserve? Zijn buitenlanders die hier jaren te gast
waren om te werken, nu plots
ongenode gasten omdat zij afgedankt werden en als werkloze
gaan stempelen ? Draagt het onderwijs bij tot de hogere beroepsspecializatie of moet die gezien
worden als een persoonlijke vervolmaking ?
In heel dit stelsel van verworven
voorrechten passen duidelijker
maatregelen. Én doorzichtige begrippen. De fundamentele gelijkheid van ieder mens is geen voorrecht, maar had al wel een verworvenheid mogen zijn.
pdb

Een dag later...
Omdat het komite van redakteurs het een
journalistieke plicht
vond om de
Wij-lezer dringend te informeren over de laatste Egmont-loodjes die woensdagavond in de Wetstraat
gelegd werden, verschijnt
dit
nummer een dag later dan
gewoonlijk. Ekskuus dat wij
u 24 uren op uw informatiehonger
lieten...
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KMO ziet lichtpunten
aan icrisiseinder
Werkgevers en werknemers van
kleine en middelgrote bedrijven
kunnen zich gelukkig prijzen
met de talrijke liefdesverklaringen die de jongste tijd op hun
adres worden bezorgd. Alom
wordt nu beweerd dat de K M O sektor een uitstekende buffer
kan zijn in de ekonomische krisis die verre van uitgedeind is.
In middenstandskringen
blijft
men evenwel onverminderd argwanend tegenover vage politieke beloften.
Immers, een logge administratieve struktuur en een initiatiefremmende fiskale druk nemen veel
stimulansen weg om vernieuwde
commerciële initiatieven te nemen (met als gevolg : bevordering van de tewerkstelling).
Vandaag is er meer dan één lichtpunt : een alsmaar aangroeiende
politieke
interesse
voor
de
K M O , een betrekkelijk goede
vaart van de K M O in het ekonomisch ontij, en een krisiswet
waarin de regering zich als een
goede KMO-vriend aandient.

Blijven gokken
Ruim zes jaar geleden werden tijdens een VU-programmadag in
Brussel konkrete maatregelen op
een rijtje gezet om de kleine en
middelgrote ondernemingen aan
te moedigen in hun ondernemingsijver. De
programmaverklaring
terzake kreeg toen al te weinig
politieke echo's.
In 7 4 stelde de Volksunie: «Het
moet de moeite waard blijven te
werken, te sparen en te onderne. men »,
Eind vorig jaar werd op een
KMO-dialoogdag in Antwerpen
die eis herhaald en werd een
gebruiksklaar programma uitgewerkt, waardoor de kleine en middelgrote ondernemingen kunnen
herademen, mits de wetgever
voorziet in passende maatregelen.
Het sociaal-ekonomisch belang
van de K M O in Vlaanderen blijkt

voldoende uit deze cijfers: statistici vermelden 9 op 10 van de
bedrijven als K M O , en deze ondernemingen geven 4 op de 10
van de werknemers in de pnvébetrekking een arbeidsplaats.
Professor Rik Donckels van de

Koerswijziging
is evenwel
noodzakelijk
Universitaire
Fakulteiten
SintAloysius te Koekelberg heeft zopas becijferd dat in de krisisperiode (van 7 3 tot 76) de tewerkstelling in de KMO's op een met te
versmaden wijze is toegenomen.
Een bevinding die geenszins uitwijst dat de K M O momenteel de
wind in de zeilen heeft, maar die
de politici wél deze vingerwijzing
meegeeft: de kleine en middelgrote ondernemingen
verdedigen
zich niet onbehoorlijk in de krisis ;
ze blijven gokken op een hoopvolle toekomst, maar ze verdienen
hoognodig
een
aanmoediging
van de overheid.
Uiteraard hebben ook de middenstanders enige kritiek op de antiknsiswet van de regering, maar
het mag met onopgemerkt voorbijgaan dat NCMV-woordvoerder Fons Margot dezer dagen
aanstipt: «het regeringsontwerp
bevat een aantal positieve punten, onder meer betreffende de
bevordering van de werkgelegenheid bij de KMO's, de fiskale aanmoediging van de investeringen,
de bestrijding van frauduleuze
praktijken die de konkurrentieverhoudingen scheeftrekken...»
in het regeringsontwerp «voor
ekonomische heroriëntering» vinden w e inderdaad een belangrijk
aantal wetsmaatregelen terug die
een aantal jaren geleden op V U studiedagen werden vooropgesteld, en die door parlementsleden van de Volksunie in tal van

Een prijs
voor Maurits

wetsvoorstellen op het politieke
forum werden gebracht.
W e stippen a a n :
• een aanmoediging voor jonge
mensen om te beginnen met een
al<tiviteit als zelfstandige ;
• de uitbreiding
van de werkingsmiddelen
van de Nationale
Kas voor
Beroepskrediet:
• de aanmoediging voor KMOondernemers
om jonge
werkkrachten in dienst te nemen ,• de precieze
reglementering
van vestigingsvoorwaarden
om
oneerlijke konkurrentie
weg te
werken ,• de afschaffing van discriminerende bepalingen
voor
KMO's,
die met de gelegenheid
hebben
zich te vestigen in een zogenaamde
ontwikkelingszone...
Dat is van onmiddellijk belang
voor ruim een derde van de aktieve bevolking in dit land, en nog in
veel ruimer mate voor de Vlaamse werknemers.

Kleerscheuren
O p drie jaar tijd steeg de tewerkstelling in de kleine en middelgrote ondernemingen
met
bijna
30.000 arbeidsplaatsen. Dat is
geenszins van aard om het verlies in de grote en multinationale
ondernemingen goed te maken.
Wél is het nu overduidelijk dat de
Vlaamse ekonomie slechts zonder al te veel kleerscheuren uit de
huidige krisis kan treden als werk
wordt gemaakt van een samenhangend
KMO-beleid.
Enkele
waardevolle elementen zijn vervat in de anti-krisiswet, die momenteel in het parlement besproken wordt.
Omdat precies in Vlaanderen de
kleine en middelgrote ondernemingen al te lang in de kou bleven
staan, is het van het grootste
belang uiteindelijk het ekonomisch federalisme ten spoedigste
te verwezenlijken; een eis die de
Volksunie momenteel in alle
scherpte stelt, (hds)

De zogenaamde CVP-jongeren
met hun lange grijze baard hebben een mop bedacht. Zij hebben
aan Maurits Coppieters hun Lamme Goedzakprijs toegekend.
De r e d e n : de schade die hij aan
het Vlaamse imago berokkende
door zijn dwaze verklanngen in
verband met de ronde van Frankrijk, verklaringen die getuigen
van een diepe onverdraagzaamheid en een voorbijgestreefd taalfanatisme, de Nederlandse kultuurgemeenschap onwaardig.
Coppieters had gevraagd, zoald
men weet, dat de ronde van
Frankrijk tijdens zijn doortocht
door 'Vlaanderen enig respekt
aan de dag zou leggen voor onze
taal.
De ronde van Frankrijk, dat zijn
twee dingen. Enerzijds nog een
beetje een koers. Anderzijds een
reusachtige publicitaire happening.
Wat de koers betreft hebben de
Franse orgamzatoren Coppieters
gelijk gegeven, want zij hebben
erop gewezen dat zij al jaren zorgen voor tweetalige mededelingen en zo wanneer zij dooi
Vlaanderen trekken, wat toch
een bewijs is dat zij de mening
van Coppieters delen. Dat die
tweetaligheid hier en daar mank
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Luk Boone daagt
politici uit
Voor wanneer een samenhangend mediabeleid? In zijn openingstoespraak van 20 oktober
vorig jaar, in de Nederlandse kultuurraad, pleitte voorzitter Maurits Coppieters voor een alomvattend goed dekreet voor een informatiebeleid.
Vanuit Leuven kreeg hij vorige
week een konkreet a n t w o o r d :
professor Luk Boone van het
centrum voor kommumkatiewetenschappen, schetste krachtlijnen voor een kommunikatiepolitiek in de Nederlandse Kultuurgemeenschap.
Méér nog : in zijn boek «Krantenpluralisme
en
informatiebeleidpubliceert de voorzitter van het
KUL-departement voor kommumkatiewetenschappen een uitgewerkt voorstel van dekreet «ter
bevordering van de verscheidenheid in de dag- en weekbladpers
van algemene informatie».
Eveneens behandelt hij het probleem van het agentschap Belga
en bepleit hij de oprichting van
een pers- of kommunikatieraad.
Luk Boone stipt hierbij aan dat de
meerderheid van de politieke verantwoordelijken nog steeds geen
behoefte schijnt te voelen om
een wetenschappelijke
ondersteuning van het mediabeleid aan
te moedigen.

de houding van de overheid kan
én wil Luk Boone klaarblijkelijk
met verkroppen : «er is niet alleen
een volslagen afwezigheid van onderzoeksopdrachten,
maar
er
wordt zelfs geen rekening gehouden met de bestaande resultaten en bevindingen van de wetenschappelijke studies »...
Professor Boone daagt met zijn
vijfde boek de overheid uit. Maurits Coppieters vroeg hem om
een gelijkaardige studie te wijden
aan de o m r o e p ; radio en televisie
Maar, Boone heeft nu reeds ruim
tien jaren ervaren dat ook in het
omroepgebouw amper enige aandacht wordt geschonken aan professorale bevindingen over het
gevoerde informatiebeleid. Konkreet verwacht de auteur een
kentering, nu er een goede kans
bestaat dat de Vlaamse gemeenschap een eigen uitvoerende
macht én wetgevende macht verkrijgt.

Een zekere ontgoocheling over

Vandaar zijn eerste voorstel om
de financiering van de gemeenschapssteun aan de pers ten laste te leggen van de begroting van
het gewestelijk exekutief. De politici krijgen van professor Boone
gesneden b r o o d ; ze moeten het
alleen ter hand nemen. Wanneer
zullen zij het lusten ? (hds)

loopt doet mets ter zake. Hun
bedoeling is e r : de Vlamingen
aanspreken in het Vlaams. Of
Nederlands, als de kultuurfemksen van de CVP-jongeren dat liever horen.
En dan de publiciteitskaravaan.
Hierover zeggen de inrichters —
Fransen dus — dat zij vinden dat
de betrokken firma's zelf maar
moeten weten in welke taal zij de
mensen, aan wie zij hun reklame
gaan aanbieden, moeten aanspreken. Wat ons een gezond standpunt lijkt. Wij hebben die publiciteitskaravaan verleden vrijdag
door ons — o zo Vlaams — dorp
zien trekken, en nu mogen de
CVP-jongeren daar een heel andere mening over hebben, maar
volgens ons was dat in overdonderende mate een Franse bedoening. Met wellicht een meerderheid Belgische firma's en op
Vlaams grondgebied.
O p een of andere wijze moet de
gemeenschap voor zo'n doortocht betalen. De kern van de
zaak lijkt ons dus te zijn dat de
Vlaamse mensen betalen om in
hun straat massa's reklame overwegend in het Frans over het
hoofd te krijgen.
Of het nu onwaardig, ouderwets,
fanatiek en onverdraagzaam is te
vragen dat men de mensen ten-

minste in hun eigen taal die 1001
zaken zou proberen aan te smeren, laten wij over aan het oordeel van de CVP-jeugd.
Wij hadden echter liever gezien
dat men niet alleen gevraagd had
•• Vlaamse reklame voor Vlaamse
centen», maar dat men heel die
publicitaire hambras kort en goed
verboden had in de Vlaamse
gemeenten als men zich daarbij
met wenste te houden aan de
geest van de taalwetgeving.
Wij hebben Coppieters niet te verdedigen, en hij moet ons ook nog
zijn eerste pint betalen — die hij
overigens met smaak zal ledigen
bij het bewonderen van zijn Lamme Goedzakpnjs — maar dit is
onze vaste overtuiging: hij had
gelijk.
Aldus dachten wij dat de CVPjongeren hun toch zo grappige
prijs zonder enige valse bescheidenheid voor zichzelf hadden kunnen houden «omwille van hun
lamme houding tegenover de poging van Coppieters om enige
eerbied te eisen voor onze kuituur», en dit voor zover zij het
nodig vinden met de kinderazie
van hun «prijzen» nog verder te
gaan, en dachten wij ten tweede
dat het er voor de CVP-staat
Vlaanderen maar belabberd uitziet,
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De IJzerbedevaart

EEN GEMISTE KANS
man, van het vierde onzer bevolking dat beneden het levenswaardig minimum zit, werden met aangeroerd

M r Coene, voorzitter van het
IJzerbedevaartkomitee,
heeft
scherpe taal gesproken tegen het
Gemeenschapspakt
Dat
was
voor niemand een verrassing Hij
had het voornemen
daartoe
reeds aangekondigd op voorhand

Men kan van de voorzitter van
het IJzerbedevaartkomitee uiteraard geen staalkaart van alle problemen verwachten Maar dat wezenlijke en levensgrote problemen waarmee Vlaanderen worstelt met aan bod komen, is toch
wel een verenging Het is een
kwestie van aksenten ook Het
Vlaanderen dat met op de IJzerbedevaartweide was, de bijna
zes miljoen Vlamingen die er met
waren, hebben slechts de echo
opgevangen van gerommel en
tegenstellingen binnen de Vlaamse Beweging Z e kregen met de
kans, zich terug te vinden in problemen die voor hen tastbaar en
reëel zijn

Verrassend was echter wel dat
de toespraak, in tegenstelling tot
de vonge jaren, zich op een enkel
tema toespitste Deze tematische
vernauwing is te betreuren Traditioneel wordt door de voorzitter
van het IJzerbedevaartkomitee ieder jaar ruime aandacht geschonken aan het vredestema, aan ontwikkelingssamenwerking, aan de
rol van Vlaanderen in Europa en
de wereld Dit jaar werden deze
onderwerpen zelfs met schetsmatig aangeduid Het viel des te
scherper op omdat er, ook al in
tegenstelling tot vroeger geen
jeugdspreker was de band met
de jonge generatie en met wat
haar beweegt ontbrak te Diksmuide

De harde taal van M r Coene
over
het
Gemeenschapspakt
steunde met op ontleding, maar
beperkte zich tot beweringen die
gemakkelijk
kunnen
weerlegd
worden Het is niet onze taak om
te polemizeren met de voorzitter
van het IJzerbedevaartkomitee

Ook het sociale en ekonomische
aksent ontbraken Er werd ternauwernood in tien woorden verwezen naar de houding van de
Vlaamse staalarbeiders Van heel
het keiharde gevecht rond de
metallurgie van de strijd voor uitbreiding van de autonomie naar
de sociaal-ekonomische terreinen
werd geen gewag gemaakt Er
klonk geen klare taal over het
staal De toch met geringe problemen van de gewone Vlaamse

W e willen dan ook slechts even
stilstaan bij de bewenng dat «de
Egmont-Stuivenbergakkoorden
een sterke unitaire Belgische
staat in stand houden» Een dergelijke bewering zal toch niemand ernstig nemen i Zelfs wie
huizenhoge bezwaren tegen het
Gemeenschapspakt
meent
*e
moeten hebben, kan met ontken-

nen dat de Belgische staat tot in
zijn grondslagen wordt hervormd
en dat van het unitaire België
geen steen overeind blijft Een
heleboel openlijke en heimelijke
politieke tegenstanders van het
pakt trachten de hervorming te
beletten, precies omdat zij ervan
overtuigd zijn dat er zelfs geen
minimale Belgische eenheidsstaat
overeind blijft Het behoort tot de
ongenjmdheden van de huidige
politieke situatie, dat deze belgicisten en unitaristen mede spekuleren op het anti-Egmontverzet in
Vlaanderen
In een interview voor de bedevaart heeft Mr Coene gezegd
dat het IJzerbedevaartkomitee
«het levend geweten van Vlaanderen » IS Zijn toespraak zou dan
ook de taal van het geweten zijn
Het IS met helemaal ongepast
even aan te stippen dat dit geweten een beetje knaagt Een aantal
leden van het IJzerbedevaartkomitee, en zelfs van de Beheerraad, voelden zich voorbijgegaan
bij het opstellen van de tekst van
de spreekbeurt Het redaktiekomitee, zo laten ze gelden, bestond
slechts uit dne man
Dit moge de inwendige keuken
van de Bedevaart zijn W e hebben meer aandacht voor de op>roep van M r Coene tot overleg
en gesprek tussen allen die van
goede wil zijn In deze oproep
alvast konden alle IJzerbedevaarders zich herkennen

150 VUJO'S FIETSTEN VOOR VREDE
Vong jaar ontstaan uit een
initiatief van Gent en Leuven
kreeg VUJO's vredesfietseling naar Diksmuide dit jaar
een nationaal karakter V U J O wilde hiermee een aktie
ve bijdrage leveren om de
diepere zin van de jaarlijkse
IJzerbedevaart meer in de
kijker te plaatsen een bezinning over de uitvoering van
het testament van de IJzersoldaten en een manifestatie

voor de vrede De vredesleuze « Nooit meer oorlog » van
de frontere vandaag gestalte geven dat was de
bedoeling van deze vredestocht van V U J O
Een dergelijke orgamzatie
op poten zetten is geen sine
cuur Reisweg, begeleiding
bevoorrading,
overnachting
het vergt alles een
maandenlange
voorbereiding De werkgroep o I v Car-

De VUJO-fietsers

WIJ 6

in de straten van Gent

la Brion had het allemaal
goed uitgekiend en uitgestip
peld Alleen het weer laat
zich
met
programmeren
Maar de weermaker was
V U J O blijkbaar genegen,
want bij de start op vrijdagmiddag om 15 uur te Leuven was ook de zon van de
partij
Vijftien dapperen vertrokken
te Leuven met Kamerlid Willy Kuijpers aan kop Vrij vlug

groeide het peloton aan In
Grimbergen kruisten ruim
veertig vredesfietsers
de
weg van het Ronde van
Frankrijk-circus Via Asse en
Aalst ging het naar Melle,
waar overnacht werd in het
kollege
Zaterdagmorgen
verdubbelde het aantal deelnemers Onder politieeskorte werd het centrum van
Gent doorkruist waar in
Vlaams huis «Roeland» gemiddagmaald werd
Voor het vertrek te Gent
werden op het Prof Laurentplein de doelstellingen van
de vredesfietseling uiteengezet door Willy Kuijpers V U JO
wilde
de
vredeseis
kracht bijzetten Zelfbestuur
voor alle volkeren, ontwikkelingssamenwerking en ontwapening verzoening door
amnestie waren de tema's
van deze tocht
Onder leiding van V U J O voorzitter Johan Sauwens
werd dan opnieuw gestart
Via Deinze en Tielt kwamen
ongeveer 150 vredesfietsers
op het gestelde uur Diksmuide binnengereden Met een
tikkeltje fierheid maakten de
deelnemers ons attent op de
lege bezemwagen
In Diksmuide sloten zich ook
een dertigtal VUJO'ers uit
Limburg aan Zij hadden een
voettocht vanaf Alveringera
in de benen
's Avonds hield V U J O een
tjezinningsstoride m de kripte van de IJzertoren, waar

Willy Kuijpers de idealen van
de «IJzerjongens» in hennnering bracht en de aktuele
betekenis van de IJzertragedie onderlijnde
Als je het ons vraagt was
deze zeer geslaagde aktie
van V U J O een tegengif voor
het wansmakelijk en ongepast spektakel van al of met
geüniformeerde
schuinmarcheerders, dat de IJzerbedevaart elk jaar meer en meer
ontsiert
KVR
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Kommerce
Met het jaar groeit het aantal verkopers in de straten
van Diksmuide. Soms zijn deze jongens en meisjes zo
opdringeng dat het echt niet
meer plezant is.
Een veelgehoorde kommentaar: «'t Is hier precies Lourdes I»

ren een slecht uithangbord
in het buitenland. Het IJzerbedevaartkomitee zou zich
ernstig
moeten
beraden
over de wijze, waarop deze
ongewenste aanwezigen verre kunnen gehouden worden.

O o k de pro's m o g e n

Tijdens het jaarlijks dodenappel werd ook de nagedachtenis van Leo Elaut geëerd.
Jarenlang heeft prof. Elaut in
ons blad de oproep voor de
IJzerbedevaart geschreven.
Het waren steeds degelijke
artikels, in de onvergetelijke
rechtuit-rechtaanstijl van onze senator. Z e werden gedragen door een grote bewogenheid en ze verraadden
de brede intellektuele en historische belangstelling van
de auteur. W e hebben dan
ook deze dagen met weemoed teruggedacht aan de

In één (korte) toespraak werden de pro-Egmonters even
lief aangesproken als de anti's. Over de pro's heette het
«dat zij hopen kommervol
echt te kunnen bouwen aan
Vlaamse
machtsposities».
De anti's «zijn ontmoedigd
of onzeker en hebben een
moeilijk inzicht in de toekomst.
Bij
allen
echter
«brandt de behoefte aan
eenheid in opvattingen en
metoden ».
Deze
toespraak,
waarin
pro's en anti's toch even
over één kam werden geschoren, was de « oproep tot
steun» van de ondervoorzitter van het IJzerbedevaartkomitee. Traditioneel kondigt
d e z e toespraak het rondreiken aan van de geldmandjes.

Leo Elaut

15.000 pamfletten

Julien Segaert (Kortemark)
zegde met kloeke stem in
zijn gespierd Westvlaams
de eed van trouw voor..

Aantal a a n w e z i g e n

« I n tegenstelling »
In een aantal bladen werd
geschreven dat «in tegenstelling met vorig jaar» de
VU-top thans sterk vertegenwoordigd was op de IJzerbedevaart. Dat was echter ook
vorig jaar z o : de VU-vooraanstaanden hadden er toen
echter de voorkeur aan gegeven, tussen de massa bedevaarders te blijven. Dat
gaf dan aanleiding tot het
geënsceneerde incident met
de zogenaamd onbezette
voorbehouden stoelen.
Dit jaar heeft de VU-top,
door een zichtbare aanwezigheid, een heruitgave van
dit incident en ieder misverstand willen vermijden.

VU-propagandisten hebben
te Diksmuide 15.000 pamfletten verspreid met het V U standpunt inzake de staatshervorming.
Het overgrote deel der bedevaarders nam er met belangstelling kennis van. Talloze mensen drukten er spontaan hun tevredenheid over
uit, dat de V U ook zichtbaar
en propagandistisch aanwezig was en dat ze vrank en
vrij voor haar mening uitkwam.

S l e c h t s uithangbord
De IJzerbedevaart is sinds
enkele jaren de verzamelplaats geworden voor een
paar honderd onwezenlijke
en geüniformeerde knapen
uit verschillende Europese
landen. Dat leidt traditioneel
tot incidenten.
Deze ongenode buitenlandse gasten bezorgen Vlaande-

grote meneer die Elaut was
en aan datgene wat hij ook
voor ons blad heeft betekend.

Paardekooper
De «Groet uit Nederland»
w e r d dit jaar gebracht door
prof. dr. P.C. Paardekooper.

Na de lange redevoering
van voorzitter Coene, keek
iedereen nogal «natjes» tegen deze groet aan. Prof.
Paardekooper wist evenwel
de kilte van de miezenge
regen snel te breken wanneer hij met snedige krachtdadigheid opkwam voor de
schoonheid en njkdom van
de Nederlandse taal. Van de
fransdolle Brusselaars en de
franskiljons maakte hij eenvoudig gehakt, tot groot jolijt
van de aanwezige massa.
Tegelijk echter legde onze
Noord-Nederlandse gast zijn
vinger in een open Vlaamse
w o n d e : « Z o dadelijk wordt
weer de eed van trouw afgelegd. Maar als w e morgen
weer laf zijn en Frans spreken, dan steken w e liefst
onze hand niet omhoog.
Want, weet U, dan legt U
een meineed af.»

Volgens
de
rijkswacht
32.000, volgens de inrichters
50.000 : het jaarlijks raadselspelletje naar het aantal aanwezigen. Over één ding was
iedereen a k k o o r d ; beduidend minder dan vorig jaar.
Toen sprak de rijkswacht
van 60.000.
Het slechte w e e r ! Zal wel
voor een deel meegespeeld
hebben. Maar even duidelijk
zijn duizende kandidaat-bedevaarders niet gekomen,
omdat ZIJ een hekel hebben
aan de tweedracht in de
Vlaamse Beweging. Of omdat «we daar niet naartoe
gaan om er ons te laten uitmaken ».
De organisatoren van de
busreizen wisten het al dagen op voorhand : alle moeite van de wereld om hun
bus vol te krijgen.
Het is niet toevallig, dat ook
de 11 juli-plechtigheden minder volk trekken dan vroeger ...
Anton
Anton
Van
Wilderode
schreef opnieuw de teksten
voor deze bedevaart. Utilitaire poëzie, die een grote
hoogte haalt.
Dat Van Wilderode een
realist is bewees hij in een
vraaggesprek met De Standaard : «Ik vind dat je een
goed flamingant kan zijn en
tegen het Egmontpakt zijn
en een evengoed flamingant
en voor het pakt. In het huis
van de Vader zijn er veel
kamers.»

De regels van het spel

DRUKKING EN
Wie oprecht bekommerd is om
de Vlaamse beweging, is niet zonder zorgen van Diksmuide teruggekomen. De IJzerbedevaart was
de zoveelste uiting van verdeeldheid en twijfel tussen mensen die,
op de keper beschouwd, hetzelfde nastreven. Maar die het niet
eens zijn over de middelen.
Dat de verantwoordelijken van
de kultuurverenigingen drukking
uitoefenen op de politieke verantwoordelijken, behoort tot het normale demokratische spel. Wanneer het goed gespeeld wordt —
en in het verleden was dat vaak
het geval — heeft het doorgaans
gunstige gevolgen. De drukking
versterkt de positie van de politicus, die het gewicht van de openbare opinie te zijnen voordele kan
laten meewegen in de balans.
Wanneer het spel echter slecht

lie

gespeeld wordt, dan dreigt de
positie van de politicus te verzwakken. Voor zover hij althans
de moed niet heeft om aan de
druk te weerstaan.
De spelregels zijn nochtans eenvoudig. Drukkingsgroepen hebben hun eigen taak, naast de
eigen taak van de partijen. Wanneer ze echter mekaars terrein
betreden, worden de spelregels
niet meer geeeerbiedigd. Dan
dreigen de gemeenschappelijke
posities verzwakt te worden, in
plaats van versterkt.
Het behoort tot de taak van de
drukkingsgroepen, de doeleinden
zo ideaal mogelijk te stellen. Z o
bij voorbeeld het standpunt van
Mr. Coene verleden zondag te
Diksmuide : « De Vlaamse staat
door een integraal federalisme
met twee en geen nieuwe toegevingen ». Het behoort tot de taak
van de politicus, deze doeleinden
zo ver als maar kan te verwezenlijken. Waarbij hij echter, in tegenstelling tot de drukkingsgroepen,
rekening moet houden met mogelijkheden en machtsverhoudingen. De konkrete politieke vertaling van de ideale slogan luidt dan
ook voor h e m : zoveel mogelijk
federalisme en zo weinig mogelijk
toegevingen.
Wanneer de twee groepen het
daarover eens zijn — de enen
dat het hun taak is de doelstellingen ideaal te formuleren, de
anderen dat het hun opdracht is
deze ideale doelstelling zo dicht
mogelijk te benaderen — en wanneer beide groepen daarbij op
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EN
mekaar inspelen, vervullen zij ieder hun nuttige en nodige rol.
De huidige toestand in de Vlaamse beweging beantwoordt echter
niet aan deze zinnige taakverdeling. De drukkingsgroepen betwisten de politici het recht om aan
politiek te doen. Zélf echter formuleren zij geen alternatief. «Integraal federalisme zonder enige
toegeving» is uiteraard een slogan, die iedereen kan toejuichen.
De moeilijkheden beginnen pas
wanneer men verplicht is, te zeggen hoé men dat wil verwezenlijken. Er is uiteindelijk in een
demokratie maar één oplossing:
een vergelijk.
De Vlaamse Beweging, maar ook
de demokratie zelf, maken een
slechte beurt wanneer de politici
die een goed en eerbaar vergelijk
nastreven en die de moed opbrengen om dit vergelijk af te sluiten,
in de rug geschoten worden.
Daarom is een algemeen overleg
in de Vlaamse Beweging thans
zo wenselijk en zo noodzakelijk.
Daarom heeft Hugo Schiltz de
idee geopperd van de staten-generaal: een brede samenspraak
en een ruim overleg, waarbij zowel voor- als tegenstanders zouden betrokken zijn en waaraan
zou deelgenomen worden door alle verantwoordelijke
krachten
van de Vlaamse samenleving.
Het behoort tot het slecht hanteren van de spelregels, dat deze
idee door de tegenstanders van
het Gemeenschapspakt verengd
wordt tot een bijeenkomst van
anti-Egmonters.

WIJ 7
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Mobutu hakketakt
verder
in zijn modderpoel.,.
ning » toegewezen gekregen hebben Mobutu moet dnngend beseffen dat het met langer kan
geduld worden dat hij vanop zijn
Kamanyolaschuit scherpe pijlen
blijft afvuren naar de Brusselse
Wetstraat

Vanop zijn luxueuze jacht« Kamanyola» te Bandudu zendt president Sese Seko Mobutu momenteel bijna dag-op-dag ernstige politieke verwijten aan het adres van
de Belgische regenng De president van het Zaïrese korrupte
regime — dat ontegensprekelijk
diktatonale allures heeft aangenomen — stuurt zelfs dezer dagen
aan op het verbreken van de
diplomatieke betrekkingen
Zonder schioom eist het Zaïrese
staatshoofd in feite het ontslag
van de minister van Buitenlandse
Zaken Henn Simonet Mobutu
scheldt eveneens een Vlaams
partijvoorzitter uit voor een « Hurluberlu inconnu »
De Zaïrese volksmens, om wie
het bekvechten momenteel uiteindelijk geschiedt, krijgt geen stem
in dit salondispuut
In de ver van Kinshasa afgelegen
dorpen heeft men evenwel ergerlijke echo's opgevangen van rijkelijke Zaïrese modeshows die nog
eind vonge week in een Brussels
viersterrenhotel
werden
gehouden
Sese Seko Mobutu
kan die opperbevelhebber op het
internationale forum nog langer
ernstig genomen worden als konkrete hulpmiddelen voor ontwikkelingssamenwerking ter sprake
komen"?

Eloy
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Sinds geruime tijd zijn besprekingen aan de gang, om de Europese
Ekonomische
Gemeenschap CEEG) opnieuw uit te breiden nl Portugal Spanje en Griekenland Dan zal de EEG overstappen van het Europa van de
Negen naar dat van de Twaalf
Men IS nochtans nog met in het
stadium van de verwezenlijking
Er rijst daar tegen verzet o m
van de Franse boeren, die vooral
de konkurrentie van de Spaanse
boeren vrezen Het is geen toeval
dat de boeren in Zuid-Franknjk
eens te meer met hun trakteren
de straat opreden net toen hun
president Giscard een officieel bezoek bracht aan Spanje waar hij
met de Spaanse regering besprekingen voerde nopens het Spaanse EG-lidmaatschap
Maar hoe dan ook, vroeg of laat
zullen de dne landen de EG-gemeenschap vervoegen Dit is on-
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MOBUTU
SESE
SEKO

Ergerlijk is het immers zonder
meer dat Mobutu de verantwoordelijkheid voor de ekonomische
modderpoel en voor de sociale
miserie in zijn gewesten op eertijds «bevnende naties» afwimpelt
Het zenuwachtig gehakketak van
Mobutu betreft dezer dagen vooral de Vlaamse en Franstalige journalisten die in Brussel teveel
ruchtbaarheid zouden geven aan
de Zaïrese opposanten van het
Mobutu-regime, die hun verzet
met perskonferenties internationale weerklank pogen te geven
Hierop reageert Sese Seko Mobutu haast elke dag met onverantwoorde insinuaties via zijn staatspersagentschap
Desondanks
heeft Mobutu een zeer grote verdienste hij heeft er voor gezorgd
dat momenteel de vraag naar de
verantwoording en de oriëntatie
van onze ontwikkelingshulp in alle
scherpte wordt gesteld
Minister Lucien Outers verklaarde eind december vong jaar nog
dat hij «geen graten ziet in het
regime van Mobutu » Die uitlating
zou hij vandaag allicht met durven herhalen Mobutu heeft zijn
gezicht voor de publieke opinie

HIJ mag dan al zopas na een
lunch op het koninklijk paleis in
Laken — waarop hij zijn medestanders afgevaardigde — nog
maar eens voor ruim 100 miljoen
frank «humanitaire steunverle-

ontkoombaar
Dan blijven in
West-Europa nog slechts vier staten buiten de EEG Noorwegen
Zweden Zwitserland en Oostenrijk Hoelang zullen ze nog standhouden tegen de ekonomische
reus die de EEG is
BIJ toetreding van de dne zou de
EG 311 700 000 inwoners tellen
op een oppervlakte van 2 miljoen
257 000 km2 Aangezien Portugal Spanje en Gnekenland een
oppervlakte hebben van resp
91600 504 800 en 132000 km2
zou de EEG-oppervlakte verdubbelen Samen vertonen de dne
53,2 miljoen inwoners (Frankrijk
5 2 7 miljoen) Medio 1976 telden
Gnekenland Spanje en Portugal
resp 8,7 35,5 en 9 miljoen inwoners
In de huidige EG-staten werkt
slechts 6,9 % van de aktieve
bevolking in de landbouwsektor,
terwijl de aktieve landbouwbevol-

voor goed besmeurd en alle krediet verloren
Zijn regime steunen heeft mets
meer met ontwikkelingshulp te
maken
Inmiddels wordt ook alsmaar duidelijker hoeveel miljarden er aan
zogenaamde
ontwikkelingshulp
vergooid werden W e belichtten
reeds eerder als voorbeeld het
maisprojekt in Kasese, dat uiteindelijk slechts een paar multinationale ondernemingen ferme winsten opleverde, maar waarmee
de plaatselijke bevolking geen
greintje werd geholpen O m de
hulp van volksgemeenschap aan
volksgemeenschap mogelijk en
efficient te maken is het nu wel
dringend nodig dat werk wordt
gemaakt van d e federalizering
van het Algemeen Bestuur voor
Ontwikkelingssamenwerking De
overmatige onentering van onze
ontwikkelingshulp naar « Franse »
landen (waar de regimes in handen zijn van een Franstalige elite)
zet minister Lucien Outers nog
steeds getrouw voort, in het voetspoor van zijn voorgangers, w o
CVP'er Renaat Van Elslande
Als mensen van het Franse oudkolomale slag zoals ABOS-direkteur Eloy de miljarden van ontwikkelingssamenwerking in handen
houden, kunnen staatshoofden
zoals Mobutu blijven hakketakken in hun modderpoel Gedurende twintig jaar hebben wij met
ettelijke miljarden de Zaïrese bevolking geen stap vooruit geholpen (hds)

Europa van twaalf?
king in de drie kandidaat-leden
van 25 tot 35 % schommelt Het
gaat hier trouwens om zeer
vruchtbare streken sterk als
groenten- en fruitproducenten
waarvan de doorbraak op de EGmarkt nieuwe spanningen zal uitlokken

tijd gaat mank Bovendien is er
het systeem waarop de wedde
van de industriële managers berekend wordt
dit salans wordt
berekend in funktie van het aantal personeelsleden in hun onderneming Reeds vaak volgden de-

ze direkteurs het voorbeeld van
de landbouwmagnaten-hereboeren onder het tsanstisch regime,
zoals meesterlijk beschreven in
«De dode zielen» van Gogolj Er
IS — ook in het rode paradijs —
mets nieuws onder de zon

Het jaarlijks inkomen per hoofd
bedraagt in de Bondsrepubliek
6195 dollar (het hoogste) tot
2 180 dollar in Ierland, lichtjes lager dan Spanje (2446 dollar) en
hoger dan Gnekenland (2139) en
Portugal (slechts 1 517 dollar)
De meeste EEG-landen, tevens lid
van de OESO (Organizatie voor
Ekonomische Samenwerking) vertonen een gemiddelde pnjzenstijging van 7 , 9 % (1973), 1 3 , 4 %
(1974), 1 1 , 4 % (1975), 8 , 6 %
(1976) en 8,9 % (1977) met andere woorden stegen de prijzen
sinds 1973 met 61 2 %
Is de werkloosheid in de EEG-landen aanzienlijk, dan is de bewering van het Sovjet-blok dat er in
de COMECON-landen (tegenhanger van de EEG) geen werkloosheid IS met de klassieke korrel
zout te nemen
De ekonomische politiek in de S U
en haar satellieten ligt in de bewuste keuze zoveel mogelijk mensen aan het werk te zetten Desniettemin IS er een kromsch tekort aan werkkrachten wat gedeeltelijk de landvlucht in het oostblok verklaart Niet te verwonderen dat de landbouwproduktie
stagneert en zelfs daalt Het
slechtste gevolg van deze arbeidsintensieve politiek is de
achterstand in de produktie
tegenover de zoveel sneller producerende
Westerse
landen
Ook de verdeling van de arbeids-

Comecongebouw

te Moskou

teken van macht 7
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Vlieg
met ons naar Barcelona!
Tijdens het jongste VU-kongres werden tussen Vlaamse
en Katalaanse nationalisten
kontakten gelegd die veel
verder reiken dan de handdrukjes-met-bloemen van beleefdheid.

lona heen en terug. De transfer van de luchthaven naar
hotel en omgekeerd, verblijf
in een hotel met half-pension
(morgenmaal en middag- of
avondmaal).

De nationalisten van de Katalaanse Convergencia Democratica de Catalunya nodigden de Volksunie uit in september aanstaande naar Barcelona te reizen.

Stratenlopers:

Na geruime tijd onderhandelen over data en programma
is nu alles in kannen en kruiken !

Wie deze enige reis wil meemaken neemt O N M I D D E L LIJK kontakt op met VU-sekretariaat,
Barrikadenplein
12,
1000 Brussel
(tel.
02/219.49.30).

politiek, een propere zaak!

Tijdens het weekeinde van
vrijdag 8 tot en met maandag
11 september
wordt
de
Volksunie in Barcelona verwacht. Een enige kans om de
Katalanen, hun strijd, hun leven en hun land te leren kennen.

Totaal 5e lijst

• PRIJS : 5.600 fr. Daarin is
begrepen : Zaventem - Barce-
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545.644

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn van Wijnegem

• VERTREK: te Zaventem
op vrijdag 8 september om
12 u. 40 met een vliegtuig van
Sabena.

• VERTREK te Barcelona
op maandag 11 september
om 15 u. 35.

5.000
1.000
250
1.000
1.000
5.000
4.275
2.000
1.000
1.000

52.225

Algemeen totaal

Hier volgen de eerste inlichtingen :

• VERBROEDERING: met
de Katalanen, uitstappen, exploratie, voetbalmatch tussen de C D C (Katalonië) en
de V U (Vlaanderen).

Oud-strijder '14-'18 (langs A.D.B.) ;
A.D.B., (jeraardsbergen
R.W., Vosselare
;.-...,<i
J.D.M., Sterrebeek
!....".'.
E.S., Antwerpen
VU-arr. Turnhout
L.D.B., St-Katherina-Lombeek
P.F.,Stevoort
R.V., Wolvertem
W.V.B,, Asse
VU-afd. Veurne
J.V.CGenk
I.D., Ledeberg
A.D.S., Kessel-Lo
J.B., Zepperen
VU-afd. Gentbrugge
4Ïiftï#
L.F., Merchtenn
..:.............-.......
W.V., Antwerpen
VU-afd. Hoboken
J.V.,Zelem
VU-afd. Erpe-Mere
D.D.C., Hallaar
F.S., Hever
,,•,,•_„ .i,«*£*»rïaisr*'>'='--- w».,!.,.»»,
A.V., Kortrijk
-..'x:.\«;?yT3r.\*!tr.'...%*;.:.\^-;
M.P., Dilbeek
VU-afd. Kortrijk
VU-afd. Boom
. . . . . . if-i^,
F.T.,Genk
V.V.V.G., Ekeren
A.R.,Schoten
Mevr. M.S., Deurne
'..
G.V.D.B., Zandbergen
VU-afd. Denderleeuw
J.B.O.,Dworp
Lustige Kaarters, Hasselt
J. V.D.B., Wolvertem
F.L, Houthalen
P.J., Mechelen
E.B., Lokeren
M.V., Oostende
LV., Kortrijk
G.S., Vossem
VU-afd. Heverlee

Een maandagvoormiddag. En toch waren ze er als de kippen bij. Om
dan nog een zware dobber manhaftig aan te pakken : het proper en
netjes maken van een drukbezochte garage aan het Barrikadenplein.
Annie Lenaerts, Georgette De Kegel, Frans Kuijpers, Jan Taelemans,
Nora Tommelein, Hllde Derillé en Geert Hoogstoel, namen het initiatief om een stukje VU-sekretariaat een stevige poetsbeurt te geven.
Dat gebeurde op het moment dat Mia De Prins sergeant-van-week
was, terwijl Frans Kuijpers haar assisteerde. Er is immers momenteel
op dat Barrikadenplein een klopjacht bezig op vervuilers.
Proficiat aan de Initiatiefnemers! Hardnekkige vervuilers mogen
weten dat een stevige keerborstel achter elke hoek kan opduiken.
Voor de stratenlopers en de stratenvegers luidt immers de stelregel : politiek moet een propere zaak zijn !

Het modern bejaardencentrum « Rustenborg »
biedt u een aangename werksfeer
Kandidaten k u n n e n inschrijven voor een werfreserve voor
— verple(e)g(st)er Al en A2
— verpleegassistente
voor het rustoord Rustenborg.
Al deze betrekkingen kunnen voltijds of deeltijds
bezet worden.
De aanvragen moeten toekomen bij een ten laatste
op 10-8-78 aangetekend schrijven aan de voorzitter
van het OCMW van Wijnegem.
Alle inlichtingen w^orden u g r a a g verstrekt via telefoon 53.91.61 of op het sekretariaat, Koolsveldlaan 94,
2110 Wijnegem.
tAdv.)
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Guldensporenherdenking
en beiaardfeest te Borgerhout
Ten einde zoveel mogelijk mensen de
gelegenheid te geven aanwezig te zijn
op de 11 juli-vienng, w e r d te Borgerhout de Guldensporenslag herdacht
op woensdag 28 juni De plechtigheid
ging door in de gemeentelijke sporthal aldaar
Een zeer gevarieerd
programma
w e r d de aanwezigen voorgeschoteld
Het groot Koperensemble van Theo
Mertens opende deze vienng met de
gekende Ouverture op zes Vlaamse
Volksliederen van Peter Cabus Met
Des Winters als het regent, Vlaanderen Boven Al en Anne-Marieke zong
ieder zijn of haar longen leeg en de
harten boordevol
De Borgerhoutse Volkskunstgroepen
't Lanteernke, 't Vlammeke en De
Weverkens konfronteerden ons met
de oude Vlaamse plattelandsdansvorm en zwaarddansen
De muzikaliteit in de sporthal w e r d op
geworpen door het Kamer-Koperkwintet van de muziekakademie met
onder meer een werk van Sostakowich
Na de Solo voor twee drums en
orkest, n I - Halasana » van Louis Cauberghs, de koren Alma Musica en
Cantate, droeg Bert Caekelbergh, die
tevens instond voor de prezentatie en
bindteksten, «Bnef uit Vlaanderen»
voor, poeziestuk door Remy C van
de Kerckhove
Net voor de pauze konden wij onze
strijdvaardigheid
bevestigen
met
Strijdkreet, De Blauwvoet en Groeninghe
Na de inzet van het tweede deel door
Theo Mertens met een werk van
Leonard Bernstein, hield burgemeester Dirk Stappaerts zijn 11 juli-rede,
alleszins het hoogtepunt van deze viering te noemen Uit zijn door het
publiek op pnjs gestelde rede citeren
WIJ enkele belangrijke passages
Les van e e n h e i d
«H/af ons als volk reeds zo vaak
heeft groot gemaakt op talloze ogenblikken van onze bewogen
geschiedenis, IS de totale inzet van alle kleine lieden, dat gewone volk van boeren en
arbeiders, als een man achter hun lei-

ANTWERPEN

blijven IS een andere
waarschuwende
evidentie Daarom is voor de Vlaamse
gemeenschap meer dan ooit de laatste klippen veilig omzeilen van essentieel belang
In de geest van de
gemeentenaren
van 1302. gedesemd in de gilden, die
demokratische
beroepscel
van inspraak en medezeggenschap
— toen
reeds' — eisen wij de voltooiing van
de Vlaamse deelstaat een mogelijk
model van pluralistische
verdraagzaamheid en gedurfde
samenlevingsopbouw »
Gehecht aan ons geboorteland bezongen WIJ vervolgens De Kempen, het
Waasland en Schoon is de Heide
Uit zijn rijk gevuld repertorium vergastte Juul De Corte ons op enkele
meer en minder gekende nummertjes en leerde ons op het pianoklavier
een beiaard imiteren
Blijheidslied en Klokke Roeland gingen beiaardier Jo Haazen vooraf, die
een zeer vlotte en onderhoudende
toelichting bracht over het Beiaardlied
uit de Rubenscantate van Peter Benoit
Ten slotte w e r d met een ingetogen
Gebed voor het Vaderland en een
stnjdhaftige Vlaamse Leeuw een punt
gezet achter deze herdenkingsavond

Vlaamse deelstaat: m o d e l !
Dat de demokratische spelregels van
kombinerende kompromissen,
alternatieve voorstellen en uitputtende dialogen, met tot het oneindige
buigbaar

Bonheiden „vergat" Rijmenam

11 juli-herdenlng te
Schilde-'s-Gravenwezel
De Volksunie-afdeling Schilde-'s-Gravenwezel organizeert een 11 juli-herdenking onder het motto
«Naar
Vlaams ekonomisch zelfbestuur»
O p het programma
• de huismuziekgroep familie Valvekens uit Schilde die o I v de heer Bruno Boey de aanwezigen zal vergasten op enkele mooie stukjes klassieke
muziek
• M e v r o u w Maria Pas zal enkele
gedichten en proza voordragen nauw
aansluitend bij het onderwerp o a van
Gerard Walschap
• Vlaamse volks- en strijdliederen
gebracht door het zangkoor van het
Vlaams V e r b o n d van Gepensioneerden
• De feestrede wordt gehouden
door de heer Frans Kuypers, die zal
handelen over o a het staaldossier
Deze 11 juli-viering heeft plaats te
Schilde in de zaal Nova op dinsdag 11
juli 1978 o m 20 uur, Turnhoutsebaan

Openbaar
Centrum
voor
Maatschappelijk
Welzijn Merksem
Openverklaring van de betrekkingen v a n .

• gegradueerde verpleegkundige
• gebrevetteerde verpleegkundige
• vroedvrouw
• verpleegassistente
• kinderverzorgster
waarvoor tevens een wervingsreserve wordt aangelegd.

Rijmenam
vertee, i ,nwc,l,jk J^ cc„7,^,„09g,ng
met Bonheiden.
Men kan
zich terecht afvragen
of men er ook wat aan doet om deze
operatie
wat aanvaardbaarder
te maken. Zo te zien met want bij de
nieuwe
bewegwijzering
«vergat»
men Rijmenam
Dat nam de VU niet, haar
raadsleden
Bogaerts
en Tuymans
herstelden
de «vergetelheid»
en
namen het werk van het gemeentebestuur
voor eigen
rekening...

WIJ 10

JULI
IVIERKSEM : Gezellig samenzijn naar aanleiding van de Guldensporenviering om 20 u 30 in zaal van lokaal Breydel

11

11

HERENTALS: Vlaams-Nationale
Guldensporenvienng
om
'' 9 uur in Taveerne Kempenland aan 't Stationsplein — Prijskamp Bloemen schikken, ingericht door de Vlaamse Vrouwenknng. - Kaartprijskamp zetten. Inleg 30 fr Vooruit 1.000 fr.
Aanvang o m 20 uur Gastspreker senator Wim Jorissen
SCHILDE-'S-GRAVENWEZEL; 11 juli-herdenking om 20 uur in
zaal Nova te Schilde Muzikale omlijsting familie Valvekens koor der Vlaamse gepensioneerde. Voordracht door mevr
Joris-Pas Spreker Frans Kuijpers
W O M M E L G E M : 11 juli-herdening in Den Klauwaert om 20 uur
Organizatie V U J O

OCMW-BERCHEM
Bij het O p e n b a a r Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van Berchem-Antwerpen zijn, met een wervingsreserve van 1 jaar, betrekkingen vacant van
verple(e)g(st)er, verpleegassistent(e), ziekenoppass(t)er en gezins- of bejaardenhelp(st)er voor buitendienst.
Algemene Voorwaarden:

Burgemeester Stappaerts
ders Dat was precies ook de ware
betekenis en inhoud van die beroemde 11 juli-dag in 1302, misschien onze
enige overwinning waarbij de gulden
sporen zo reëel en veelvuldig
te
rapen vielen Uit 1302 blijft voor ons
nu in 1978 de dwingende en vermanende les van de eenheid in gesloten
gelederen, boven ieder filozofisch of
wijsgerig onderscheid,
boven
ieder
vermeend politiek verschil in bijkomstigheden

iflLCnDCR

De kandidaturen, per aangetekende zending, gericht a a n
de heer voorzitter van het
OCMW, Van
Aertselaerstraat 29, 2060 Merksem, dienen uiterlijk toe te komen op
14 juli 1978.
Nadere inlichtingen k u n n e n
bekomen worden bij het personeelsbureau,
Jaak
De
Boeckstraat 3,2060 Merksem.
Adv. 139

Leeftijd, minimum 18 jaar - maximum 45 jaar op
datum van indiensttreding
De sollicitaties, vergezeld van een uittreksel uit het
register van de geboorteakten, een be'wijs van Belgische nationaliteit, een getuigschrift van goed zedelijk
gedrag, een door het gemeentebestuur voor eensluidend verklaard afschrift van diploma, brevet of
getuigschrift, een militiegetuigschrift voor de mannelijke kandidaten en een bewijs van voorkeurrechten zo men deze inroept, moeten toekomen uiterlijk
op 31 juli 1978 te 11 u u r op het secretariaat van het
OCMW, Uitbreidingstraat 322,2600 Berchem-Antwerpen.
Vereiste diploma's, brevetten of getuigschriften:
VERPLE(E)G(ST)ER: brevet v a n ' ziekenverple(e)g(st)er
diploma
gegradueerde verple(e)g(st)er.
VERPLEEGASSISTENKE): brevet van verpleegassistent(e)
ZIEKENOPPASSmER: getuigschrift van ziekenoppass(t)er of
getuigschrift van ziekenverzorg(st)er
BEJAARDENHELP(ST)ER voor buitendienst: attest
van gezins- of bejaardenhelp(st)er, afgeleverd door
het Ministerie van Volksgezondheid en van het
Gezin (d.w.z. bekwaamheidsattest, afgeleverd door
de Minister of de Staatssecretaris die, voor het
Vlaamse gewest, de gezinszorg onder zijn bevoegdheid heeft).
GEZINSHELP(ST)ER voor buitendienst:
ofwel attest van gezinshelp(st)er, afgeleverd door
het Ministerie van Volksgezondheid en van
het Gezin (zie hoger);
ofwel brevet van gezinshelp(st)er en/of sanitaire
help(st)er; d.w.z.
ofwel brevet of getuigschrift van gezinshelp(st)er of
gezins- en sanitaire help(st)er
ofwel kwalificatie-attest van het zesde leerjaar,
ofwel studieattest waaruit blijkt dat de kandida(a)t(e) met vrucht het zesde leerjaar heeft
gevolgd; afgeleverd door een hogere secundaire beroepsschool, finaliteit gezins- en sanitaire help(st)er of gezinshelp(st)er
Er wordt tevens overgegaan tot het aanleggen van
een wervingsreserve van 1 jaar voor de betrekking
van be]aardenhelp(st)er voor binnendienst en van
sanitaire help(st)er, eveneens volgens de algemene
voorwaarden hieboven vermeld.
Vereiste brevetten of getuigschriften:
Bejaardenhelp(st)er voor binnendienst: zie bejaardenhelp(st)e.r voor buitendienst.
Sanitaire help(st)er: zie gezinshelp(st)er voor buitendienst.
Inlichtingen k u n n e n op voormeld adres bekomen
worden; telefoon 031 -30.98.70 - toestel 217.
(Adv. H2)
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het

RTB-1 - 20 u. 05 Caroline chérie

De BRT speelt de Vlaamse
provincies
tegen mekaar uit
De BRT-TV (dienst lichte muziek) zendt tijdens de komende zomermaanden vanuit Blankenberge 5 programma's uit onder de titel « De
vijf provincies ».
Het betreft hier een vriendschappelijke wedstrijd tussen Antwerpen,
(Vlaams-)Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen,
waarbij wordt nagegaan welke provincie het meest aantrekkelijke,
ontspannende, muzikaal spektakel brengt.
Elke provincie krijgt van de BRT én de stad Blankenberge alle mogelijke faciliteiten om een 75 minuten-durend kijkspel te brengen in de
grote tent die opgesteld staat aan de Spuikom te Blankenberge.
Per provincie kreeg éèn regisseur, van het provinciebestuur, de
opdracht onn deze show in elkaar
te s t e k e n : er werd één grote
voorwaarde gesteld, nannelijk dat
alle deelnemende artiesten afkonnstig zijn uit de provincie waarvoor
ze optreden.
Bedoeling is dat de provincie een
beroep doet op haar beste vertegenwoordigers uit de showwereld Cberoepslul of annateurs, groepen of solisten).
Hier ligt uiteraard een brede waaler van mogelijkheden open, gaande van de artiesten van het lichte
lied, over majoretten, fanfares, akteurs, dansgroepen, tot akrobaten en goochelaars.
De grote taak van de 5 regisseurs bestaat er dan ook in om al
dit materiaal aan één te lijmen tot
een
boelende,
sprankelende
show, waar het eigen gelaat van
elke provincie uit naar voren
komt, in de hoop de « Grote Prijs

der 5 Provincies» in de wacht te
slepen... want het is ten slotte
een wedstrijd I
Een jury van vaklui en vertegenwoordigers uit de amusementssektor zullen de 5 programma's
beoordelen.
Enkele gegevens
De opnamen gebeuren op volgende data: provincie Antwerpen
(opname 19 juli); uitzending : zondag 23 juli. - Provincie Brabant
(opname 22 juli); uitzending : zondag 30 juli. - Provincie Limburg
(opname 25 juli); uitzending : zondag 6 augustus. - Provincie OostVlaanderen (opname 27 juli); uitzending : zondag 13 augustus. Provincie West-Vlaanderen (opname 29 juli) ; uitzending : zondag 20 augustus.
O p 20 augustus volgt onmiddellijk na het Westvlaamse programma, vanuit het Oostendse Kursaa( de rechtstreekse proklama-

tle en overhandiging der prijzen in
aanwezigheid van de provinclegoeverneurs.
Het publiek wordt uitgenodigd de
opnamen bij te wonen I
De vijf regisseurs zijn: Walter
Claessens ( A n t w e r p e n ) ; Jarl Demeulemeester (Brabant); Paul De
Rideaux (Limburg); Jaak Vermeulen (Oost-Vlaanderen) en Remi
Van Duyn (West-Vlaanderen).

Radio vraagt
vertellers
Dames en heren van 60 jaar of
meer, die een niet-uitgegeven oud
verhaal kennen, waarvan de vertelling 7 tot 10 minuten duurt, kunnen hun kans wagen In het
BRT-1-programma « Z o d'Ouden
Zongen ». De voorkeur wordt gegeven aan vertellingen uit de
eigen streek.
Wie zo'n verhaal kent en meent
het te kunnen vertellen, stuurt
een gele briefkaart naar «Vertellers gevraagd, BRT-Omroepcentrum, kamer 3 L 72, August Reyerslaan 52, 1040 Prussel. O p deze kaart vermeldt u adres, leeftijd,
eventueel telefoonnr. De radio
komt uw verhaal thuis opnemen
en uitgezonden verhalen worden
beloond met een geldprijs.

Le fils de

Pseudo-hlstorische avonturenfilm met Brigitte Bardot en Magali Noël. Regie van Jean Devaivre.
Na de schipbreuk van zijn ouders werd Juan door een Spaanse familie opgevoed. Tijdens de
Franse bezetting onder Napoleon, besluit hij in het verzet te
gaan. De jonge anstokraat
wordt echter met minachting behandeld.
F-3 - 20 u. 30 - L'invitée
Drama van Vittorio de Seta met
Joanna Shimkus en Jacques
Perrln.
Een jonge vrouw komt te weten
dat haar man een minnares
heeft. Ze zoekt onderkomen bii
vrienden.
Haar
werkgever
neemt haar mee naar de Provence. Hij denkt dat de vrouw groot
verdnet heeft, maar blijft terughoudend. Prachtige psychologische tekening.
LUX-21 u.
balancent

Les femmes s'en

Franse politiefilm met Eddie Constantine en Nadia Gray.
In Italië wordt een briefje van
1.000 dollar uitgegeven. Een detective wordt met de zaak belast.
D-2 - 23U.30 vous d'Anna.

Les rendez-

Psychologische prent van de beroemde
Belgische
kineaste
Chantal Akerman met Magali
Noël, Helmut Griem en Aurore
Clément.
D-3 - 21 u. 15 - Minnie and
Moskowitz.
Psychologische film van John
Cassavetes met Gena Rowlands.
VRIJDAG 7 JULI 1978
BRT-1 - 20 u. 50 — De duivel in
de doos.
Tragi-komische film van Pierre
Larry met Dominique Labourier
en Jean Rochefort.
LUX - 21 u. — Liberation.
Russische oorlogsfilm van Ozerov met N. Guanine.
Te IVloskou denken Stalin en zijn
maarschalken aan een tegenoffensief tegen Hitler De film
toont gedetailleerd de pantsergevechten, de diskussies en de
troepen in de loopgraven.
D-1 - 21 u. 15 - Take the money and run.
Kolderfilm van Woody Allen,
waarin hij zelf de hoofdrol vertolkt.
RTB - 22 u. — Nous voulons
les colonels.
Satirische film van Mario Monicelli met Ugo Tognazzi.
Op papier steekt een plan om
de regering omver te werpen
goed in elkaar. Bij de uitvoering
blijken er echter tal van vergissingen in te zitten.
F-2 - 22 u. 52 — Tout est a vendre.
Psychologisch portret van Andrzej Wajda.
D-2 - 00 u. 30 — Fluchtgefahr.
Zwitserse speelfilm van Markus
Imhoof met Matthias Habich.

Een autoreparateur maakt een
plezierritje met een vreemde wagen en houdt stil bij een weekendhuisje. Hij wordt er opgepikt
als inbreker.
ZATERDAG 8 JULI 1978
Ned. 1 - 21 u. 55 - Dedée d'Anvers.
Film van Yves Allegret met Simone Signoret.
Fatalistische film over het milieu
van de ontucht. Goede atmosfeerschepping.
LUX - 21 u. — Anne-Marie.
Luchtvaartdrama van Raymond
Bernard naar Antoine de SaintExupéry. Een meisje leert een
vliegtuig besturen. Een jonge uitvinder bemint haar, maar wordt
dwars gezeten door een stel
vrienden van Anne-Marie.
ZONDAG 9 JULI 1978
Ned. 2 - 21. u. 05 — Dodes'kaden.
Schets van een krottenwijk nabij de grootstad, van Akira Kurosawa.
FR. 3 - 21 u. 05 - Der blaue
engel.
Bekende vooroorlogse film van
Josef Von Sternberg, waarmee
Mariene
Dietrich
wereldberoemd werd.
LUX - 21 u. — Le protecteur.
Film van Roger Hanin met Juliette Berto en Robert Hossein,
MAANDAG 10 JULI 1978
FR. 3 - 20 u. 30 - Mort oü est
ta victoire?
Psychologisch drama van Hervé
Bromberger met Pascale Audret Naar de roman van Hervé
Bazin.
Diepgaande psychologische studie waarvan de dialogen erg artificieel overkomen. Verzorgd geheel, prachtig vertolkt
LUX - 21 u. — Johnny Guitare
Film van Nicholas Ray met Joan
Crawford.
DINSDAG 11 JULI 1978
RTB 2 - 20 ü. 05 - Lady killer.
Gangsterfilm van Roy del Ruth
met James Cagney.
Interessante evocatie van de
Hollywoodstudio's
ongeveer
twintig jaar terug.
FR. 3 - 20 u. 30 — La louve solitaire.
Politiefilm van Edouard Molinaro
met Danielle Gaubert
Spannende politiefilm.
WOENSDAG 12 JULI 1978
BRT 2 - 20 u. 45 - Roman holiday.
Komedie van William Wyler met
Audrey Hepburn.
Een jonge prinses verlaat in het
geheim haar kamer en zwerft
door Rome. Ze ontmoet een
journalist die haar wil interviewen. Hij houot zijn ware identiteit verborgen en begint met
haar een verhouding.
NED. 1 16 u. — In the foreign
legion.
Abbott en Costello-film van
Charles Lamont
FR. 3 - 20 u. 30 — La nuit de
Saint-Germain-des-Prés.
Politiefilm van Bob Swain met
Michel Galabru en Mort Shuman.

Dood van een non, opnieuw
Verfilming van Collet en Drouot van de roman van Maria Rosseels. Met Nellie Rossiers.
Interessant metafysisch en Intellektueel drama over de geloofskrisis van een geestelijke. Tegelijk bezinning
over de draagwijdte van de katolleke moraal, de vergankelijkheid van haar dogma's en de noodzaak aan
moderne geloofsinterpretatie.
Een evenwichtige film, prachtig gefotografeerd en geregisseerd. Bewonderingswaardige akteursprestatie
van o.a. Nellie Rossiers In de hoofdrol.
Dinsdag 11 juli om 20 u. 40 op BRT-2.
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Donderdag
BRT 2
2015 De Krrstenen Cdokumentaire) — 21 05 Beschuldigde sta op i
CTV-spel)

BRT 1
15 00 Sportreportages (tennis, ronde) - 18 50 De Hariem Globetrotters (O — 1910 Rondomons —
19 35 Kijk uit I - 19 45 Nieuws 2015 De Muppet Show - 2040
Panorama — 21 05 Standpunten
— 2125 Premiere 2215
Nieuws — 2235 Tennis (Wimbledon)

NEP. 1
1800 Open school/Teleac —
1815 Ronde van Franknjk —
1850 De fabeltjeskrant - 1855
Nieuws — 1859 KRO's wereldcirkus — 1945 Vier weken zonder
televisie (reportage) — 2020 De
kleine Willem Ruis Show - 21 05
Sanford en zoon (fJ — 2137
Nieuws — 21 55 Hopi, een volk
van vrede (dokumentaire) —
2255 Nieuws

NEP. 2
1730 Tennis — 1855 Nieuws —
1858 Black Beauty (O - 1925
Zo vader, zo zoon (TV-spel) —
2000 Nieuws - 2027 Een lied
van de schemenng (O — 21 12
Een paardekracht — 21 40 De
Lucy Show (O - 2205 Hier en
nu — 2235 Vernieuwd geloven
— 2250 Nieuws

RTB 1
1445 Ronde van Franknjk —
1600 Tennis - 1800 Ivor la petite locomotive - 1805 1 2 3
atelier — 1830 Les enfants des
autres (fJ — 1845 Festival —
1915 Antenne-soir
1930
Nieuws — 2005 Le fils de Caroline cherie (film) — 21 50 Nieuws
— 22 05 Le carrousel aux images

Regionaal nieuws — 1943 Ronde
van Franknjk — 2003 Nieuws —
2030 Le mutant (f) - 21 27 l'Evenement — 2230 Les lieux d'une
fugue de Georges Perec — 2310
Nieuws

1335 Regionaal magazine —
1350 La folie des bètes (fJ —
1400 Police story (fJ - 1500
Sport — 18 00 Jeugdprogramma
— 1840 C'est la vie - 1855 Des
chiffres et des lettres — 1920
Gewestelijk Nieuws — 19 45 Politieke uitzending — 2000 Nieuws
— 20 30 Le couronnement de poppee (opera) — 2250 Nieuws (tot
2305)

1835 Jeugdprogramma — 1905
Regionale uitzending — 19 20 Gewestelijk nieuws — 1940 Tnbune
hbre - 1955 Nieuws - 2000
Les jeux de 20 heures — 20 30 l'lnvitee (film) — 2205 Nieuws

1212 Regionaal programma —
1227 Les Tifins - 1230 Pourq u o i ' - 1300 Nieuws - 1335
Le monde de l'accordeon —
1350 Restez done avec nous —
1832 Les Tifins - 1840 Magazine auto-moto I — 1913 Tekenfilm
— 1920 Gewestelijke aktualiteiten — 19 45 Ronde van Frankrijk
— 2020 Nieuws — 2030 Numero
Un (show) — 21 32 Starsky et
Hutch (fJ — 2225 Hedendaagse
muziek (dokumentaire reeks) —
22 55 Nieuws

BBC
1420 On the move — 1430 Mister men — 14 45 Nieuws — 14 55
Tennis — 1720 Playschool —
1745 Laff-a-lympics — 1810
Going places — 18 35 The Wombles(fJ - 1840 Nieuws - 1855
Nationwide — 1915 Tennis —
2035 Top of the pops — 21 00
Rosie - 21 30 Citizen Smith 2200 Nieuws — 2225 Songwriters - 2315 I Claudius (f) 0005 Nieuws

Vrijdag
BRT 1
1500 Sportreportages (tennis en
Ronde) — 1850 Klem, klem kleutertje — 19 05 Bi oederlijk delen in
Tanzania — 1945 Nieuws —
20 20 De laatste reuzen (dokumentaire) — 2050 De duivel in de
doos (film) - 2230 Nieuws

BRT 2

ARP

NEP. 1

1455 Nieuws — 1500 Tennis —
1850 Nieuws — 1900 Intermezzo-informationen — 1915 Die
Rookies (f) — 2015 Hier und heute - 2045 Spiel um 4tel vor 8 21 00 Nieuws — 21 15 Aktuele
reportage — 2200 Alles oder
nichts CTV-kwis) - 2245 Muzikaal laatavondprogramma
—
2330 Tagesthemen — 0000
ARD-sport extra — 01 00 Nieuws

1805 Ronde van Frankrijk —
1850 Fabeltjeskrant 1855
Nieuws — 1859 De man van
Atlantis (f) — 2035 Zonekspres
(show) — 21 10 Simonskoop ex
tra -r 21 30 Nieuws - 21 55
Tros spnngconcours — 22 50 Het
oude en het nieuwe — 2320
Nieuws

1215 La bonne franquette —
18 50 Tekenfilms - 19 00 Muppet
show - 1930 Nieuws - 2000
Boney (fJ — 21 00 Les femmes
sen balancent (politiefilm) —
22 45 Les potins de la comete

1500
1859
Daar
2000
1999
21 57
2302

Tennis — 1855 Nieuws —
De toverlantaarn — 1921
komen de schutters (f) —
Nieuws - 2027 Space
(f) - 2117 Vara-visie Teater thuis (tv-spel) —
Nieuws

RTB 1
1615 Ronde van Frankrijk —
1720 Tennis - 1800 Ivor la petite locomotive — 1805 Het Andaloesische gebergte (reportage) —
1830 Les enfants des autres (f)
— 1845 Sept sur sept — 1915
Antenne-soir — 1955 Le pnsonnier (f) — 20 45 Autant savoir —
21 45 Nieuws - 22 00 Nous voulons les colonels (film) — 2345
Nieuws

ARP

W I J 11

(tv-sene) — 2015 Hier und Heute
- 2045 Dalida (show) - 21 00
Nieuws — 21 15 Woody, der Unglucksrabe (kolderfilm) — 2240
Ekonomische rubriek — 23 30 Tagesthemen — 0005 Tatort (fJ —
1 30 Nieuws

ZPF
1700 Assuan-dam (reportage) —
1745 Nieuws — 1755 Professor
^oppers Erfindung (fJ — 1810
Catweazie (fJ — 1835 Die Drehscheibe — 1920 Western uit de
oude doos — 2000 Nieuws —
2030 Auslandsjournal — 21 15
Aktenzeichen XY
ungelost —
2215 Liedercircus - 2300 Heu
te-journal — 2320 Aspekte —
2350 Sport am Freitag — 020
Aktenzeichen XY ungelost —
030 Fluchtgefahr (film) - 210
Nieuws

LUX.
1215 La bonne franquette —
1850 Tekenfilms - 1900 American comedies — 1930 Nieuws
- 2000 Sauve qui peut (fJ —
2100 Liberation (oorlogsfilm) —
23 40 Les potins de la comete

TF 1
1227 Le francophonissime —
13 00 Nieuws — 1335 Regionaal
programma — 1350 Uitzending
voor de jeugd — 1630 Ronde
van Frankrijk — 1815 Pacifique
sud avec Ene Tabarly (reportage)
- 1910 En het liften? - 1910
Les Tifms - 1920 Gewestelijk
nieuws — 19 43 Ronde van Frankrijk - 2000 Nieuws - 2030
Jerome des nuages (toneel) —
2225 Expressions
2340
Nieuws

NEP. 2

TF 1
12 27 Tifins — 12 30 Le francophonissime — 13 00 Nieuws — 13 35
Regionaal programma — 1350
Objectif santé — 14 00 Jeugdprogramma — 1815 Miragongo (dokumentaire) — 1910 Jeune pratigue — 1919 Les tifins - 1920

1215 Les p'tits pirates - 1230
Nieuws - 1235 Fury (f) - 1717
Super juke-box — 1820 Daktan
(fJ - 1930 Nieuws - 2000 Chaparral (f J — 2100 Anne-Marie
(film)

TF-1

20 20 Een Amerikaan in Pasadena
(show) — 21 10 Literaire wandeling lentetij der middeleeuwen —
22 00 Zomeragenda — 2210 Tennis

LUX.

LUX

FR. 3

19 55 La semaine des quatre jeux
— 2005 Les evasions celebres
(TV-film) - 21 00 USA 200 (reportage)

1800 Nieuws - 1810 Pinocchio
(f) — 1835 Die Drehscheibe —
1920 Der Anwalt (f) - 2000
Nieuws — 2030 Variete vanete
— 2200 Heute-iournal — 2220
Burger fragen - Politiker antworten — 2320 Rendez-vous d'Anna
(TV-spel) - 01 00 Nieuws

1800 Nieuws — 1805 Laenderspiegel — 1855 Aufwiedersehen,
Charlie I (fJ - 2000 Nieuws 2030 Sparring — 21 15 Harry mit
den langen Fingern (film) — 22 55
Nieuws - 2300 Sport-Studio 0015 Der Marshal von Cimarron
(film) — 1 30 Nieuws

A 2

RTB 2

ZPF

ZPF

1455 Nieuws — 1500 Tennis —
1730 Wielrennen als beroep —
1800 Joker — 1845 Ungefalle im
Hochgebirge — 1850 Nieuws —
19 00
Intermezzo-mformationen
— 1910 Pommeren is afgebrand

A 2

1455 Tennis — 1720 Playschool
- 17 45 Take hart - 1810 Tabitha - 1835The Wombles (f) 1840 Nieuws — 1855 Nationwide - 1915 Tennis - 2045 The
black and white minstrel show —
21 30 Ene Sykes - 2200 Nieuws
2225 Petrocelli 2315
Nieuws - 2346 The Pad (and
how to use it)

Zaterdag

BRT
1500 Sportreportages — 1835
De bereboot (f) — 18 40 Morgen
wordt het beter (natuurprogramma) - 1945 Nieuws - 2015
Het magische circus — 2105
Honkbal (tv-film) - 22 25 Nieuws
— 22 45 Tennis (Wimbledon)

NEP. 1
1530 Nieuws — 1532 Zomerbios — 1815 Ronde van Franknjk — 1850 Fabeltjeskrant —
1855 Nieuws - 1859 Love Boat
(f) — 1949 Weet wat je deed —
20 35 Wereld muziek concours —
2100 Improvizaties (toneel) —
21 37 Nieuws - 21 55 Dedee de
havenmeid (film) — 2325 Simon
Carmiggelt — 2340 Nieuws

NEP. 2
15 00 Tennis — 18 55 Nieuws —
1805 De familie Robinson (f) —
2000 Nieuws — 2028 De terugkeer van de Saint (f) - 21 20
Televizier magazine — 22 00 Man
aan de top (fJ — 2250 Avros
sportpanorama — 2315 Nieuws

1335 Regionaal magazine —
1350 La folie des bêtes (f) —
14 00 Du coeur au ventre (f) —
1500 Tennis Wimbledon - 1800
Jeugdprogramma — 1840 Flash
information — 1855 Des chiffres
et des lettres — 1920 Gewestelijk nieuws — 1945 Lheure dete
- 2000 Nieuws - 2040 Enka
Werner (f) — 21 30 Apostrophes
— 2245 Nieuws — 2252 Tout est
a vendre (dokumentaire)

1500 Tennis — 1600 Ronde van
Frankrijk — 17 30 Tennis —
1905 Ivor la petite locomotive —
1910 Antenne-soir
— 1930
Nieuws — 19 55 Le jardin extraordinaire — 2025 La Mousson
(film) - 2205 Nieuws - 2220
Histoire de la musique populaire

FR. 3

ARP

1835 Jeugdprogramma — 1905
Regionale uitzending — 19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 Tnbune
hbre - 1955 Nieuws - 2000
Les jeux de 20 heures — 20 30 Le
nouveau vendredi — 21 30 II etait
une fois le pouvoir (reportage)
— 2225 Nieuws

1525 Nieuws — 1530 Sesamstrasse — 16 00 Treue (Western)
— 1710 Wie Man die fuesse m
den Hymmel steekt — 17 30 ArdRatgeber — 1815 Lasset die
Musicam horen — 1845 Nieuws
— 1848 Sportschau 1930
Intermezzo-Informationen
—
2015 Hier und heute - 2045
Unfaelle im Gebirge - 2050 Kurz
vor 8 - 21 00 Nieuws — 21 15
Allein gegen alle - 2320 Das
Doppelleven des dr Glitterhouse
(film) — 0045 Nieuws

BBC 1
1400 Welsh programme — 1430
Trumpton — 1445 Nieuws —

RTB

A2
1400 Le jardin derriere le mur (fJ
- 1430 Sport — 1855 Des chiffres et des lettres — 1920 Gewestelijk nieuws — 19 45 Felix de
kater —20 00 Nieuws —20 30 Les
cinq dernieres minutes (fJ — 22 05
Camera obscura (show) — 23 05
Nieuws

FR 3
1835 Jeugdprogramma — 1905
Regionaal programma — 1920
Gewestelijk nieuws — 1940 Samedi entre nous — 19 55 Nieuws
- 2000 Les jeux de 20 heures 20 30 Holiday on Ice - 21 20 En
attendant la lumiere (tv-film) —
22 50 Nieuws

BBC
813 Early morning - 10 00 Ragtime — 1015 Flashing blade —
1040 Goober and the gost chasers - 11 00 Rockface - 11 25
And now Miguel — 13 30 Grandstand - 1845 Nieuws - 1855
Sport — 19 00 The new adventures of wonderwoman — 1950
Crosspiot (f) — 21 20 Seaside
special - 2210 Kojak (f)
2300 Nieuws - 2310 Sailor 2340 The expert - 0030 Stuart
Burrows sings — 01 00 Nieuws

Nieuws — 2035 La linea
filmpje) — 2040 All in th(
(f) - 2105 Dodes'ka-de
— 23 25 Nieuws

RTB

11 00 Euehanstievienng Coneertissimo — 1455 l
tranquille (film) — 1625 Ki
1725 Les grands explorate
zarro) — 1815 Les volc
18 40 Le francophonissii
1910 Ivor, la petite locomc
1915 Antenne-soir —
Nieuws — 20 05 Le cirque
de — 21 05 Jacquou le e
(f) - 2230 Nieuws

ARP

11 00 Wir Menschen - 1'
Physik-Zirkus - 1145 C
dung mit der Maus — 1'
Kutterkheke (f) - 1300 C
nationale
Fruehschoppe
1345 Nieuws - 1415 E
im Meer (dokumentaire)
Magazin der Woche — 1'
Knopf und Lukas (popp
- 1600 Gnseldis CTV-s
1750 Auf der Suche n.
Welt von Morgen — 183J
need is love (dokJ Nieuws — 1933 Die Spe
— 2020 Weltspiegel Nieuws — 21 15 Zalm C
2200 Die Welt der Suzu
(film) — 0005 Nieuws
Nutztiere (TV-film) —
Nieuws

ZPF

1400 Nieuws - 1402 D
scheibe — 14 25 Chronik
che — 1445 Strandpirati
- 1510 Heidi (O - 15;
Freire (das ABC und die
- 1605 Nieuws - 161i
schon — 1615 Ein Mann
Drahtseil (film) - 1800
- 1802 Die Sport-repor
1900Tagebuch - 19151
SIS Alpha 1 (f) - 2000
- 2010 Bonner Perspek
2030 Die Angst vor der
werden (Reportage) — 2
dersehen macht Freude
Nieuws — 22 15 Zwei Ki
(toneel)

LUX.

17 32 Un capitaine de qu
(film) - 1900 Heidi
Nieuws — 1933 Pourque
tage) — 1955 Ronde va
rijk (Samenvattende n
van de vandaag verrede
2000 Splendeurs et misi
Courtisanes (f) - 2100
teeteur (film)

TF 1

Zondag

[

9 JULI

BRT
1100 Konfrontatie (debat) —
12 00 Nieuws voor gehoorgestoorden — 1600 Sesamstraat (f) 1625 De Harveymeisjes (musical)
— 1800 Eendagstoensme —
18 50 IJsland een vurig hart in een
Ijzig lichaam — 1945 Nieuws —
2000 Sportweekeinde 1 — 2030
Alle schepsels groot en klem (O
— 21 20 All you need is cash
(show) - 2225 Nieuws

NEP. 1
1400 Tros sport extra — 1900
Nieuws — 19 05 Gevleugeld ongedierte (dokumentatie) — 1950
100 jaar toonaangevend — 20 25
Mijn vriend de vijand (TV-film) —
21 40 Licht klassiek - 22 35 Tot
besluit — 2240 Nieuws

NEP. 2
1800 Nieuws — 1805 Studio
Sport extra - 18 30 Noddy (f) 1845 De harde werker (stomme
film) - 1855 De witte steen (O
- 1920 Studio sport — 2030

915 Godsdiens' ge uitze
— 1202 La sequence dt
teur — 12 29 Les tifins
La bonne conduite Nieuws - 1320 Circusi
ma 1412 Tekenfilr
14 30 Arouapeka (show)
Section contre enquête
1630 Sports premrère
La conquête de l'ouesi
1925 Les animaux du m
1955 Les tifins - 2000
— 2030 Chateau en Sue
— 2205 De kursus var
Bacquier - 2300 Nieuw

A2

1400 Koncert - 1500
(WK 78) - 1630 Patr
France (25 jaar) — 18
(show) - 1900 Stade 2
Nieuws — 2030 Spec
Ellington - 21 35 Hom
mier (portret) — 2235 ^

FR 3

16 35 11 etait une fois (c
taire) - 1730 Espace m
1825 Cheval mon ami
Plein air - 1920 Spec
Tom — 19 35 Lassie (f)
Transversales — 20 20
— 2030 Termale bronne
mentaire) — 2135 L'hc
question — 2235 L'ai
(film)
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'0.35 La linea (teken0.40 All in the family
Dodes'ka-den (film)
JWS.

istlevienng. — 13.00
o. - 14.55 Le père
i). - 16.25 Koren. —
inds explorateurs CPI3.15 Les volants. —
'ancophonissime. —
petite locomotive. —
nne-soir. — 19.30
3.05 Le cirque de SuèJacquou le croquant
Nieuws.

snschen. - 11.30 Der
3, _ 11.45 Die Sen- Maus. - 12.15 Die
Cf). - 13.00 Der inter-ruehschoppen. —
s. — 14.15 Em Land
kumentaire). — 14.45
Woche. - 15.30 Jim
Lukas (poppenkast).
riseldis (TV-spel). —
Ier Suche nach der
irgen - 18.35 All you
ve (dokJ 19.30
19.33 Die Sportschau.
/eltspiegel. - 21,00
21.15 Zalm (dok) /elt der Suzie Wong
.05 Nieuws. - 00.10
TV-film). 00.55

s. - 14.02 Die Dreh1425 Chronik der Wo5 Strandpiraten (film)
Idi (0 - 1535 Paolo
ABC und die Politik),
iuws - 1610 Danke
1.15 Em Mann auf dem
m). - 18.00 Nieuv\/s
8 Sport-reportage —
jch. - 19.15 Mondba(f). - 2000 Nieuws
nner Perspektiven. —
ingst vor dem Reichjortage). - 2 1 . 1 5 Wieacht Freude. - 22.00
22.15 Zwei Krawatten

pitaine de quinze ans
9.00 Heidi. - 1930
19.33 Pourquoi (repor.55 Ronde van Franknvattende reportage
daag verreden nt —
deurs et misères des
(f). - 21.00 Le pro-

).

BBC 1

LUX.

0813 Early Morning - 10.00 Barnaby - 10.40 New Life. - 11.50
Volunteers. — 12.40 On the move.
— 1325 Sunday Worship. —
14.00 Farming. — 14.25 Canoe. —
14.50 Nieuws. — 14.55 The password IS courage (film). — 16.45
The Irish way. — 17.15 The Mickey Mouse club. — 17.40 Atletiek. - 1855 Nieuws - 19.05
Katy. — 19.40 Your songs of praise (Psalmen). — 20.15 Ice Palace
(film) - 22.35 That's life - 23.15
Nieuws. — 23.25 Everyman. —
00.00 The Editor. — 00.40 Dilemmas. — 01.05 Nieuws.

12.15 La bonne franquette. —
18.50 Tekenfilms. - 19.00 Le Francophonissime. — 19.30 Nieuws.
— 20.00 A vous de jouer Milord.
— 21 00 Johnny Guitare (Western).

Maandag

TF 1
12.27 Les Tifins. - 12.30 Le Francophonissime. — 13.00 Nieuws
— 13.35 Regionaal magazine. —
13.50
Jeugdprogramma's.
—
16.00 Ronde van Frankrijk. —
18.15 Quebec (dokumentaire). —
19.10 Jeune pratique. — 19.15 Les
Tifins. — 1920
Gewestelijk
nieuws. — 19.43 Ronde van Frankrijk. - 20.00 Nieuws. - 20.30 Le
Pnvé (film). — 21.50 Les grandes
personnes. — 22.55 Nieuws.

art - 15.00 Voetbal
- 1 6 3 0 Patrouille de
jaar) — 18.30 Annie
19.00 Stade 2 - 20.00
20.30 Special Duke
- 2135 Honoré Dau!Ü. — 22.35 Nieuws.

22.25

F. 1

20.15 Onder een dak (f.). - 20.40
De dood van een non (film).

12.27 Les tifins. - 12.30 Le francophinissime — 13.00 Nieuws. —
13.45
Jeugdprogramma's. —
18.15 Ontario en de prairies (dokumentaire). — 19.10 Jeune pratique. — 19.18 Les tifins — 19.20
(jewestelijk nieuws. — 19.43 Ronde van Frankrijk. — 19.57 Nieuws.
— 20.30 La vérité sur l'AtlantWe.
21.27 Superstars. - 22.30
Bruits en fête et son de plaisir
(muzikale reeks) — 23.00 Nieuws.

NEP. 1
14.00 Aan de voet van de Kilimanjaro (dokumentaire). — 14.52 In
Londen staat een huis (f.). —
15.16 Professor Uil en de muziek
(tekenfilm). — 18.15 Ronde van
Frankrijk. — 18.50 De fabeltjeskrant - 18.55 Nieuws. - 18.59
De Waltons (f). - 19,50 Windkracht 16. — 20.20 Moody Chorale. — 2040 Een dag uit het leven
van een gevangenbewaarder. —
20.58 Nader bekeken. - 21.35
Nieuws — 21.50 De mens in wording. - 22.50 Nieuws. - 22.55
Ronde van Frankrijk.

NED. 2

1545 Ronde van Frankrijk. —
1850 De Bereboot (O. - 18.55
Peppi en Kokki (O - 1910 De kinderen van appartement 47A (f).
1935 Morgen. 19.45
Nieuws — 20.20 Grote lui, kleine
lieden (f). — 21 10 Tineke, Marleentje. en de anderen (Hullebroeckprograrnma) — 22.00 Een dorp is
groot genoeg (Inspraak 78) —
2250 Nieuws

13.50 La folie des bétes (f). 14.00 Police story (f) - 15.00
Sports. — 16.00 Aujourd'hui magazine - 18.20 Recrè A2. - 18.40
Flash information — 18.55 Des
chiffres et des lettres. — 19.20
Gewestelijk nieuws — 1945 Felix
de Kater. — 20.00 Nieuws. —
20.32 MUSIC Hall. - 21.35 Top
Club. — 21 50 Lire c'est vivre
(Franz Kafka) — 22.45 Nieuws

18.55 Nieuws. - 18.59 De Tros
top 50. - 19.55 Nieuws - 20.27
Derrick (f.). - 21.28 Aktua TV. 2215 Ik, Claudius (f.). - 23.15
Nieuws

NED. 1

FR. 3

1815 Ronde van Frankrijk. —
18.50 De Fabeltjeskrant. - 1855
Nieuws - 1859 Mumbly (O 19 08 De slangenjagers (dokumentaire). — 1938 Het kwintet van
Sven Klang CTV-film). - 21.37
Nieuws. — 21.55 Holland Festival
1978. - 22.40 Symbiose - 22.49
Nieuws. — 22.54 Ronde van
Frankrijk.

NED. 2
18.55 Nieuws. — 18.59 Cijfers en
Letters — 1924 De Andy Williams Show — 20.00 Nieuws. —
2027 De Illusionist (O - 21.17 Ik
hou van Lydia (O. — 22.07 Brandpunt — 22.32 Slavernij in Egypte
(dokumentaire). — 23.07 Nieuws

RTB 1

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05
Regionaal programma — 19.20
Gewestelijk nieuws — 19 40 Tribune libre. - 1955 Nieuws. - 20.00
Les jeux de 20 heures. — 2030
Mort, OU est ta victoire ? (film). —
22.20 Nieuws

RTB 2
19.55 La semaine des quatre jeux
— 2005 Les evasions célèbres
— 21.05 De motorindustrie in België (reportage).

ARD
1650 Nieuws. - 1655 Musik am
Nachmittag — 1740 Loqo —
18.30 Ronde van Frankrijk. —
18.50 Nieuws. - 19.00 Dag intermezzo bietet an — 1940 lm Krug
zum gruenen Kranze (Volksliederen). — 19.50 Tiere und Menschen - Zwischen Kamera und
Bildschirm (dok.) - 2015 Hier
und heute — 2045 Tnck om 4tel
vor 8 — 21.00 Nieuws. — 21.15
Anna Karenina (f) — 2215 Japaner proben den aufstand (reportage) — 2245 Session (jazz). —
23.30 Tagesthemen. - 0000 Othello (verfilmde reportage) —
01.25 Nieuws

RTB 1
14.45 Ronde van Frankrijk. —
17.55 Ivor, la petite locomotive. —
18,00 1, 2, 3,.. cinéma. - 18.30
Les enfants des autres — 18.45
Initiation a la musique — 19.15
Antenne-soir. — 19.30 Peru (dok.).
— 21.05 Commissariat Special K
1 (f.). - 22.05 Nieuws, - 22.20
Videographie.

RTB 2
19.55 La semaine des quatre jeux.
- 2005 Lady Killer (film).

BBC 1

ARD

7 38 Early Morning. — 9 05 Mathematics, — 14.30 Mister Benn. —
14.45 Nieuws. 16.40 Your
songs of praise. — 17.20 Playschool — 1745 Grape Ape —
1810 Blue Peter - 18.35 The
Wombles (f). - 1840 Nieuws. 18.55 Nationwide — 19.50 Comeback Mrs. Noah. - 20.20 The credible Captain Cousteau. — 21 10
Panorama — 2200 Nieuws —
2225 The executions of private
Slovik (film). — 00.20 Reyolution.

16.50 Nieuws. — 16.55 Jezus in
St-Pauli (reportage). — 1740 Der
Wolf und die Frau - 18.30 Ronde
van Frankrijk — 18.50 Nieuws. —
19.00
Intermezzo-Informationen.
— 1915 Der Unsichtbare (f.). —
2015 Hier und heute. - 20.45 Tip
um 4tel vor 8. — 21.00 Nieuws. —
21.15 Was bin ich? - 22.00
Report — 2245 Einsatz in Manhattan (f) — 2330 Tagesthemen
0000 Lill (show) - 01.00
Nieuws.

15.45 Ronde van Frankrijk. —
17.45 Ivor, la petite locomotive. —
17.50 S, 2, 3. Magazine. - 1815
Seniorama. — 18 45 Pilote des glaciers (Dok). — 1915 Lundi-sports.
- 1930 Nieuws - 19 55 Les belles manières (TV-spel). — 21.25
Musique-rencontre
(viool). —
22.20 Nieuws.

ZDF

14.45 Ronde van Frankrijk. —
1620 Anna, Joanna's zuster
(jeugdfilm) — 1850 De bereboot.
- 18.55 Wolfje en Bietje - 19.05
Het Humanistisch Verbond (gastprogramma). — 1945 Nieuws. —
20.15 Dirk Van Haverskerke (f).
— 2040 De Guldensporenslag
(Panorama) — 21 15 Kultuur en
beschaving (dok. reeks). — 22.05

18.00 Nieuws. - 18.10 Spuk im
Haus (f.). - 18.35 Die Drehscheibe — 19.20 Maerchen der Volker
— 19.40 Iwans Geschichten. —
20,00 Nieuws. - 20.30 Wenn
suess das Mondlicht auf den Hugeln schlaft (film), - 22.00 HeuteJournal. — 22.05 Leben in Wohnturm (reportage). — 23.00 Franzosen wenn ihr wuesstet (dokumentaire) — 00.30 Nieuws.

LUX
1215 La bonne franquette. —
18.50 Tekenfilms. - 19.20 Poigne
de fer et seduction (fj. - 19.30

A 2
13.35 Regionaal magazine. —
14.00 L'homme qui valait trois milliards (fJ. - 15.00 Sport - 18.00
Récré A2. — 18.40 Flash information. — 18.55 Des chiffres et des
lettres
— 19.20 Gewestelijk
nieuws. — 20.00 Nieuws. — 20.45
A tous les coups l'on gagne (tvfilm). - 23.15 Nieuws. - 23.30
Petite musique de nuit

F. 3
18.35 Jeugdprogramma. — 19.05
Regionale uitzending. — 1920 Gewestelijk nieuws — 19.40 Tnbune
libre. - 19.55 Nieuws. - 20.00
Les jeux de 20 heures. — 20.30 La
louve solitaire (film). — 22.05
Nieuws.

BBC
1445 Nieuws. — 1645 Welsh programme — 1720 Playschool —
17.45 We are the champions. —
18.10 Wildtrack 18.35 The
Wombles — 18.40 Nieuws. —
18.55 Nationwide - 1955 Hobby
Horse. — 20.20 The feather and
the father gang. - 21 10 Who
pays the ferryman' — 22.00
Nieuws — 22.25 Chasing daydreams, - 23.15 Cabaret showtime. — 00.00 Mr. Speaker sir. —
00.30 Play golf.

Woensdag
BRT 1
16.00 Ronde van Franknjk. —
1715 Tip-top. - 18,15 Sesamstraat (0 - 18.40 De Bereboot
(f). — 1845 De man van Atlantis,
(f), - 1945 Nieuws. - 20.30 Happy Days. (f). — 20.55 Het schuurtje, (korte film). — 21.05 Spel zonder grenzen. — 22.35 Nieuws.

BRT 2
20.20 Vakantie te Rome. (film). —
22.20 Dit IS een vuurwapen (korte
film).

NED. 1
15.30 Wat heet oud? - 16.00
Abbott en Costello in het vreemdelingenlegioen, (komische film). —
18.15 Ronde van Frankrijk. —
1845 Toeristische tips. - 18.50
De Fabeltjeskrant
18.55
Nieuws — 1859 Van gewest tot
gewest — 19.50 Informatie op
woensdag. — 21.35 Nieuws —
21.55 Sien... en hoe zit het nou
met Ot? — 22.40 Nieuws.

NED. 2
ZDF

: une fois... (dokumen.30 Espace musical. —
al mon ami. — 18.50
- 1 9 2 0 Spécial Dom35 Lassie (O - 20.05
es. - 20.20 Nieuws
ïrmale bronnen (doku— 21 35 L'homme en
- 2235 L'ange bleu

Nieuws. — 20.00 Marcus Welbv
(il — 21.00 Paracelsus (film).

BRT 2

A 2

BRT

BRT 1
lienstige uitzendingen.
sequence du specta29 Les tifins - 12 30
conduite — 13.00
13.20 Circusprogram.12 Tekenfilmpje. —
ipeka (show). — 15 35
intre-enquête (0 —
s première. — 17.55
;e de I'ouest (f). —
nimaux du monde. —
fins - 20.00 Nieuws,
lateau en Suede (film),
e kursus van Gabriel
• 23.00 Nieuws

Salve Antverpia (ballet). Nieuws.

18.00 Nieuws. - 18.10 Abenteuer
Wildnis (f) — 18.35 Die Drehscheibe. — 19.20 Koeniglich Bayerisches Amtsgencht (f). - 2000
Nieuws — 2030 Disco '78. —
21.15 Gesundheitsmagazin Praxis.
- 22.00 Heute-Joumal. - 22.20
Franzosen wenn Ihr wuesstet..
(dokumentaire). 23.50 Ein
Abend mit O.E. Hasse (sketchen).
— 00.50 Nieuws.

6 JULI 1978

18.55 Nieuws. — 18.59 Jouw wereld, mijn wereld, (jeugdfilm). —
19.24 Kenmerk - 20.00 Nieuws.
- 20.27 Socutera. - 20.32 The
King and I. (musical). — 22.45
Nieuws.

RTB 1
DE DUIVEL IN DE DOOS, tragi-komische film waann een hymne aan de
individuele mens gezongen wordt
Vrijdag 7 juli om 20 u.50 op BRT-1.

16.00 Ronde van Frankrijk. —
17.10 Feu vert - 1825 Ivor, la

petite locomotive — 18.30 Les
enfants des autres. — 18.45 La
fjensée et les hommes. — 19.15
Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. —
19.55 Un million de dollars en
fumèe. (film). — 21.05 Jeux sans
frontières. — 2225 Nieuws.

RTB 2
19.55 La semaine des quatre jeux.
— 20.05 Les evasions célèbrea
— 21.00 Dacia Meraini. (portret).

ARD
17.10 Nieuws. - 17.15 Nord-Russischer Volkschor. — 18.00 Pippi
Langstrumpf. (f). - 1830 Die Ferien des Herm Rossi. (tekenfilm)
— 18.50 Nieuws. - 19.00 Intermezzo-Information. — 19.05 De
stoombootkapitein. — 1915 Magere Zeiten. — 20.15 Hier und Heute. — 20.45 Trick um 4tel vor 8. —
21.00 Nieuws - 21.15 Ehriich
wart am langsten. (toneel). —
22.40 Bilder aus der Wissenschaft — 23.30 Tagestheuen.

ZDF
18.00 Nieuws. - 18.10 Banier
Reef (fJ. — 1920 Sing mit den Fischer-Chören). — 20.00 Nieuws.
— 20.30 Vrouwen in de sport —
21.15 Bilanz. - 22.00 Heute-Journal. - 22.20 Starsky & Hutch, (f).
- 23.05 Blickpunkt - 23.50 Zwischen Mauern. — 120 Nieuws.

LUX.
12.15 La bonne franquette. —
18.50 Tekenfilms. - 19.00 Hitparade. - 19.30 Nieuws. - 20.00 La
bngade des Malefices (f). —
21 00 Un amour de sable, (tv-film).
— (f). — 21.00 Un amour de sable,
(tv-film).

TF 1
1227 Les Tifins. - 12.30 Le Francophonissime. — 13.00 Nieuws.
— 13.37 Jeugdprogramma's. —
18.15 Ronde van Frankrijk. —
1815 Het Noorden en Brits-Kolombië. (dokumentaire). — 19.13 Jeune pratique, — 19.18 Les Tifins. —
19.20 Gewestelijk nieuws. —
19.43 Ronde van Franknjk. —
20.03 Nieuws. 20.30 Les
amours sous la revolution, (f). —
22.05 Titre courant (boeken). —
22.15 Le livre du mois. - 23.10
Nieuws.

A 2
14.00
Si
Versailles
m'était
conté
(historische
film). —
15.30 Aujourd'hui magazine. —
18.00 Recré A2. - 18.40 Flash
information — 18.55 Des chiffres
et des lettres. — 19.20 Gewestelijk mieuws. — 19.45 Felix de
kater. - 20.00 Nieuws. - 20.32
Moi, Claude empereur. (O. —
21.30 Question de temps. — 22.35
Nieuws. — 22.50 Petite musique
de nuit

FR. 3
18.35 Jeugdprogramma. — 19.05
Regionale uiteending. — 1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tnbune
hbre. - 19.55 Nieuws. - 20.00
Les jeux de 20 heures. — 20.30 La
nuit de Saint-Germain-des-Près,
(politiefilm). — 22.05 Nieuws. 22.20 Romy Schneider, (portreü.

BBC 1
11.55 Golf — 14.30 Fingerpops.
- 1445 Nieuws. - 15.15 Golf. 1720 Rayschool. - 17.45 Pink
Panther — 18.10 Newsroudn
Weekly - 1835 The Wombles.
— 18.40 Nieuws. — 18.55 Nationwide. - 19.50 Dok. - 2020 The
biq time. - 21 10 Z Cars, - 22.00
Nieuws. — 2225 The risk business. — 23.05 Reportage.
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De ronde
Voor de mensen dre het allemaal met
zo goed volgen het wereldkampioenschap voetbal is gedaan Maar de malheuren staan met stil Nu is de Ronde
van Frankrijk bezig

De Ronde van Frankrijk vertrekt heel
logisch in Nederland, doet een heel
stel Europese landen aan, en eindigt
binnen een week of drie in Parijs

Het IS in de eerste plaats een reusachtige publiciteitskaravaan, die waren
allerhande aanbiedt Al wie op die
manier een of andere marsjandies wil
opsolferen, moet a^n de inrichters
van de ronde enige poen verschaffen
om mogen mee te rijden O p die
manier vergaren die een miljoen of
zestig

Vlaanderen op de stoep, wachtend op de renners van de ronde van Frankrijk. Waar blijven ze toch ? Tot iemand
roept:
'Maak de baan vrij, de renners zijn in aantocht!»
En daar
komt de meute. Van achter de brede rug van de wijkagent kun
je haar veilig zien
voorbijflitsen.
Het jaar van het dorp vaart er wel bij

'.

Al die reklame wordt dan van stad
naar stad gezeuld En iedere stad die
een zogenaamde ritaankomst wenst,
moet ook afdokken Een paar miljoen
aan de inrichters En allicht nog wat
meer aan organizatiekosten — afsluitingen en zo — waarvoor uiteraard
met de inrichter, maar de gaststad
moet zorgen.

Dergelijke onkosten heeft men in
ieder dorp waar de reklame doorheen
trekt En vermits noch in de steden
noch in de dorpen de burgemeesters
de gewoonte hebben om dergelijke
onkosten uit eigen zak te betalen,
mag men stellen dat wij allen, die het
geluk hebben de ronde in onze straat
te zien, er ook een klem geldelijk offertje moeten voor brengen

Men kan van oordeel zijn dat het de
bewindslieden siert den volke het
spektakel van de tour aan te bieden,
en dan zal men er geen graten in vinden dat de gemeenschap er ook wat
voor betaalt

Sommige bewindslieden zorgen trouwens nog voor een bijkomend stukje
show, zoals de burgemeester van Leiden die samen met onze Eddy een
fietstochtje maakte door de stad Op
een toevallig klaarstaande renfiets Eddy was overigens zo attent geweest
de burgemeester een met reklame
bekladde trui aan te bieden, maar de
man is blijkbaar nogal ouderwets-protokolair aangelegd, want hij weigerde
ze aan te trekken

Nu zullen er natuurlijk ook weer anderen zijn die vinden dat een stad of
dorp geen onkosten moet doen om
de inboorlingen allerlei reklame te
laten opsolferen Antiek standpunt uiteraard, maar het is er een Een enkele zal dan misschien nog vinden dat
wie ergens reklame wil komen maken,
daar ook maar moet voor betalen En
dat de stad die de eer heeft de ronde
te mogen ontvangen geen geld zou
moeten uitgeven daarvoor, maar integendeel geld ontvangen Met dergelijke mening kan vanzelfsprekend verder geen rekening gehouden worden

De tour is dus ook bij ons, een dorp in
Vlaanderen, langs gekomen Wij —
maar wij zijn enigszins partijdig terzake — vonden de publiciteit voor ongeveer 80 % Franstalig Wat, naar Belgische normen 40 % te veel is, en naar
Vlaamse normen 80 %

Overigens hebben wij hard genoten
van de motorrijders die tijdens het rijden een poot omhoog steken zoals'
onze hond als hij nou ja

Vooral omdat zij dat deden waar
hoogstens tien mensen — waaronder
WIJ — stonden te gapen, ergens tussen twee stukken patatten, waar niks
te betalen was En waar bovendien
geen boom of telefoonpaal te bekennen viel

D e vraag is maar of het met al te vermoeiend wordt zo'n vijfduizend kilometer ver rijden met een knie op het
zadel, en een been honds achterwaarts gestrekt

M e t die negen andere mensen hebben WIJ verbeten gevochten om een
doosje sigaartjes dat door het raampje van een auto w e r d gegooid Dank
ZIJ een welgemikte trap op de hand
van een toch met meer zo krasse
tachtiger hebben wij het doosje veroverd
*

M A A N D A G : D a g o m na te
kaarten o v e r de finale v a n
d e M u n d i a l , en te v e r g e t e n
dat er in d e k e r n c e n t r a l e
v a n Tihange w e e r
«vodd e n » zijn. •
DINSDAG:
Wij
kennen
alweer
een
nieuw w o o r d w a a r m e e wij
in ruime kring aardig uit de
h o e k zullen kunnen k o m e n .
G o l e a d o r is het. M a a r w a t
het b e t e k e n t v e r t e l l e n wij
niet, a n d e r s g e b r u i k t iedereeh het. •
WOENSDAG:
V o o r w i e zich een « v w a t u u r » met s c h r o e f achteraan — z o a l s de n i e u w e renw a g e n van Niki Lauda —
zou willen a a n s c h a f f e n : in
w e d s t r i j d e n zijn d e r g e l i j k e
wagens
verboden.
Niki's
t e g e n s t r e v e r s w e n s e n nog
niet te eindigen als filet
a m é r i c a i n préparé. # D O N D E R D A G : W i j lezen tot o n ze ontzetting dat België —
nu ook S p a n j e m o d e r n i z e e r d e — het laatste land is in
Europa w a a r men niet in
zijn hele blootje m a g lopen
o p het strand. D a t k o m t van
al dat g e s t e m v o o r de C V P .
•
V R I J D A G : In W a t e r l o o
w e r d het Belgisch r e k o r d
h o o g s p r i n g e n op rolplank
v e r b e t e r d . V o o r w i e in d e
s t a m k r o e g o v e r een en a n der wil m e e k l a p p e n : het bedraagt nu 1,37 m. • Z A T E R D A G : J a c q u e s G o d d e t en
Felix Lévitan k r e g e n in H o l land hun g e w i c h t — 143 kg
— in kaas. N o g a l w e l dat de
heren niet al te w e l doorv o e d zijn. •
ZONDAG:
Een v e r h e u g e n d e v a s t s t e l ling — die hopelijk m o r g e n
al
niet
tegengesproken
w o r d t : er vielen g é é n d o d e n in F r a n c o r c h a m p s .
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Hier moet echter een vergissing in het
spel zijn, waarop wij de betrokken firma attent willen maken O p het doosje staat duidelijk te lezen 20 sigaren
Pnmo zaten er geen sigaren in, maar
strodunne sigaartjes. Secundo waren het er geen twintig, maar twee

D e firma m kwestie zal dat verzuim
willen herstellen In dat verband een
beleefd maar dringend verzoek Gelieve het volle doosje aan ons persoonlijk adres te bezorgen, en met via de
redaktie De reden van dit verzoek
kunnen wij helaas met vermelden Het
gaat ten slotte om onze boterham

•Zi//U&&2-i'/X:M/,/...

Profs
Er wordt nogal eens gediskussieerd
aan de tapkasten over het aantal professionele voetbalklubs in ons land
Het zijn er op dit ogenblik 16, waarvan
14 in eerste afdeling en 2 in tweede
afdeling De andere 18 klubs van eerste en tweede afdeling, betalen wel
hun spelers natuurlijk, die trouwens
echte profs kunnen zijn, maar zijn
geen profsklubs, omdat zij met voldoen aan alle voorwaarden Die zijn
bij voorbeeld minstens dertien profvoetballers in dienst hebben, en die
minstens 240 000 fr per jaar betalen
— minimum dat de vedetten natuurlijk
tranen doet lachen — een stadion
bezitten van minstens 15 000 plaatsen, waarvan 10 t h overdekte zitplaatsen, over installaties beschikken
die aan bepaalde vereisten voldoen
Zoals men ziet die voorwaarden zijn
nogal zwaar, en wij begnjpen met hoe
in een landje als België nog zestien
klubs daaraan kunnen voldoen

Bravo
Voor wereldkampioenschappen en
zo voelen wij doorgaans maar heel
weinig Maar nu moeten wij toch eens
'n uitzondering maken In ons bloedeigen vaderland w e r d namelijk zopas een wereldkampioenschap betwist dat ons aanspreken kan Het
wereldkampioenschap petanque namelijk W I J zagen er beeldjes van op
het tv-scherm En al dient gezegd dat
WIJ wel de sfeer misten die onmiddellijk doet denken aan de Middellandse
Zee, en de Franse wijn en kaas, het

leek er toch gemoedelijk aan toe te
gaan Best te begrijpen dus dat de
Amenkanen die ook waren komen
opdagen geen spijt hadden van de
vele tienduizenden franken die ze hadden uitgegeven om er bij te kunnen
zijn Minder begrijpelijk dat de Fransen klop kregen Of zou het zijn dat zij
in het natte Mons met de opkikkertjes
vonden die het spel bij hen zo aantrekkelijk maakt

te te weten dat onze bewindslieden
na elke «effort» een plasje produceren, eendrachtig rond hun hoofdman
geschaard, en dat wie betrapt w o r d t
op doping, onmiddellijk geschorst
w o r d t W I J zouden dan tenminste
zeker zijn dat wij bestuurd worden
door mannen met heldere koppen

Juist

Een aantal Amerikaanse atleten, waaronder de befaamde hoogspringer Stones, zijn door de Amerikaanse atletiekfederatie geschorst De reden is dat
ZIJ deelnamen aan 'n superstarkompetitie en zich daarvoor zwaar lieten
betalen Nu zou dat op zichzelf nog
geen voldoende reden zijn, als de
betrokken atleten het ontvangen geld
maar hadden geschonken aan de atletiekfederatie, maar dat hebben zij ook
met gedaan Zij hebben wel léts
betaald, maar het is uitgekomen dat
het lang met het verschuldigde bedrag was, want dat zij nog een deel
geld •< m 't zwart» hadden ontvangen

Jaak Lecoq merkt op dat het maar
juist IS dat men de renners in de Ronde van Franknjk onderwerpt aan een
antidopingkontrole De doping is een
plaag die moet uitgeroeid worden Wij
laten die mening voor rekening van
de Jaak Maar wij volgen hem met
geestdrift waar hij verder gaat met te
zeggen dat iedereen gelijk moet zijn
voor de wet En dat men dus ook de
ministers wel eens zou mogen kontroleren" wanneer die er weer eens een
van hun befaamde nachtvergaderingen hebben opzitten Zouden die
soms geen «pilleken» durven nemen
om samen met de Leo in mm of meer
treffelijke staat het einde te h a l e n '
Ons lijkt het een uiterst frisse gedach-

En de redaktie willen wij er voor de
zoveelste keer op attent maken dat er
geen reden meer is om ons langs de
kant van de w e g de ronde te laten volgen W I J hebben de vele journalisten
met jaloers maar aandachtig oog
bekeken, en het kwam ons voor dat
WIJ de arbeid die zij aan het leveren
waren, ook zouden aankunnen

Stones

M e n vraagt ons in deze met om onze
mening Toch dachten wij dat Stones
de reglementen moet eerbiedigen zoals iedereen zolang die reglementen
er zijn, maar anderzijds ook dat ze
aan de redelijk ouderwetse kant beginnen te raken Waarom zou dat geld
in feite aan de federatie moeten toekomen, en met aan de man of vrouw die
ervoor w e r k t ' En al met al zal de
soep weer met zo heet worden gegeten als ze wordt opgediend, en zal er
wel ergens een «gaatje» gevonden
worden

De mannen van de situatie waren
eigenlijk de ordehandhavers Er was
gezorgd voor een uitstekend net omleggingswegen Gekombmeerd met
de wegomleggingen die al voordien
waren aangebracht voor allerlei werken IS het systeem uitgegroeid tot een
pracht van een rally Achtenveertig
uur na de doortocht van de ronde
reeds werd de laatste vrachtwagenbestuurder met de vlam in de pijp en
een natte handdoek rond zijn kop op
het rechte pad gA)racht

*
* *
En vooraleer het te vergeten toen al
dat geweld geluwd was kwamen er
zowaar nog een aantal gekke kereltjes op een fiets langs, uitgedost in de
meest merkwaardige kostuums En
wat die allemaal naar de kijkers gooiden I Busjes, bananen, bananenschillen, kippeboutjes, boutjes zonder kip,
sandwiches

Deze keer hadden wij minder geluk
Onze tachtigjarige tegenstrever gooide zich letterlijk tussen de wielen na
ons eerst •< pootje » te hebben gelicht
Eer w e recht waren had hij alles al
bijeen gescharreld De vrek
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Minister de Bruyne te Borgerhout

Aanbevolen huizen

O p zaterdag 24 juni j l . verzamelden
burgemeester, schepenen, O C M W en gemeenteraadsleden zich in het
gloednieuwe
s c h o o l c o m p l e x aan
de Kollegelaan, om er minister H. de
Bruyne te verwelkomen, die als afgevaardigde van de regering, de nieuwe realizatle van het Borgerhoutse
gemeentebestuur officieel kwam inhuldigen.

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK
Elie Van Laere - Marcella Naessens
Lokaal Volksunie.
Gontrode Heirweg 49, 9230 Melle tel. 091-30.06.53
Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak
ADOLF CLAES EN ZONEN
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtefn
Tel. 054/33.37 56

In zijn openingstoespraak belichtte
burgemeester Dirk Stappaerts de
noodzaak o m de school van het Bijzonder Lager Onderwijs en de Gemeentelijke Muziekakademie over te
plaatsen
Het vroegere gebouw in de Helmsiraat beantwoordde niet meer aan
de eisen wat betreft ruimte en uitrusting De nodige aanpassingen konden
wegens plaatsgebrek niet worden
doorgevoerd
Daar zowel de BLO-school als de
Muziekakademie zich over een groei-

GASTHOF MALPERTUS
Beeldstraat 10,
ST-NIKLAAS.
Tel 031/76.73 44

f
t'

Minister de Bruyne

10 %vr.V.U. leden
STUUMS VESTONS B R O E K E N - P A R O E S S U S
OOK 'JAAR MAAT

IRICO-KLEDING VERMEESCH
Stèenhouwersvest 52, Antwerpen.
Tel. 031-3135.83

end aantal leerlingen kunnen verheugen, werden door het gemeentebestuur de nodige opdrachten gegeven
tot het oprichten van dit nieuwe
gebouwengeheel
Schepen van gemeente-eigendommen Janssens zette de namen op een
rijtje van de personen en firma's, die
de opdracht tot een goed einde hebben gebracht, waarna schepen van
Onderwijs, Hugo Andries, vooral de
nadruk legde op het menselijk aspekt
van de twee instellingen, die in dit
gebouw de meest moderne en pedagogisch verantwoorde hulpmiddelen
ter beschikking hebben
Minister de Bruyne feliciteerde de

CHATEAU

CARAVAN

Verkoop - Verhuur
onderdelen - toebehoren - trekhaken
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek
Tel. 031 /21.98.15. Ook 's zondags open.

&

CARAVANCENTRA

«ABTS

PVBA

»

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

nodigt U uit deze produkten
op te zoeken, en indien door u nog niet gekend of in
uw omgeving nog niet verkocht, ze bij geleger '.eid te
gaan proeven in de

Dortmunder Thier Brau Hoven:
Leuven: Tervuurse vest 60, tel. 016-22.86.72
Leuven: Oude markt, tel. 016-22 68.69
Brussel: Nieuwbrugstr 28, tel. 02-218.74.89
Kortrijk: Brugse baan 6, Hulste, tel. 056-71.15.36
Kontich: Kon. Astridlaan 85, tel 031-57.30 32
Torhout: Stwg Torhout-Lichtervelde, tel 051-72.28 22
Drongen: Autobaan Brussel-Oostende, tel. 0912674.32
St.-Truiden: Spaanse Brugstraat, tel. 011-67.36.30
Kessenich (grens) Venlostwg, tel 011-56.53.40
Moerkerke: baan Maldegem-Knokke, tel. 050-50.02.96
Middelkerke: Vliegveld Oostendestwg 280, tel. 05930 20.86
Beringen: Markt 17, tel. 011-43.20.51
Onze keuken staat steeds voor u klaar, ook voor groepen, met talloze specialiteiten tegen billijke prijzen
Vraag inlichtingen, ook telefonisch.
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gemeente en vooral haar bestuur
voor deze laatste aanwinst, waarbij
hij beklemtoonde dat de stuwkracht
van het individu bij dergelijke projekten zich laat gevoelen
HIJ stelde ook de school voorop als
symbool van hoop en vertrouwen, vertrouwen en hoop in en op de toekomst want in de school worden de
volwassenen van morgen gevormd
en opgeleid.
Als slot van deze inwijding onthulde
minister de Bruyne de gedenksteen in
de ruime hall van het complex, waarna de genodigden de gelegenheid kregen de lokalen en uitrustingen te
bezichtigen
w.v.

Dienst Europese
Volkshogeschool
Vormingscentrum
Ld. Dosfel
De Dienst Europese
Volkshogeschool van het Vormingscentrum Ld
Dosfel, organizeert op 23 en 24 september 1978 een tweedaags colloquium : «Vlaamse beweging in Europa».
Plaats Europakollege te 8000 Brugge
Drie grote luiken
1. De Vlaamse ekonomie in de internationale gemeenschap,
2 Vlaanderen in Europa en tussen
Oost en W e s t ,
3. De Vlaams-Nederlandse kuituur Europa en de wereld
Met talrijke vooraanstaande inleiders
en paneelleden uit de ekonomische,
politieke en kulturele wereld van
Vlaanderen en Noord-Nederland.

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!
Verzorgde keuken,
demokratische prijzen,
uitgelezen dienstbetoon
Kesselsteenweg 38
2260 Njjien - Tel 031/81 8841

Gemeente Ekeren
Bij de gemeentelijke mvaziekakademie van Ekeren zijn betrekkingen van leraar notenleer, diktie, muziekgeschiedenis, piano, koper, gitaar,
viool, samenspel houtblazers
te begeven, telkens lager
en/of hoger secundair niveau.
Inlichtingen
en
voorwaarden te bekomen op het
gemeentesekretariaat, Veltwycklaan 27 te Ekeren.
Aanvragen met de nodige bewijsstukken ter richten a a n
de heer burgemeester der gemeente Ekeren vóór 31 juli
1978.
Adv. 138

JEF THIJS
Alle verzekeringen
Koning Leopoldlaan 1,
3180 Westerio Tel. 014-54.48.07.

Een stukje ongerept
natuurschoon
Herberg l STAMPKOT
St -Maria-Latem, ZWALM
Boerenbrood - Hesp - Kaas
Tel 055/4994 76
Dinsd 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 120 personen

RESTAURANT TUL
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel. 091/69.28.74
Specialiteit ribstuk op hout
Dinsdagavond en woensdag gesloten

PVBAJ BORRE,V1ANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen,
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054/4125 89
Wi) bouwen voor u sleutel op de
deur
(Adv 24)

Polderstraat 12, 8458 O o s t d u l n kerke
Fruit en groenten enz...
Dubbele valois-zegels aan alle
leden.

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

VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen
Tel 02/268.1402

KEUKENS • SANITAIR VERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65, TERNAT
Tel 58214 41
Toonzaal alle dagen open van 919 u Zondag gesloten

V O E D I N G - DEPOLDER .

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

-UILENSPIEGELHerberg en Feestzaal
Kerkstraat 24,1742 Ternat
Tel 5821345
Volksunielokaal
KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734 0643
Na18u 4254642

KOETSWERKEN
V A N DER
rt^IJNSBRUGGE
& ZONEN.
Perfekte afwerking - juiste tinten Affligemstraat 18,1742 TERNAT
(St-Kat-Lombeek)
Tel.
053/668236

DE CRAEN ROM pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015/71 12 40
Verwarming - stoom sanitair Alle
herstellingen

LINDENHOVE
Bellestraat 49
1790HEKELGEM
Cafe, restaurant, speeltuin, terras
Woensdag en donderdag gesloten
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf
15 u Zaterdag en zondag vanaf s
middags Tel 053/66 87 40

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

FRAVANCA-DOG-HOME
Assesteenweg 298 A
1680 St-Kwintens-Lennik
Tel. 02-5822014
Kwekerij - pension - alles voor uw
hond

DANNVS CLUB pvba Café - Snack
Zaal voor feestelijkheden. Koolmijnlaan 15, BERINGEN - 011-436.376

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

Platteau-Lievens,
Portugeesstraat 9, 1780 Teralfene, tel.
053/66.74.56. '

FEESTZALEN-SALONS

DEXANOSKNECHT
Aannemer van alle teesten
Ook verhuring van tafelgenef
Schilderstraat 33.2000 Antwerpen
Tel. 031/37.45.72

Brandstoffen VANDUEREN pvba
Harmoniestraat 6, BERINGEN —
011-43.37.07 Leveringen mazout —
mogelijkheid gespreide betaling —
onderhoud centrale verwarmingsketel

Feestzalen
HOFVANARAGON
Aragonstraat 6, Lier
Tel. 031-8.15.68

De prijsbreker
van het goede meubel
Groenstraat 84,
2000 Antwerpen

031-36.45.31

Keizerstraat 2 (markt)
Ternat
02-582.22.22.
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Leuvense stadsrekeningen:
163 miljoen overschot
Anderhalf jaar na de samenvoeging
mag nu wel gezegd worden dat de
operatie Groot-Leuven louter finan
cieel bekeken een voordelige zaak
geweest is Of dat ook voor de bur
gers geldt blijft betwijfelbaar De
rekeningen over 1977 die tijdens de
gemeenteraadszitting van 26 juni jl
goedgekeurd werden geven in de
gewone en de buitengewone dienst
samen
een
overschot
van
163515469 fr waarvan 151601289
fr in de gewone dienst De stad zit er
blijkbaar goed voor De voornaam
ste oorzaak voor dat grote boni ligt
in het feit dat de stad nog voor een
bedrag van 184942329 fr ontvangsten te innen heeft Daarin steekt
een som van ongeveer 60 miljoen te
heffen achterstallige gemeentelijke
belastingen Die achterstallen moeten ingehaald worden zodat de Leuvenaars in 1978 bijvoorbeeld twee
keer 500 fr zullen moeten betalen
v o o r het huisvuil
Raadslid Van Itterbeek (VU) betoog
de dat er een te grote afstand bestaat
tussen de ramingen in de begroting
en de werkelijke financiële toestand
van de stad die alleen uit de rekenin
gen af te lezen valt
De begroting 1978 w e r d ingediend
met een bom in de gewone dienst van
24 miljoen Welnu het verschil met
het werkelijke bom van 151 601 289
fr ook al is dat voor een stuk teoretisch 18 te groot Bij het indienen van
de begroting wordt zelfs gezegd dat
de stad op haar reservebenzine njdt
en wordt er koud geblazen om de
belastingen te kunnen verhogen De
V U heeft steeds aangetoond dat die
belastingen te vroeg betaald werden
zeker zolang de financiële mist boven
de stad met opgetrokken was De
mist wordt nu dunner maar de V U
hoopt dat er nu geen rookgordijn aan
gelegd wordt

Firma
VAN DOOREIM
Hout

aernit
Bouwspecialiteiten
MARLIERl 1700 ASSE
Tel. 452.8S.37
02/452.76.67

Thuisbestelling
Toonzalen

11 juli herdenking
te Gooik
De Volksumeafdeling Gooik nodigt u
allen uit op de 11 julivienng in t Krekel
hof
Drie Egyptenbaan (voorheen
Brusselbaan) 11 op donderdag 6 juli
1978 om 20 u
Er wordt hulde gebracht aan de
- vechters » van het eerste uur en dit
in de persoon van meester Vannijvel
die als eregast wordt uitgenodigd
Gastspreker Senator Bob Maes Am
matie door Klavertje vijf uit Heme
volksmuziek en De Eglantier uit Denderleeuw volksdansen

BRABANT
Scherpenheuvel

Het IS juist dat na de begrotingswijzi
gingen het aanvankelijke boni voor
1978 geslonken is tot ruim acht miljoen maar wat betekenen die cijfers
in het licht van de werkelijke over
schotten op de stadsrekening"?
BSP raadslid Van Mellaert ging zelfs
zover te beweren dat het kollege fou
tieve informatie verschafte over de
stedelijke financiën in mei 77 werd
een begroting ingediend met een na
delig saldo in de gewone dienst van
183 miljoen terwijl de stadsrekenin
gen voor datzelfde jaar een overschot geven van de reeds aangehaal
de 151 miljoen wat een schattings
fout van 234 miljoen behelst i Voorts
stipte de BSP woordvoerder aan dat
in 1977 slechts vier miljoen uitbetaald
werd voor openbare werken wat
wijst op een nooit gezien dieptepunt

Kulturele toelagen
geschrapt
De bestendige deputatie schrapte in
de begroting 1978 de toelagen voor
de kulturele verenigingen (inclusief
sport en jeugdverenigingen en de vnje
biblioteken) omdat de artikels 10 en
14 van het kultuurpaktdekreet met
toegepast werden Het kollege stelt
nu voor de geschrapte toelagen in
1979 uit te betalen
Een hiaat m de uitkeringen zou er niet
zijn vermits voor 1977 de betoela
gingen ook maar uitbetaald werden in
mei 1978 De oppositie kon hiermee
met instemmen Maurits Van Haegen
doren (VU) hekelde in scherpe be
woordingen de onkunde van de be
stendige deputatie die blijkbaar niet
weet dat ook als er betoelagingsregle
mentenngen zijn de lijst van de verde
ling met de namen van de vereni
gingen in de bijlagen van de begroting
moet gepubliceerd worden Het vol
staat dat de verdeling via het officiële
begrotingsdokument openbaar ge
maakt wordt Hoogst merkwaardig is
ook dat de stedelijke kulturele raad
over die hele aangelegenheid met
geraadpleegd wordt en zelfs niet ge
informeerd Maar ja bij de verkiezm
gen van het bestuur moest de C V P in
het zand bijten Vandaar

Ambassade-bad
Het « Ambassade» zwembad is een
wijkbad dat gebouwd w e r d door een
prive bedrijf in opdracht van de vroe
gere gemeente Heverlee Het w e r d
op 1 10 1975 in gebruik genomen en
verhuurd aan de gemeente voor een
huurprijs van 80000 fr (thans 97 000
f r ) in de maand
De aankoop door de gemeente w e r d
in 1976 net voor de samenvoeging
door de hogere overheid vernietigd
De C V P wist met goed wat doen na
de fusie aankopen of verder huren
BSP en V U waren voor de aankoop
omdat ze het met langer meer konden
aanzien dat voor een gebouw van 11
miljoen jaarlijks 1 miljoen huur moest
betaald worden Dan maar zo vlug
mogelijk de zaak verwerven ook al
was het een slecht dossier

wijn zou geschonken worden
het kollege nu aan de raad
knoop door te hakken

vroeg
de

Raadslid Van Itterbeek deed nog een
poging om de aankoopprijs te vermin
deren met het bedrag van de sinds
1975 uitbetaalde huur Het amende
ment werd verworpen door C V P en
P V V Uiteindelijk werd op eenpange
wijze tot de aankoop besloten

« Lovika »
BSP raadslid Van Mellaert stak het
vuur aan de lont d o o - uitleg te vragen
over de bouwvergunning die afgele
verd w e r d aan het immobilienbedrijf
• Lovika» op een lapje grond van 25
are waarvoor een bouwaanvraag in
gediend w e r d voor het bouwen van
liefst vier
appartementsgebouwen
De burgemeester antwoordde dat dit
een zaak van het kollege was en met
tot de bevoegdheid van de raad
behoorde
Het BSP raadslid vroeg of het trace
van een verbindingsweg dat in het
gewestplan de bestemming gekregen
had van een groene zone met in het
gedrang kwam door die vergunning
en of het juist was dat de verlenging
van de Rerum Novarumlaan die door
de bouw noodzakelijk geworden is
ten laste van de gemeente zou vallen
Dat laatste w e r d ontkend Raadslid
van Itterbeek bestempelde de bouw
als een publiek schandaal en waar
schuwde het kollege ervoor het aan
palende speelplein met te verkopen
aan de firma De bouwheer heeft dat
speelplein nodig om een toegang te
krijgen tot twee van de vier bouwblok
ken Als de stad het pleintje verkoopt
werkt ze rechtstreeks de grond en
bouwspekulatie in de hand
Ook V U raadslid Van den Eynde
moest ervaren met zijn tussenkomst
over de versmalling van de stoepen
langs de Tervuursevest en het stomp
zinnige antwoord van Openbare W e r
ken daaromtrent dat de burgemees
ter het beu was om de raad informa
tie te verstrekken

Aggl. Brussel:
sociaal
dienstbetoon
Het sociaal dienstbetoon van sche
pen De Berlangeer gaat in juli met
door Gedurende de maand juli is het
bureel in de Wetstraat gesloten
Voor dnngende gevallen kan men
terecht op tel 512 66 60 post 55

Toch zaterdagavondmarkt
Reeds verleden jaar w e r d door V ü raadslid Marcel Gemoets een
voorstel tot het houden van een wekelijkse zaterdagmarkt te Scher
penheuvel te berde gebracht Uit de toendertijd door de gemeente
gehouden navraag hieromtrent zou een voldoende belangstelling
gebleken zijn Doch dit w e r d ernstig betwijfeld
De vereniging Een
leefmilieu voor U > deed deze rondvraag nog eens objektief over de
mensen werden uitgenodigd voor of tegen de markt te tekenen
Resultaat maar een tegen en een onder voorbehoud van een goe
de praktische regeling Dit op honderden handtekeningen van entoe
siaste voorstanders i Onder het motto • Met wat goede wil komt er
een schone markt» werd het voorstel terug op de dagorde van de
gemeenteraad gebracht en eenparig gestemd Dit wel na enige
opwerpingen vanwege de Averbodese mandatarissen die door de
oppositie echter met brio weerlegd werden Z o werd o m door
raadslid Alfons Van Gossum aangehaald dat de marktkramers toch
wel bereid zijn om talrijk naar Averbode te komen Denis Fredenckx
stelde dat Scherpenheuvel toch ook eens wat mag krijgen Met als
antwoord van eerste schepen Claes Ik gun iedereen iets
Men
nam hem op z n woord met gevolg
hij stemde eenparig mee voor
de markt
Laten w e nopen dat de gemeentemandatarissen hun
w o o r d gestand doen En deze zaterdagmarkt die toch /oor iedereen
goed IS temeer gezien s zaterdags ook de uitwerkende vrouw de
kans krijgt eens te gaan markten nu verder zonder misplaatst chauvi
nisme serieus in te richten en uit te bouwen Zoals dat met de jaar
markt voorbeeldig gedaan w e r d te Averbode Een gemengd proficiat
hiervoor aan de mensen van de <• Heemkring »
Robert Janssens

Guldensporenherdenking te Leuven
Noteer nu reeds volgende data vrij
dag 8 juli te Tervuren zaterdag 9 juli
te Rotselaar en dinsdag 11 juli om
20 u in de stadsschouwburg
PROGRAMMA
Fantasia van Hem Nackaerts door
een groep v d Reynaertgesellen
Samenzang onder leiding van Jan
Symoens met Paul Kuijpers aan het
klavier W e zingen samen Kempen
land Lied van mijn land Lied der Vlamingen Omdat ik Vlaming ben
Feestrede door dr Guido Provoost
Zjef Van Uytsel met een aangepast
programma
Samenzang tweede deel met de tiede
ren Roosmanjntje Blijheidslied Van
Rijswijckmars Gebed voor het vader
land en de Vlaamse Leeuw Teksten
van de gezongen liederen worden
aan de ingang gegeven Toegang is
kosteloos
Vuurwerk een halfuur na het einde
krijgen de aanwezigen nog een prach
tig vuurwerk op het Ladeuzeplein
Oproep bevlagt uw huizen op onze
nationale feestdag i
IJZERBEDEVAARTWINKEL in Parijs
straat 34 te Leuven
Heb je reeds een bezoek gebracht
aan deze nieuwe zaak waar klevers
wimpels vlaggen wandborden brand

glazen boeken over de Vlaamse
strijd wandborden
leeuwespelden
enz te koop zijn i Loop eens even binnen Voorlopig open dinsdag woens
dag vrijdag en zaterdag van 14 tot
18 u en s vrijdags ook van 9 u 30

Negende
Guldensporen viering
van de
Druivenstreek
O p zaterdag 8 juli 1978 om 20 u 30
op de Markt te Tervuren
20 u
Vendeliersgroep Tervuren
volksdansgroep
De Druivelaar» uit
Duisburg
gelegenheidsrede
door
Maurits Coppieters voorzitter van het
Vlaamse Kultuurparlement
21 u 30 in de tent Samenzang met
het
Tervurense
Sint Ceciliakoor
volkszanger Jef Fibers volksbal met
D J Carlos Dnve in Show
Toegang gratis Iedereen welkom
Met de steun van de gerneentebesturen van Tervuren Hoeilaart Overijse
ministene Nederlandse Kuituur dienst
Volksontwikkeling Kulturele Raad Ter
vuren

Omdat met de eigenaar overeengeko
men was dat er tegen 1 juli 78 klare

OPLEIDING TOT VERPLEEGKUNDIGE
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN - ANTWERPEN

HOGER INSTITUUT
VOOR VERPLEEGKUNDE
Afdeling Paramedisch Hoger Onderwijs van het korte type met volledig leer
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 m n de lokalen v t n het
Hoger Instituut voor Verpleegkunde
Algemeen Ziekenhuis Stuivenberg
Lange Beeldekensstraat 267
2000 Antwerpen
Aanmeldingen op andere dan de aangeduide tijdstippen worden met m aan
merking genomen
De kandidaten dienen zich persoonlijk aan te bieden
Nadere inlichtipgen inzake de selektieproef die zal plaatshebben op 17 7 1978
kunnen bekomen worden bij de inschrijving
Adv 105
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Op zaterdag 24 juni herdacht
de bond van d e Vlaamse
ke groepering
houdt er een druk leven in de grootstad
ke bonden in Vlaanderen
(Foto
studio Dan)
\

gepensioneerden
op na werkelijk

van Jette 11 juli Deze
verdienstelijeen voorbeeld
voor heel wat
dergelii-
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VU-visie op middeleeuwse tradities te Bierbeek f FILMTHEATERSi
Tijdens een van de zeldzame Bierbeekse gemeenteraden (op 27 |uni
| l ) hield ons VU-gemeenteraadslid
Roger Laurent de volgende tussenkomst 1 v.m het punt 4 van de dagorde . aanneming van de gemeenterekening 1977
Hoewel de ingedommelde CVPmeerderheid en de PVV-BSP-oppositieleden apatisch probeerden te luisteren, toch bleek uit de reaktie van
de burgemeester dat onze mandataris niet in de woestijn had g e p r e d i k t
«In verband met de kontrole van de
gemeenterekening
1977 vraagt
de
VU zich af waarom dit lijvig dossier
met werd gefotokopieerd
en aan elk
gemeenteraadslid
— zowel van meerderheid als van oppositie — werd toegestuurd Als een eksemplaar van de
gemeentebegroting
aan elk raadslid
wordt ter beschikking gesteld, waarom dan met voor de
gemeenterekening "^ Hoe IS een degelijke en demokratische kontrole van de wetgevende op de uitvoerende macht mogelijk,
indien de noodzakelijke
dokumenten
met aan de raadsleden verstrekt worden, om zich plichtsbewust
van hun
taak te kwijten ' Het argument
dat
17 eksemplaren van de
gemeenterekening 1977 een te grote
aderlating
voor de gemeentekas zouden betekenen, gaat o i met op, als men vaststelt
dat de rekening wordt afgesloten met
ongeveer 18 miljoen bom Wij kunnen
ons daarom moeilijk van de indruk ontdoen dat de raadsleden bewust en
ernstig verhinderd worden in hun kontrolerende taak Dat men ons met met
een kluitje in het net stuurt dat de
raadsleden ten allen tijde inzage krijgen in alle dokumenten terzake Inderdaad, de raadsleden mogen de rekeningen inkijken op een hoekje van de
werktafel
van de
gemeentesekretaresse
Daarom willen wij bij deze bespreking
van de gemeenterekening
eens te
meer de noodzakelijkheid
beklemtonen van een volledige informatie van
de gemeenteraadsleden
Leven wij
met in de 20e eeuw, de eeuw van de
technologie en automatizenng,
waarin
het mogelijk is dat dokumenten in een
minimum van tijd en met een minimum
aan inspanning kunnen
vermenigvuldigd worden ^ Of heeft onze gemeente-administratie
geen behoefte
meer
aan fotokopiemachines
'^ Of leven wij
nog in de Middeleeuwen
waar alles
met de ganzeveer
moest
worden
overgeschreven
'
Het heeft toch geen zin meer in 1978
te beweren dat de
gemeenterekeningen wel mogen afgeschreven
worden, maar met mogen worden gefotokopieerd
Daarom dringen wij nog-

maals aan op een degelijke
informatie
van de gemeenteraadsleden
Aan die
middeleeuwse
tradities in
Bierbeek
moet beslist een einde
komen'
Vermits wij geen ernstig werk hebben
kunnen maken van het nazicht van de
rekeningen van 1977 zullen wij ons
bedenkingen
terzake heel algemeen
houden Als een overschot van ongeveer 18 miljoen vastgesteld wordt op
de balans van de gewone
uitgaven,
dan kan daaruit een belangrijke konklusie getrokken
worden
de belastingen liggen in onze gemeente veel
te hoog Deze belangrijke
overschotten bewijzen eens te meer dat de
1500 opcentiemen
en de 6th
inkomensbelasting
te hoog zijn gesteld
Onze inwoners betalen te veel belastingen, een standpunt
dat de VU

gemeenterekening
1977 dan ook met
aan te nemen Toch durft de Volksunie hopen dat met onze voorgaande
suggesties in de toekomst
rekening
zal gehouden worden »
In zijn antwoord poogde de burgemeester het geheel te minimalizeren,
maar na herhaald aandnngen van R
Laurent, moest hij wel toegeven dat
de VU-visie m b t de informatie van
gemeenteraadsleden de juiste was
HIJ beloofde dan ook «plechtig» dat
aan deze middeleeuwse praktijken in
1979 een einde zal komen De V U
van Bierbeek zal dan ook met enig
scepticisme de gefotokopieerde eksemplaren van de gemeenterekening
1978 hoopvol tegemoet zien
LukVANHORENBEEK

Franstalige nieuwe voorzitter OCMW-Wemmel
Wemmei was ooit eens een volkomen
Vlaamse gemeente, nu spreken er
heel wat Vlaamse mensen om den
brode Frans Er zijn er ook die omwille
van het klassegevoel en onder druk

VUJO (arr. Leuven)
tegen A2-plan
De Volksuniejongeren van het arr
Leuven verzetten zich met klem tegen
elk plan om de A2 door te trekken
naar Mechelen Na het A C V heeft
immers nu ook de Leuvense Kamer
voor Handel en Nijverheid de realizatie geëist van de A2-vak RotselaarHofstade, zogezegd om het Hageland
te verbinden met A n t w e r p e n
De V U J O meent echter dat het arr
Leuven voldoende ontsloten zal zijn
na de aanleg van het vak LummenRotselaar en de doortrekking ervan in
de westelijke omleiding Rotselaar-Bertem Voor de verbinding met Antwerpen IS alleszins geen nieuwe snelweg
nodig Wel dient het bestaande wegennet tussen Aarschot en Antwerpen gemodernizeerd te worden
De Volksuniejongeren
protesteren
dan ook tegen deze voortschrijdende
golf van betonwaanzin die voor Midden-Brabant kwalijke gevolgen zal
hebben andermaal talloze onteigeningsdrama's, het middendoorsnijden
van de dorpskern van Winksele-Delle,
verloren landbouwgronden, een barrière dwars door de streek en uiteraard milieuschending op grote schaal,
o a in het natuurgebied tussen Wijgmaal en Rotselaar

1048
is het nummer dat de kleurenteevee
in de wacht sleept.
ledere uViUn-vierwer
die een vignet tot deeineminq aan
de tombola ontving, kijkt eens
leer aandachtig,
het kan een kleurenteevee zijn!
Als de bliksem
de redaktie verwittigen:
02/219.49.30!
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reeds dikwijls heeft verdedigd
tijdens
de voorbije
gemeenteraden
Deze
overschotten
bewijzen
anderzijds
ook dat er te weinig gewerkt wordt in
onze gemeente,
toch waren er —
reeds van voor de fusie — een aantal
werken
goedgekeurd
en
moesten
eenvoudig maar uitgevoerd
worden
Bovendien geven deze
eindafrekeningen ons de indruk van een erg karig
beleid, als men bij voorbeeld
moet
vaststellen
dat de
vooropgestelde
subsidies maar voor de helft werden
uitgekeerd Dus zuinigheid op de rug
van de gemeenschap in het algemeen
en van de jeugd- en
sportverenigingen in het bijzonder
Door het gebrek aan degelijke informatie en door een gebrekkige
financiële politiek, wenst de VU deze

van de franstalige inwijking in de taal
van Molière palaveren De kern van
Wemmei blijft echter uit Vlaamsbewuste mensen bestaan, trouw aan
hun afkomst
In het BRT-radioprogramma « Dorp bij
de stad» kwam ook Wemmei aan
bod, de luisteraar heeft daann kunnen
merken dat het Vlaamse socio-kulturele leven een belangrijke plaats inneemt in het gemeenteleven
Te midden van dit Vlaams gebeuren
kiest de meerderheidslijst van burgemeester Geurts een franstalige als
voorzitter van het O C M W , nl Jacques Waffelaer ter vervanging van
de Vlaming Victor Georges en dit

zelfs met de passieve steun van een
raadslid van de oppositie
De V U van Wemmei betreurt ten
zeerste deze keuze omdat deze franstalige voorzitter er toch ook is voor de
Vlaamse Wemmelaars, kortom voor
alle hulpbehoevenden
Eens te meer voelt men hier de frankofone halsstarrigheid van burgemeester Geurts t o v het Vlaamse W e m mei De V U zal er nauwgezet en
onvermoeid en zonder toegevingen
over waken dat het Nederlands, zowel in de zittingen als bij omgang,
gerespekteerd wordt en blijft i
Lucia V A N B A D E N ,
OCMW-lid
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TERVUREN
Zondag 15 u

KT

Mary Poppins
Film van Walt Disney
Vrijdag 20 u 30-Zondag 18 u KNT
Cannonball
Film van Paul Bartel, met David Carradine
Zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag donderdag 20 u 30
KT
D o c t o r Zhivago
Film van David Laan, met Orrtar Shariff, Julie Chnstie

TIENEN
Vrijdag, zaterdag zondag, maandag
20 u 30 Zondag 15-20 u 30
KT
Crime Busters
Film van E B Clucher, met Terence
Hill, Bud Spencer
Vrijdag, zaterdag 22 u 30 Zondag
18 u Dinsdag, woensdag, donderdag 20 u 30
House of M o r t a l Sin
Film van Pete Walker, met Anthony
Sharp, Sheila Keith
KNT

LEUVEN 1
13 u 45-20 u

KT

5e week

The Goodbye Girl
Film van Hervert Ross, met Richard
Dreytuss

Scholierster zoekt vakantiejob
Scholierster met diploma van
volledige handelshumaniora, 18
jaar zoekt vakantiejob voor de
maand augustus (administratief
werk winkel- of gezinshulp, kinderoppas ) in de omgeving van
Izegem Kortrijk of Roeselare
Kontakt Geert Bourgeois, Vandenbogaerdelaan 47, Izegem,
tel 051-305287

— 36-jarige gehuwde dame is
bereid huishoudelijk werk te
doen gedurende 2 dagen per
week , liefst op de as Brussel-Ninove
— 21-jange gegradueerde in de
kinesitherapie A l zoekt een passende betrekking
— 30-jange heer zoekt een betrekking als werkman of chauffeur
— 29-jarige dme diploma steno-daktylo -I- 4de finaliteitsjaar
bureel, wenst allerhande bureelwerk te verrichten
— 19-jange jongedame met diploma steno-daktylo zoekt passende betrekking
Voor verdere inlichtingen Dr J
Valkeniers, volksvertegenwoordiger Ninoofsesteenweg 11 1750
Schepdaal,
tel
025691604
(N59)

Twee alleenstaande dames^wensen een h^is met tuin te huren
Betrekkingen aangeboden aan .
1 Jong architekt - Ingenieur of
architekt, bij voorkeur uit OostVlaanderen
2 Jong handelsvertegenwoor^
diger met vast salans 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 Gent
— Boekhouder, 25 jaar, zoekt
betrekking te Gent of omgeving
GENTS STUDENT zoekt job gedurende het ganse jaar of tijdens de vakantie Z w Senator
Van
Ooteghem,
tel
091/
307287
(N56)

Technisch-ingenieur, elektro-mechanika verscheidene jaren ervaring, zoekt aangepast werk in
de omgeving Antwerpen en
Sint-Niklaas
Jobstudent zoekt bureelwerk of
andere
bezigheid
voor
de
maand augustus Beëindigde de
humaniora Omgeving Sint-Niklaas-Dendermonde
Kontakt
Nelly Maes Gentse Baan 50 te
Sint-Niklaas, tel 0 3 1 / 7 6 4 9 7 4
(N60)
— Studentenkamer te huur, w
en k water, c v , rustig gelegen nabij Groenplaats op 10
mm van UFSIA, ml tel
031-334224 n a l S u
(N64)

2e week
KT
15 u 45-22 u
Coming Home
Film van Hal Ashby, met Jane Fonda,
Jon Doight
18u Ou 15
Slechts een week
L'Amour Violè
Film van Yannick Bellon

LEUVEN 2
13 u 30-20 u

— Vlaamse
schoonmaakster
gevraagd in VU-gezin 8 u per
w e e k , zich aanbieden Hendrik 1
lei, 169, te Vilvoorde (na 18 uur)
(N57D
Appartement in chalet te huur in
•< Les Hauderes», Zwitserland
Laatste 14 dagen van augustus,
4 a 5 pers, 8 0 0 0 fr Tel 0523 5 6 9 8 1 na 18 u

Dnngend gevraagd te Duffel vertegenwoordiger, met
goede noties van Frans, A2
land- of tuinbouw, maximum
30 jaar en vrij van militaire
dienst Belangstellenden kunnen zich wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers, Liersesteenweg 11 te
2580
Sint-Katelijne-Waver,
of telefonisch op het nummer 015-21 7900
(N63)
TE K O O P
K o m p l e t e Hi-Fi-kten, M a r l u x draaitafel - v e r s t e r k e r 2 X 4 0
w, tuner A M - F M , 2 boxen,
elk 8 0 w 6 m a a n d e n o u d ,
uitz p n j s Tel 0 3 1 - 8 8 1 3 7 1 , tijd e n s d e w / e e k e n d s of na 2 0
CN62)

KT

2e week

American Graffiti
Film van George Lucas, met Richard
Dreyfuss
2e week
KNT
15 u 30-22 u
The Choirboys
Film van Robert Aldnch, met Randy
Quaid
17 u 45-24 u

— U i t b a t e r g e v r a a g d , liefst
zonder kinderen, vrouw of
man op hoogte burgerkeuken, voor g e k e n d dranklokaal m e t s p i j s h u i s S c h r b u r
blad o n d e r letters N V E

KNT

KNT

3e week

Last tango in Paris
Rim van Bernardo Bertolucci, met
Marlon Brando, Maria Schneider

Valse tonen
M e t zijn b e k e n d e zin v o o r s i n t e s e
s t e l d e VU-senator
Guido
Van In
tijdens de bespreking van d e
begroting van de Gemeenschappelijke Kulturele Z a k e n vast dat
d e z e b e g r o t i n g in haar h u i d i g e
v o r m t o t h a a r r u g g e g r a a t is herleid V a n c a 3 miljard in 1 9 7 5 is z e
nu o p minder dan 1 miljard gevallen, g r o t e n d e e l s t o e t e s c h r i j v e n
aan de infrastrukturele toelagen
v o o r d e uitzendingdsiensten, die
intussen hun juiste bestemming
hebben gekregen
Niet minder
dan 90 p r o c e n t v a n d e z e begrot i n g gaat n a a r d e g r o t e k u l t u r e l e
instellingen t e B r u s s e l In tal v a n
d e z e instellingen h e e r s t e c h t e r o n r u s t h e t r o m m e l t bij w i j z e v a n
s p r e k e n in d e M u n t s c h o u w b u r g
en het Nationaal O r k e s t speelt —
figuurlijk g e s p r o k e n — v a l s
D e h V a n In k o n met a k k o o r d
g a a n m e t d e visie v a n e e n p a a r
kollega's d e z e b e g r o t i n g is e e n
bijdrage van d e soevereine gemeenschappen tot bevordenng
van de gemeensehappelijke kulturele a k t i v i t e i t e n Z e zijn e c h t e r
met t o t B r u s s e l b e p e r k t e n r e i k e n
soms ver tot over de grenzen.
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WEST-VU\ANDEREN
11 juli-manifest 7 8
van VU-Brugge-Torhout
Ter gelegenheid van 11 juli 1978 en
aan de v o o r a v o n d van wellicht nieuwe kansen v o o r Vlaanderen, stelt
het arrondissementeel bestuur van
de Volksunie Brugge - Torhout Kust met nadruk het v o l g e n d e :
• De sociaal-ekonomische
gegevens liggen voor het Brugse allesbehalve gunstig: hoge werkloosheidscijfers vooral onder jeugdigen en onder
vrouw/en, overdreven en langdurige
uitgaande pendel, stagnatie van de privé-investeringen en van de zo belangrijke toeristische nijverheid, beduidende terugloop van de metaalnijverheid waar een derde van arbeiders en
bedienden is tewerkgesteld en waar
het verlies aan arbeidsplaatsen
groter
is dan het gemiddelde van het land.
• De uitbouw van Zeebrugge kan
niet anders zijn dan de bouw van een
haven-in-zee. Het uitschrijven van de
kredieten voor de bouw van de zgn.
werkhaven moet betekenen dat het
principe
van deze zeewaartse
uitbouvi/ definitief is verworven en dat er
niet meer mag op teruggekomen.
Zeebrugge dient dan ook verder uitgerust voor moderne en toekomstgerichte diepzeetransporten en voor het
ontvangen van alle scheepvaartlijnen
die door de uitzonderlijke ligging en
mogelijkheden van Zeebrugge zijn gediend ; in dit verband stelt zich voor
Zeebrugge niet alleen de vraag naar
een identieke beheersvorm
als voor
de andere grote Vlaamse havens,
maar ook naar een snelle en afdoende uitbreiding van de stapel- en overslagruimte.
• De kleine en middelgrote bedrijven, die van oudsher de ekonomische
ruggegraat van het Brugse hebben
gevormd, blijken hun expansiekracht
te hebben verloren, vooral in de toeristische sektor. Overdreven lasten of
onnodige overheidsbemoeiingen moeten dringend worden ingedijkt, nieuwe
overleg- en samenwerkingsvormen
tussen de betrokkenen en de overheid dienen te worden uitgetest, een
meer professionele aanpak, verbetering van het toeristisch aanbod, prijsbeheersing, globale toeristische pro-

Heeft de Vlaamse
Beweging nog een
jeugd ?
Dit is het tema van de Guldensporenherdenking op vrijdag 7 juli a.s. om
19 u. 30 in de konf erentiezaal van het
leperse Stadhuis. Het w o r d t een boeiend gesprek met jongeren van heel
verschillende filozofische en politieke
strekking, al dan niet leden van jeugdbewegingen en met jonge gemeenteraadsleden uit diverse partijen en o.m.
Paul Breyne (CVP), Werner Claeys
(VU)
en
Herman
Deponthière
(BSP)... Deze avond w o r d t opgeluisterd door jongere muzikanten, leerlingen van de Stedelijke Muziekakademie. Tot slot van de avond organiseert de Jeugdraad van leper een
jeugdhappening: barbecue, kampvuur en volksdansen.
O p zaterdag 8 juli om 16 u. 30 gaan
de gelovige Vlamingen uit leper en
omgeving in de Sint-Maartenskatedraal de «fundatiemis voor de helden
van 1302» bijwonen... De homilie
w o r d t gehouden door Z.E.H. Godfried
Oost, pastoor-deken van Roeselare.
O p 11 juli zelf — voor veel mensen
nog een gewone werkdag — zal de
muziekmaatschappij •• De Vlaamse
Vrienden» uit Vlamertinge van 19 u.
tot 21 u. een wandelkoncert geven in
de voornaamste straten van leper.
Vlaamse beiaardkoncerten kunnen
op zondag 9 juli van 12 tot 13 u. en
vanaf 20 u. en op 11 juli vanaf 21 u.
beluisterd worden vanuit de luisterplaats. Z e worden verzorgd door beiaardier Eli Ryckelynck.
Alle Vlamingen zullen getuigenis afleggen van hun overtuiging door op 11
juli met de leeuwevlag hun huis te
bevlaggen.

WIJ 18

motie voor Vlaamse kust en kunststeden, uitbreiding van de toeristische
infrastrukturen, spreiding of hergroepering van de vakantieperiodes moeten op korte' termijn aan de toeristische nijverheid een blijvende
attraktie
en een behoorlijk rendement kunnen
verzekeren.
• Zoals reeds voor anderen gewesten van Vlaanderen is ondernomen,
dient een stuur-groep, bestaande uit
verantwoordelijken uit de sociaal-ekonomische sektor, uit gemeente-bestuurders en uit parlementairen, zich
in te laten niet enkel met de toestand
van en de evolutie in de bedrijven van
't Brugse, maar tevens met het animeren van overheids- en privé-investeringen; voor de 10 gemeenten van
de streek Brugge - Torhout - Kust dienen aldus slapende of vertraagde subsidiedossiers te leiden tot definitieve
goedkeuring en aanbesteding; in het
biezonder dient de voltooiing van de
autobaanverbinding
Brugge-Kortrijk
bespoedigd en dienen zowel voor het
spoor- als voor de binnenscheepvaartverbindingen nieuwe prioriteiten
te worden vastgelegd.
• Het mag geen twijfel laten dat het
Brugse zich, binnen het kader van de
staatshervorming, nu reeds kandidaat
moet stellen voor de opvang van een
reeks overheidsdiensten: binnen de
sektoren landbouw en middenstand,
verkeerswezen, volksgezondheid, onderwijs en kuituur, ruimtelijke ordening én stedebouw, moet 't Brugse
een behoorlijk aantal overheidsbetrekkingen worden toegewezen.
• V o o r West-Vlaanderen en speciaal voor de Brugse regio moet een
nauwe betrokkenheid gelden bij de
ekonomische en financiële toekomst
van Vlaanderen; staal-, textiel- en
havendossiers behoren niet tot de
minste van deze belangstellingssfeer;
indien het hoogst wenselijk is dat, met.
het oog op de staatshervorming, een
ruim, wetenschappelijk verantwoord
en alle geledingen van ons volk vertegenwoordigd voor-overleg zou tot
stand komen via de zgn. Staten-Generaal voor Vlaanderen, dan dienen de
inzichten en de aanspraken van de
Brugse regio ten spoedigste onderzocht en vastgelegd.
H e l arrondissementeel bestuur van
V U - B r u g g e - Torhout - Kust te Brugge op 3 juli 1978.

Guldensporen te
Veurne
Bij onze kantonnale gevolmachtigde
Bert Huyghe kan men zich inschrijven
voor de grote autozoektocht door
Frans-Vlaanderen (40.000 fr. prijzen).
Deze gaat door op zondag 9 juli en
men kan starten aan café Flandria
(Markt) tussen 12 en 14 uur.

Wel en wee uit OVD
O p 8 mei w e r d Tijl geboren bij Jo Verhe en Kristien Vanhaverbeke in Mariakerke. O p 13 mei was het de beurt
aan Olivier bij Eddy Nierynck en Rita
Vincke in Stene. De I e juni w e r d
Sven geboren zoon van Hugo Proof
en Katelijne Maesen te Middelkerke
en op 3 juni Kelly bij Daniël Vanthomme en Katrien Lefevere te Stene..

11 juli te Oostende
11 uur: beiaardkoncert (E. Delmotte).
20 uur: optreden van volksdansgroepen, Jagerskapel i.s.m. de Koninklijke
Stadsharmonie (Wapenplein). Gelegenheidstoespraak door Lionel Bruloot, voorzitter 11 -julikomitee

Anciaux te Kortrijk
Dinsdag 11 juli 1978 in Lokaal 1302,
Burg. Reynaertstraat 9 te Kortrijk
19 uur: gezellig samenzijn met Willem
Demeyere, ingericht door de Vlaamse
Klub 1302;
20 uur: toespraak door Staatssekretaris Vic Anciaux;
21 u u r : gezellige zangavond met Willem Demeyere.

6 JULI 1978
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F\A/ is verheugd
De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen stelt vast dat deel V In de
anti-krisiswet betrekking heeft op de
gelijke behandeling van mannen en
vrouwen inzake tewerkstelling.
De F W verheugt zich over het wetsvoorstel dat zeer belangrijk is voor
de emancipatie van de vrouw in de
arbeidssektor. De F W betreurt echter dat in het voorstel niets wordt
gezegd over de koëdukatie, wat zij
als een noodzakelijke voorwaarde
voor gelijke behandeling beschouwt
De F W dringt er bij de vrouwelijke
parlementsleden op aan de wet op
de gelijke behandeling in het licht
van bovenstaande opmerking te
amenderen.

Internationale
post-universitaire
kursussen
te Gent
In de Rijksuniversiteit te Gent
gaat van 21 tot 25 augustus
een reeks post-universitaire
kursussen door onder de algemene titel Perceptie en overdracht van informatie (Biologie,
chemie, fysika, wiskunde).
De openingslezing wordt gehouden door senator Maurits
Coppieters op maandag 21 augustus om 10 u.
Wie meer inlichtingen wenst
over deze internationale kursussen richt zich tot Paul Mispeller, postbus 24 te 1000 Brussel (29).

Kinderopvang te
Dendermonde
geopend
Gelegen in de v\/ijk Het Keur te Dendermonde zelf werd een nieuw kinderdagverblijf (peutertuin) voor kinderen
tussen O en 3 jaar geopend. Met 23
zijn ze om er te verblijven. Wie interesse heeft neemt kontakt op bij de VUgemeenteraadsleden: Herman Burggraeve C052-21.24.48), Hugo Geerinck
(052-21.46.47), Ivan Van Hese (05221.33.53), Cyriel
MIchem
(05221.23.25) en OCMW-lid Herman Van
Den Abbeele (052-42.35.49).

ZANHER
wasautomaten, koelkasten, diepvriezers en verwarming:
Zanker-center Gilbert Dezutter,
Wingenestraat 7, 9880 MariaAalter. Tel. 091-74.19.50.
Duitse topkwaliteit met goede
service. Zeer lage prijzen.
(Adv.87!

Arr. sekretariaat
dicht te Gent

OOST-VLAANDEREN
JULI
8 AALST: 4de Guldensporenprijskamp « Beletten » om 19 u. 30 in
(bovenzaal) Vlaams Huis « Gulden Vlies », Esplanade 13, Stationstraat. Pnjzen ter waarde van 7.000 fr.
9 OUDENAARDE : Buitengewone waterspelen in en om het stedelijk zwembad.
Om 15 u.: oude waterspelen in de nabijheid van het zwembad ;
om 17 u.; allerhande nog niet geziene waterspelen in het zwembad.
Inrichting : Ozeka en VVK-Oudenaarde.
Na het waterspel: gezellig samenzijn in Oud-Vlaamse stijl in of
buiten cafetaria van de stedelijke sporthal.
9 NEVELE (LANDEGEM): Guldensporenherdenking om 20 u. in
de parochiale zaal te Landegem in de Damstraat.
Feestredenaar: Maurits Coppieters, voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad.
Na het officieel gedeelte samenzang met Willem De Meyer en
optreden van de Aalterse zanger Erik Wille. Toegang gratis.
11 EERNEGEM: kolportage met samenkomst om 9 u. 30 op de
markt te Eernegem.
19 KALKEN : Arr. raad met staatssekretaris Vic Anciaux om 19 u. 30
in zaal « De Pluim », Koffiestraat te Kalken.

PLAATSAANBIEDINGEN
1. Fiskale s e c r e t a r e s s e
— goede noties inzake
btw en direkte belastingen
— min. 5 jaar ervaring
(liefst n i v e a u A6/A1)

11 juli-herdenking
te Gent

2. A c c o u n t a n c y secretaresse
— goede noties inzake
handelswetgeving
en
boekhoudingen
— min.' 5 j a a r e r v a r i n g
(Uefst n i v e a u A6/A1)

« Het verleden leeft in ons — in memoriam Emiel Hullebroeck ». Om dit tema
gaat deze 11 juli-herdenking door in
zaal «Roeland», Korte Kruisstraat 3
op zaterdag 8 juli 1978 om 15 uur.
Met medewerking van: Hadewijck
Desaar, sopraan; Jan Danckaert,
bas; Herman Bruggen, voordrachtkunstenaar ; André Baert orgel; Emiel
Hullebroeckkoor VVVG-Gent.

3. S o c i a a l a d v i s e u r
— goede kennis van de
sociale wetgeving
— min. 5 jaar ervaring
inzake
loonadministratie
— ambitie hebben om
e e n l o o n s e c r e t a r i a a t te
leiden

Gastspreker is André Demedts. Inkom vnj. Steunkaarten : 25 fr.
Organisatie: Vlaams Verbond voor
Gepensioneerden Federatie Groot Gent.
Meer inlichtingen bij mevrouw Jacobs
te Gentbrugge (tel. 30.11.32) of bij de
plaatselijke verantwoordelijken en op
het nummer 21.39.01.

OOST-VU\ANDEREN

In juli en augustus zal het arr. sekretariaat gesloten zijn. Voor dringende
gevallen wende men zich tot een van
de arr. bestuursleden; de arr. raad
komt op 8 september bijeen.

K a n d i d a t u r e n te
richten
aan;
Marcel Verschelden, arr.
secretaris
H o o g s t r a a t 17,
9160 H A M M E
(Adv. 143)

Oeververdedigingen tussen
Erembodegem en Ninove
Op het ministerie van Openbare Werken gingen op 16 en 23 maart de toewijzingen van werken door voor oeververdedigingen op de Dender tussen Erembodegem en Meerbeek.
Te Erembodegem, 2 delen. Te Denderleeuw, te Liedekerke en te Roosdaal
(2 percelen), te Pamel en te Meerbeke worden eveneens oeververdedigingen gebouwd.

Wij hebben reeds meermalen in dit
blad gepleit voor een herwaardering
\.an de Dender als transportweg. Deze zo noodzakelijke oeverversterkingen zullen ook bijdragen tot de
herwaardering van «de tragel» als
wandelweg.
Nu hopen maar dat de werken zó
vlug mogelijk aangevat worden I

STAD AALST

Waarheen met u w kleuter ?

kleuteronderwijs

SCHOOLJAAR
1978-1979

Waarheen met u w meisje of jongen ?

basisonderwijs

ADRESSEN VAN STEDELUKE KLEUTERSCHOLEN:
Geachte

ouders,

Het latere geluk van uw kinderen
ligt in uw
handen.
Het ogenblik is gekomen
om voor uw kinderen de school te kiezen die U best
geschikt
acht.
Vorm U een objektief
oordeel ens tel vertrouwen in het stedelijk onderwijs. Uw kinderen zullen er een opvoeding
en het
onderwijs genieten
die U wenst.
Ons personeel
staat naast
U, spant
zich
samen met U in om aan uw meisje of jongen, met een optimale toewijding, een degelijke opvoeding
te geven
tot
ontwikkeling
van de
persoonlijkheid.
Het stedelijk onderwijs biedt a a n de k i n d e r e n :
— e e n uitstekend o n d e r r i c h t ;
— e e n degelijke o p v o e d i n g ;
— socio-kulturele a k t i v i t e i t e n ;
— e e n o p t i m a l e toewijding, p r i m a v e r z o r g i n g
e n e e n v o o r b e r e i d i n g op het s e c u n d a i r
onderwijs;
— v e r v o e r v a n e n n a a r de s c h o o l e n m i d d a g b e waking ;
— m o g e l i j k h e i d tot d e e l n a m e a a n de zwembaddienst;
— o n d e r r i c h t verstrekt door b i e z o n d e r e leerm e e s t e r s i n m e e r d e r e disciplines.

INSCHRIJVINGEN:
— v a n 21 a u g u s t u s 1978, i e d e r e w e r k d a g v a n
10 tot 12 u. e n v a n 14 tot 16 u. in d e s c h o o l ;
—- o p 4 s e p t e m b e r bij d e h e r v a t t i n g v a n d e lessen, v a n a f 8 u u r .
Alle n u t t i g e i n l i c h t i n g e n z u l l e n u g r a a g verstrekt w o r d e n door de schoolhoofden, het onderwijzend personeel, de bestuursleden v a n de
ouderkomitee's en door de dienst voor onderwij s a a n g e l e g e n h e d e n v a n d e s t a d Aalst.
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Kleuterschool, Vrijheidstraat 65 - St.-Jobstraat 88.
Aalst
Dir. Theo AMANT - TeL 053-21.15.15.
Kleuterschool, Oude Gentbaan 36, Aalst
Dir. Mw. Chr, GHYSELS-VAN SINAY 21.46.03

Tel. 053-

Kleuterschool, Kerrebroekstraat 114, Aalst
Dir. a.i. Mw M. BOIN-DE LEENEER - Tel. 053-21.50.33
Kleuterschool, Hoveniersstraat 86, Aalst
Dir. Mw. J. D'HONDT-VAN DER ELST 21.56.36

Lagere school. Binnenstraat 157, Aalst
Ie, 2e en 3e graad toegankelijk voor meisjes en
jongens.
Dir. Mw. Paula GEEROMS-PAELINCK - Tel. 05321.6327
Lagere school. Dorpstraat 30, Baardegem
Ie, 2e en 3e graad toegankelijk voor jongens en meisjes
Dir a.1. Frans HEREMAN - Tel. 053-702422
Lagere school. Dorpstraat 28, Erembodegem
ie, 2e en 3e graad toegankelijk voor jongens
Dir S. TEMMERMAN - Tel. 053-2175.96

Tel. 053-

Kleuterschool, Binnenstraat 157, Aalst
Dir Mw. P. GEEROMS-PAELINCK - TeL 053.-21.6327
Kleuterschool, Dorpsstraat 28, Erembodegem en kleuterschool Zavel, Erembodegem
Dir. S. TEMMERMAN - Tel. 053-2175.96
Kleuterschool, Grote Baan 209, Herdersem
Dir. L. DE MEYST - Tel. 053-77.97.55
Kleuterschool, Herbergstraat 28, Moorsel
Dir A VAN BIESEN - Tel. 053-77.45.44

Lagere school, Damkouter 6, Gijzegem
16, 2e en 3e graad toegankelijk voor jongens
Dir G. VAN HAUWERMEIREN - Tel. 053-70.55.69
Lagere school, Grote Baan 209, Herdersem
Ie,- 2e en 3e graad toegankelijk voor meisjes en jongens
Dir L DE MEYST - Tel. 053-77.97.55
Lagere school. Zijpstraat 49, Hofstade
Ie, 2e en 3e graad toegankelijk voor jongens
Dir. A PARIDAENS - Tel. 053-21.97.20

Kleuterschool Edixvelde Nieuwerkerken
Dir Mw. G. HUYLEBROECK

Lagere school. Dorpstraat 15, Meldert
Ie, 2e en 3e graad toegankelijk voor jongens
Dir J. MUYLAERT - Tel. 052-35.65.16

IN DE SCHOLEN

Lagere school, Kaalberg 1, Moorsel
Ie, 2e en 3e graad toegankelijk voor meisjes eji jongens
Dir L. BAERT - Tel. 053-77.88.83

— Oude Gentbaan 36, Aalst
— Binnenstraat 157, Aalst
— Kerrebroeckstraat 114, Aalst
— Vrijheidstraat 65, Aalst
— Grote Baan 209, Herdersem
bestaat eveneens de mogelijkheid de kinderen vóór
en n a de klasuren, zomede tijdens de middag op te
vangen in de opvangmllieus, waar optimaal toezicht
en begeleiding gebeuren door gediplomeerde kinderverzorgsters.

ADRESSEN VAN STEDELUKE LAGERE SCHOLEN:
Lagere school, Vrijheidstraat 65, Aalst
ie, 2e en 3e graad toegankelijk voor meisjes en jongens
Dir Theo AMANT - Tel. 053-21.15.15

Lagere school, Herbergstraat 28, Moorsel
ie, 2e en 3e graad toegankelijk voor meisjes en jongens
Dir A VAN BIESEN - Tel. 053-77.45.44
Lagere school. Dorpsstraat 17, Nieuwerkerken
ie, 2e en 3e graad toegankelijk voor meisjes en jongens
Dir C. LANGENDRIES - Tel. 053-62.32.86
Lagere school, Edixvelde Nieuwerkerken
ie, 2e en 3e graad toegankelijk voor meisjes en jongens
Dir G. HUYLEBROECK
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stad Sint-Niklaas

LIMBURG

penverklaring van de betrekking van

Kultuurattaché
jzonderste voorwaarden door de kandidaat te vervullen:
houder zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmerking komt voor de toelating tot een ambt van niveau
1, bij de rijksbesturen (universitaire titel of d a a r a a n gelijkgesteld) overeenkomstig de bijlage bij het K.B. d.d. 9.3.1973.
slagen voor een bekwaamheidseksamen
de leeftijdgrens van 45 jaar met overschreden hebben op
het ogenblik der indiensttreding.
e aanvragen dienen, vergezeld van de nodige bewijsstukin, uiterlijk op 15.9.1978, bij het stadsbestuur toe te komen.
3n volledige opgave van de voorwaarden kan bij het stads3stuur, dienst sekretariaat/personeelszaken verkregen wor3n.

e betrekking dient in principe te worden bestemd voor het
1 aanmerking komend gewezen personeel van Afrika.
ij ontstentenis van dergelijke kandidaten wordt de betrek.ng aan een andere postulant toegewezen.
Adv. 140

^U-Denderwindeke-Lieferinge:
en nieuwe start!
Na een minder aktief voorjaar wil het
gereorganizeerd bestuur van onze afdeling de zaken terug met nieuwe
moed gaan aanpakken Hiervoor rekenen WIJ naast de steun van onze
leden en de mensen uit de andere
afdelingen van Groot-Ninove vooral
op
voorzitter
Rik Haelterman, Kruisveldstraat 7 8 , sekretans
Ginette
Pauwels, Krepelstraat 61 , penningmeester
Paul Evenepoel, Krepelstraat 10 , propaganda Petrus De
Schepper, Linkebeekstraat 3 8 , organizatie
Robert Desert, Bokkendries
2 3 , ondervoorzitter Wilfried Roelens,
Plaats 61 , sociaal dienstbetoon Robert Desert en Rik Haelterman , over-

ige leden Nestor De Groot, Rijstraat
1A , Victor Desert, Plaats 5 8 , Wilf ried
Mattens, Krepelstraat 61, tevens lid
van de Stedelijke Feestkommissie
Onze afgevaardigde in de arrondissementsraad is Rik Haelterman
O p onze laatste vergadering van 27
juni werden tevens twee akties gepland een debatavond over gemeentepolitiek met onze mandatarissen Georgette De Kegel en Andre Baro op
vrijdag 3 november en een eetfestijn
op zaterdag 11 en zondag 12 november Beide avonden gaan door in het
Parochiaal Centrum Wij vragen aan
onze leden en deze uit andere afdelingen deze data al te noteren en vrij
te houden Meer details volgen later i

VUJO's barbecue te
Dendermonde: lekker
Veel volk, biezonder lekker eten, een
menselijk weertje kortom een prachtige avond die nog meer luister w e r d
bijgezet omdat de V U J O uit de handen van kamerlid Nelly Maes een
afdelingsvlag mocht ontvangen In
een korte maar bezielende toespraak

verklaarde Nelly Maes dat los van de
aanvallen die de V U thans moet inkasseren haar ideeën veld winnen Deze
VUJO-barbecue moet zeker traditie
worden, zowel voor hen die zich een
gans jaar voor de partij inzetten als
voor de velen voor wie dit een plaats
van ontmoeting is

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn
Stad Aalst
De Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Aalst heeft bij het verzorgings- en verplegingspersoneel VIER betrekkingen
opengesteld van SANITAIRE HELPSTER.
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende
brief worden gestuurd a a n de Voorzitter van het
O.C.M.W., Gasthuisstraat 40, Aalst, en dienen met de
bewijsstukken uiterlijk op 20 juli 1978 ter bestemming te zijn.
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op de personeelsdienst. (Tel. 053/21.23.93 - binnenp O S t 104).

(Adv. 144)

DIRK MARTENS

AALST

NINOVE

PVBA
Beverstraat 24-26
Tel 054/33105

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

*
KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwngens - bedjes en wiegen stoelen en looprekken • schommels - knmerversiermgen - wastafels
en waskussens - kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei - tiirnkledi) - ruiteriiitrustingen - pingpongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en i|sschaatsen kampingartikelen - turngerei
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MAASEIK:

Met 24 rond de raadstafel...
O p 28 juni IL waren de gemeenteraadsleden uitgenodigd door de oppositie om zich uit te spreken in verband met de agendapunten die tijdens de zittingen van 14 en 21 juni
niet ter sprake kwamen.
De zitting begon met de bespreking
van het verslag van de zitting van 14
juni In naam van de 'oppositie liet V U raadslid Jaak Cuppens opmerken dat
eigenlijk het verslag van 21 juni waarop de raadsleden van de meerderheid, op uitzondering van CVP-burgemeester Gutschoven, met kwamen opdagen, ook had moeten ter sprake
komen Verder, zei VU-raadslid Cuppens, stel ik vast dat, voor de punten
4 en 5 betreffende de huur van twee
woningen in de Sint-Lambertuskerkstraat te Neeroeteren, punten die aanleiding waren geweest tot het vertrek
van de oppositie, de tekst die in het
verslag opgenomen is niet overeenstemt met de tekst die tijdens de zitting van 14 juni w e r d voorgelegd De
oorspronkelijke tekst, aldus raadslid
Cuppens was veel breder dan de
tekst van het verslag waarin, bij de
overwegingen, nog enkel sprake is
van het onderbrengen van de technische dienst CVP-schepen Schiepers
doet opmerken dat het eigenlijk met
terzake doet aangezien het in bovenvermelde punten er enkele over ging
deze woningen te huren O p aandringen van CVP-schepen Seghers, zo
zegt hij verder, is er vermelding gemaakt van de technische dienst
Hier verschillen de meningen tussen
CVP-burgemeester Gutschoven en
CVP-schepen Schiepers die dan ook
de vraag stelt om, voor wat de beslissing betreft, enkel over huur te spreken en dus geen vermelding te maken
van welke diensten eventueel in deze
woningen zouden gehuisvest worden
Vermoedelijk is er een misverstand
tussen U en mij, zegt VU-raadslid
Cuppens tegen CVP-sChepen Schiepers Ik heb het over de overwegingen die aan de basis liggen van de
beslissing, met over de beslissing zelf
CVP-schepen Seghers komt dan terug op de bestemming van de lokalen
Er IS in de gemeenteraad mets beslist
over de diensten, antwoordt C V P schepen Schiepers, wel w e r d erover
gesproken O p aanvraag leest de burgemeester de tekst terug voor Hieruit
konkludeert VU-raadslid Cuppens dat
de overwegingen inderdaad qewijzigd werden CVP-schepen Schiepers
richt zich dan tot de sekretans en
vraagt hem of er inderdaad wijziging
IS geweest Hierop geeft burgemeester Gutschoven toe dat zulks gebeurd
IS Dan ben ik met akkoord i zegt de
heer Schiepers Het verslag w o r d t bij-

gevolg afgekeurd door de oppositie
en de meerderheid, CVP-schepen
Reeskens en burgemeester Gutschoven stemmen voor
Huls Cortsjens
BSP-raadslid Rubens vraagt in naam
van de oppositie het huis Corstjens,
aanpalend aan het gemeentehuis, dat
trouwens reeds gedeeltelijk eigendom IS van de stad Maaseik, aan te
kopen of ten minste een optie te
nemen op dit huis Er zijn kontakten
geweest met de eigenaar, repliceert
burgemeester Gutschoven, maar er
bestaat een andere optie, dus kunnen
w e best wachten tot de onderhandelingen tussen eigenaar en kandidaatkoper afspringen CVP-schepen Seghers betwijfelt dat iemand anders 'n
optie op het huis Corstjens zou h2bben HIJ haalt aan dat de Stad reeds
voor de helft eigenares is van het
pand en dat ze dus sterk staat om te
kopen Bovendien, zegt de heer Seghers, zou de aankoop ervan 'n tegemoetkoming zijn ten opzichte van de
Maaseikenaren De stemming verloopt verdeeld in de rangen van de
meerderheid, en brengt volgend resultaat op JA-stemmen 9 opposit'ieleden -f- CVP-schepen Seghers en de
heer Tiesters NEEN-stemmen meerderheid (11), onthoudingen
CVPraadsleden Langers en Schaeffer van
de meerderheid De aankoop w o r d t
dus 11-11-2 verworpen
V e r l o r e n kost
Vervolgens w o r d t beraadslaagd over
terreinen van dr Matthijssen alsook in
verband met de SPA Verloren Kost
In dit verband knjgt VU-raadslid Pieters de toezegging dat de Verloren
Koststraat zal verbreed en in orde
gebracht worden Punt 5 van deze zitting handelde over de sportterreinen
te Maaseik Het probleem van het
sportcentrum van Maaseik zal binnenkort door de gemeenteraad behandeld worden, belooft burgemeester
Gutschoven Inhakend op de aanleg
van sportterreinen in Maaseik vraagt
VU-raadslid Kuypers hoe het zit met
die van Opoeteren Kompetitievelden
moeten met door de gemeente aangelegd worden, luidt het antwoord van
de burgemeester

Vlag?
Na een bespreking in verband met
een reeks dossiers over krotwoningen, worden de agendapunten ingediend door VU-raadslid Cuppens onder de loep genomen In zijn inleiding
wordt de heer Cuppens onderbroken
door de burgemeester die hem de
vraagt stelt waarom hij dit punt op de
dagorde heeft geplaatst aangezien

Groot-Beringen terug aan slag!
O p 19 juni vergaderden de bestuursleden van de afdelingen in zaal Thierbrau onder voorzitterschap van V U kamerlid Willy Desayere
Een twintigtal aanwezigen opteerden
voor het opnieuw aktief worden van
de politieke raad in Groot-Beringen
Afgesproken w e r d vijfmaal per jaar te
vergaderen na ruggespraak met V U mandatarissen om zodoende de te
volgen gemeentepolitiek te bepalen
Als voorzitter van de P R w e r d voorlopig aangenomen hiermee de oudst
aanwezige te gelasten
M e v r o u w Hilda Put uit Koersel neemt
aan het sekretanaat waar te nemen,
terwijl het echtpaar Lode en Irene
Cuppens uit Benngen de nodige geldmiddelen zullen beheren Besloten
w e r d bij voorkeur te vergaderen op
zondagvoormiddag
of
donderdagavond in zaal Thierbrau
Verder werd positief werk verricht en
ideeën naar voren gebracht om de
aktiviteit in de afdelingen te stimuleren waar om eén of andere rede de
motivatie in gebreke blijft
Onze mandataris Pol Menkens uit
Beverio in het O C M W vraagt ons uit
te kijken naar mogelijke kandidaten

men in Maaseik steeds de wettelijke
verplichtingen heeft nageleefd Het
spijt me, antwoordt VU-raadslid Cuppens, dit kan waar zijn voor Maaseik
en Neeroeteren, het is wel met het
geval voor Opoeteren
Bovendien
gaat he erom het feest van de Nederlandstalige Kultuurgemeenschap uitvoeriger aan bod te laten komen door
alle openbare gebouwen die eigend o m zijn van de stad op 11 juli van
een vlag te voorzien Waar gaat men
ze halen ' vraagt CVP-raadslid Indemans Wij voegen aan de besluiten
van de Kultuurraad geen nieuwe besluiten zegt CVP-burgemeester Gutschoven Bovendien moeten wij plaats
hebben om die vlaggen op te hangen
W I J zullen onze wettelijke verplichtingen nakomen
Krans
In verband met het voorstel van V U raadslid Cuppens om ter gelegenheid
van de jaarlijkse IJzerbedevaart een
krans neer te leggen aan de IJzertoren in naam van de stad Maaseik,
zegt burgemeester Gutschoven dat
voor dit jaar het nodige w e r d gedaan
Wel vind ik het erg, voegt de burgemeester eraan toe, dat men uit dit punt
probeert politieke munt te slaan Walen
en Vlamingen, zegt hij, zijn allemaal
voor hetzelfde gesneuveld, anders waren WIJ met hier VU-raadslid Cuppens
protesteert tegen deze zienswijze. Dit
IS geen partijpolitieke zaak, repliceert
hij Het enig verschil ligt in het feit dat wij
er meer aandacht aan schenken
Waterellende
O p het einde van de zitting komen de
problemen rond de Fortberg te Opoeteren ter sprake VU-raadslid Kuypers verwijst naar brieven die door
het wijkkomitee aan het schepenkollege werden gestuurd in dit verband
D e verkavelaar is zijn beloftes en verplichtingen met nagekomen Verschillende mensen ondervinden reeds geruime tijd moeilijkheden met het water
en hebben te kampen met regelmatige overstromingen in kelders bij slechte weersomstandigheden In een poging om de Opoeterse oppositieraadsleden Nijs (PVV) en Kuypers CVU)
tegen mekaar uit te spelen, vraagt
CVP-burgemeester Gutschoven uitleg aan PVV-raadslid Nijs, toenmalige
burgemeester van Opoeteren Dan
belooft hij dat dit probleem in het algemeen plan van aanleg van nolering
voor Opoeteren zal opgenomen worden Hier IS de heer Kuypers wel met
100 % gerust gesteld Deze mensen
blijven wel tot dan met dezelfde ellende De brandweermannen weigeren
de kelders leeg te maken, zegt hij Dat
moet een partikulier zelf doen, repliceert de heer Gutschoven Ja maar, ik
heb het over kelders, antwoordt de
heer Kuypers, met over putten Dan
moet de brandweer komen, geeft de
burgemeester toe
C. Berghmans

voor een betrekking in het O C M W en
dit in de naaste toekomst
Een hartig woordje w e r d er gesproken om het wel en het wee van het
sociaal dienstbetoon in bepaalde afdelingen Ook hieraan zal verholpen worden Hoop doet leven
Alles bij mekaar een geslaagde vergadering waar vooral de werkkracht
van Beverio opviel o a door een zeer
originele aktiviteit
M e n nchtte daar een visprijskamp in
die heel wat geld in de kas bracht en
de mensen de gelegenheid gaf onder
het wapperen van de leeuwevlag
hun geliefkoosde sport te beoefenen
Hilaire Poels uit Paal doet ondanks
tegenslagen dapper door Dat ook
verdient 'n pluimpje

Vlaanderen vlagt!
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Naar kledijschandaal
bij de PTT?
O p 6 januari jl. schreef minister Defosset (PTT) aan de voorzitter van
de « Masse d'habillement» van de PTT om deze mede te delen dat hij
met de inmiddels welbekende firma Maison een onderhands kontrakt had ondertekend voor de levering van jassen voor postbedienden Toen deze zaak m het parlement ter sprake kw/am verwees de
minister naar zijn voorgangers De regering had trouwens beloofd,
voortaan alleen nog met openbare aanbestedingen te zullen werken
Wat stellen we echter v a s t ' Op het ogenblik dat deze «opdracht»
aan de sociale dienst van de PTT toevertrouwd wordt, is er reeds een
grondig en onafhankelijk onderzoek door het parket bevolen. Heel
wat vragen rijzen
Op het einde van deze interpellatie stelde Luk Vansteenkiste
(VU)
een hele reeks vragen, die er met om liegen Hier gaan ze
1 — Kan de minister mij de reden
mededelen waarom hij en zijn
toenmalige kabinetschef akkoord
gingen om de 600 miljoen bestellingen van postjassen te privatizeren en ze aan Ad Piraux en zijn
vzw toe te vertrouwen"?
2 — Is ze uitgevoerd"? In welk
stadium van uitvoenng bevindt ze
z i c h ' ' W e r d ze eventueel opgeschort 7 Z o ja wanneer en waarom 7 Kan ze zoals de lll-kontrakten later desgevallend nieuw leven worden ingeblazen *?
3 — Is deze beslissing met in
strijd met „een vroeger door de
regering genomen beslissing de
« masse d habillement» eindelijk

in openbare aanbesteding te geven
De minister weet dat de openbare opinie zeer geschokt is door
de kolossale misbruiken die in de
«Sociale Dienst» van Adelin Piraux gebeurden Achtte hij een
dergelijke pnvatizering — terwijl
men op alle andere vlakken het
Rijk en de Overheid alsmaar nieuw e taksen ten koste van de privesektor wil toevertrouwen met
hoogst opportuun"?
Wist de minister op 6 januari —
een week na de beruchte transfer — met dat de doorslaande
bewijzen van de zeer erge onregelmatigheden in de
Sociale

Taaiverhoudingen in
leger biijven manie
VU-kamerlid Mattheyssens
stelde een reeks preciese vragen tijdens het debat over de begroting
van Landsverdediging Hij handelde eerst over de taalverhoudingen in het leger De verhouding
eentalige en tweetalige eenheden
in 1974 waren strijdig met de taalwet Maar ook vandaag blijft de
toestand
onaanvaardbaar
Hij
vroeg de minister om uitleg over
een duidelijk tekort aan eentalige
eenheden
De h Mattheyssens vroeg ook
biezonderheden over de aankoop van de F-16 Er is sprake
van 2 5 miljard meeruitgave Van
de kompensaties gaat 77,5 procent naar Wallonië, 22,5 % naar
Brussel en 0,02 % naar Vlaanderen dat desniettemin toch het
grootste gedeelte van de uitgaven zal moeten betalen i Niet zonder bitterheid stellen w e vast dat
Wallonië i v m onze havenontwikkeling de moeilijkheden blijft opstapelen maar inzake bestelling
voor legervliegtuigen met het

leeuweaandeel gaat lopen
Het Antwerpse kamerlid pleitte
ook voor een zo goed mogelijke
burgerlijke
bescherming
met
eventuele inschakeling van de
brandweer en vrijstelling van mobilisatie
O p de veertig generaals is er
slechts een generaal-major bij de
medische dienst Hieraan moet
verholpen worden ook om de carrière aantrekkelijker te maken
voor jonge geneesheren
De vrees van de minister, dat het
hijsen van de leeuwevlag aan militaire gebouwen in Duitsland het
nationaal karakter van het leger
zou schaden achtte de h MatIheyssens ongegrond Duitsland
IS trouwens een federale staat
waar de deelstaten hun eigen
emblemen hebben De taaiverhoudingen noemde hij onaanvaardbaar 21 Franstalige en slechts
19 Nederlandstalige generaals
796 Franstalige hoofdofficieren
en slechts 825 Nederlandstalige

Dienst op grote schaal werden
verspreid"?
Welk IS de reden en de zin van
het «verkooprecht» dat de vzw
Sociale Dienst op de firma « Maison » verkreeg krachtens artikel 8
om zowaar zelf de postuniformen
te vervaardigen "7 Kan jundisch
een vzw een recht van verkoop
verwerven gesteld dat ze uiteraard geen handelsdaden mag
stellen "7 Is die clausule niet zonder meer nietig"?
Welke was de reden waarom die
clausule werd opgenomen in het
bestellingskontrakt "^
Waarom werd dat verder «intuitu
personae» gemaakt"? Is dat misschien wegens de heel speciale
bindingen die van oudsher bestaan tussen de PTT en de eigenaar van het Rubenskasteel "^
— Waarom heeft de minister
geweigerd een beroep te doen
op de mededinging na een voorafgaande studie"?
— Waarom weigert de minister
pertinent dit kledingsfonds af te
schaffen en onder te brengen
waar het thuis hoort nl bij de 4e
algemene direktie (zodat kontrole
en verantwoordelijkheid mogelijk
is)-?

Slechts bij de lagere officieren
treft men de 60/40 % verhouding
aan Hier is de toestand de jongste jaren sterk verbeterd Maar
aan de top is nog met alles o k
Zeker niet in het militair ziekenhuis van Brussel-Hoofdstad 33
Franstalige hoofdofficieren tegenover slechts 13 Nederlandstalige
Als er geen verbetering komt zou
het kamerlid een wetsvoor stel
indienen
Ten slotte maakte hij zich tot tolk
van de onrust bij de beroepsmilicairen over de nieuwe wedderoosters De minister knikte instemmend toen de h Mattheyssens
hem vroeg, of de weddeschalen
van de onderofficieren van 1 juli
van kracht zouden zijn Ook voor
de wedden van de officieren
dient iets gedaan te worden, « onze veiligheid en de geest in het
leger zijn dat waard »
In zijn antwoord was minister
Vanden Boeynants grotendeels
akkoord met de opmerkingen van
de h Mattheyssens Z o vernamen w e dat het aantal tweetalige
eenheden
bestendig
afneemt
Wat de generaals betreft was de
verhouding N-F voor het overlijden van generaal Roman 21 N
en 19 F Nu net andersom De
minister zou « verder waken over
deze toestand»

Vragen
(met)
en
(zonder)
antwoord

Schromelijke
achterstand
bij pensioenen
VU-kamerlid Luk
Vansteenkiste
vroeg minister Wijmnckx (Pensioenen) hoeveel pensioendossiers thans op afhandeling wachten bij de dienst regularizaties en
welke spoedmaatregelen de minister zou nemen om aan deze
schrijnende toestand een einde
te maken zodat de rechthebbende op de normale datum zijn notifikatie, en derhalve uitbetaling zou
ontvangen
De minister geet deze vertragingen aan het tekort aan personeel bij de Rijksdienst voor Pensioenen , vooral sinds de uitbreiding van haar bevoegdheden
Een tweede oorzaak noemde de
minister het snel gestegen aantal
kandidaat-gepensioneerden o m

door de invoering van het brugpensioen Er werden reeds dekoncentratiemaatregelen
getroffen,
waardoor thans gewestelijke diensten een beslissing kunnen nemen De minister verstrekte ettelijke cijfers doch ontkende de
achterstand met Daarom ook
werd aangedrongen op het nemen van een voorlopige beslissing van de gewestelijke diensten Tot slot feliciteerde de minister het personeel van de dienst in
kwestie voor zijn inspanning Er
werden ook reeds 200 werklozen
(tijdelijk) bij de Rijksdienst aangeworven De vertraging in de uitbetaling van de pensioenen aan pas
gepensioneerden is al een oud
zeer in ons land Hopelijk zal hierin een gunstige verandering bewerkt worden

Folteringen in
Noord-lerland
VU-kamerlid
Andre
De
Beul
vroeg minister Simonet (Buitenlandse Zaken) of hij bij de Ierse
en Britse regeringen zou aandringen, om aan de folterpraktijken
in Noordierse gevangenissen een
einde te maken De interpellant
gaf hierbij schokkende voorbeelden Niet alleen de Britse bezettingsmacht maakt zich hieraan
schuldig, ook de Ierse Republiek
gaat met vrijuit
Minister Simonet zei dat hij met
op de hoogte was van deze feiten doch dat hij de Belgische
ambassadeur te Londen opdracht had gegeven navraag bij
de Britse regering te doen

Huisvrouw:
een beroep
De minister van Binnenlandse Zaken Boel zou zinnens zijn, de huisvrouwen voortaan ook als zodanig op identiteitskaarten en andere ofificiele bescheiden onder de
rubriek beroep in te schrijven Dit
houdt, aldus VU-kamerlid Emiel
Vansteenkiste,
een herwaardering in van de thuiswerkende
vrouw

KULTUURRMD
In de jongste vergadering kwamen
verscheidene VU-sprekers op de tribune Zo vroeg VU-senator Van In
aan de minister van Nederlandse Kuituur waarom de Kultuurraad met
betrokken werd bij de voorbereiding
van het nieuw protokol i z de voortzetting van het kultureel en wetenschappelijk akkoord met Tsjechoslovakije
De KR 18 nochtans ter zake bevoegd
krachtens de wet van 20 januari jl De
minister zei dat het met om een nieuw
akkoord ging maar om de opstelling
van een werkprogramma De KR kan
hierbij betrokken worden

De VU-fraicties voitaiiig t e Diicsmuide
sï« "V-u -^ ^v'f-^i

Dezelfde senator betreurde in een
vraag aan minister van Verkeer dat
de KR zo weinig aandacht schenkt
aan het toerisme een van s lands
voornaamste inkomstenbronnen en
dat men bovendien aanvaardt dat het
debat over het toensmebeleid buiter
de exclusieve bevoegdheidssfeer v.
de KR valt Er zijn bv de moeilijkh
den met de kampeerterreinen voor
aan onze kust De h Van In vro«
wanneer er een gedachtenwisselir
ter zake zal plaatsvinden over al
aspekten van het toensmebeleid Is
enig dekreetsontwerp en worden
initiatieven verwacht om duidelijkhe
te krijgen bij de situering de inrichtii
en de exploitatie van kampeertern
nen en -verblijven'
Minister Chabert verwees naar i
beleidsnota die reeds in de KR we
besproken Hij wil een eventui
nieuw debat met uit de weg ga
Onlangs werd besloten tot het ope
stellen van 1000 nieuwe kampei
plaatsen per jaar Onderscheid wor
echter gemaakt tussen kampeervi
blijven die als tweede verblijf moet
beschouwd worden en de gewo
kampeerterreinen waaraan er ei
duidelijk tekort is In het debat o\
het dekreetsontwerp voor samenw
king onder de Antwerpse umversii
re instellingen was VU-kamerlid K
pers van mening dat de weerslag v
het dekreet eerder gering zal zijn Igaat kennelijk om administratieve d
om akademisch-pedagogische v
nieuwing
Pluralisme moet vooral
houdelijk waargemaakt worden V
een nieuwe maatschappijvisie is
geen sprake
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RITI9CH D€K€K€ri
la P.P. Rubens

lacob Jordaens

Een jaar na de Rubens-furia herdenkt Antwerpen « een andere grote
zoon » naar aanleiding van de driehonderdste verjaring van zijn overlijden. Geboorte- en overlijdensdata zijn in de kunstwereld — maar
ook daarbuiten — dankbare gelegenheden, om met herdenkingstentoonstellingen uit te pakken, die soms wel eens te bombastisch
en/of te kommercieel opgevat worden. Bij de huidige Jordaens-tentoonstellingen geen nood. Het blijft zelfs na de «Rubens-orgie» van
vorig jaar met Jordaens onder de korenmaat. Zo vervalt men van het
ene uiterste in het andere.

Er IS vooreerst de tentoonstelling
van tekeningen, etsen en gravures naar Jordaens in het PlantijnMoretus-museum (op de Vrijdagmarkt bijna vlakbij het Groenplein, en in zijn histonsche rust
vaak gestoord door juke-box-muziek...). Jordaens is een uiterst
knappe tekenaar geweest, met alleen als schetser (die doorgaans
dienen om een kompositie voor
te bereiden), maar ook als studie
(van plooien, handen, voeten
enz). Bij Jordaens vindt men echter ook afgewerkte tekeningen,
bedoeld als zelfstandige funktie in
de discipline, al dan met gewassen en gekleurd, soms zelfs maar
licht verhoogd met rood of wit
krijt. Eens te meer moeten we
vaststellen dat in de beperking
zich de meester toont.

Enkele jaren geleden dook op een veiling van het beroemde vendu-huis
Sotheby te Londen een vermoedelijk zelfportret van Jakob Jordaens
op. Het schilderij was kort voordien op een zolder gevonden Dat het
om een Jordaens ging v>/erd met betwijfeld, wel of het om een zelfportret ging.

Aad Nuis, samensteller van deze
verhalenbundel, schrijft in zijn inleiding dat een bloemlezing steeds
een vorm van voorstellen is, gelegenheid biedt tot kennismaking
met de gebloemleesde auteurs.
Uitgangspunt is geweest het bijeenbrengen van de beste, sinds
1970 in boekvorm verschenen
verhalen, zonder daarbij te letten
op het geboortejaar of het debuut van de schrijvers Daardoor
zitten er wat ouderen tussen, wat
niet belet dat enkele late «roepingen » door hun debuut in deze
dekade mede het beeld van de
gekozen periode bepalen.

Verhalen
uit jaren '70
Z o bv. S. Peskens, F.B. Hotz, S.
Santen. De jongeren zijn vertegenwoordigd door Mensje van
Keulen, Hans Vervoert, Ethel Portnoy," Nikolaas Matsier e.a. A. Alberts, Heere Heeresma, Harry
Mulisch, J.M.A. Biesheuvel, Henk
Romijn Meier en H.P. de Boer.
Nog andere schrijvers zijn J.A.
Deelder, Maarten 't Hart, Oek de
Jong, Hilbert Kuik, R.J. Peskens,
Hans Plomp, Bob den Uyl en
Joop Waasdorp.
De samensteller Aad Nuis werd
in 1933 te Sliedrecht geboren, studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de universiteit te
Amsterdam en moderne Nederlandse letterkunde te Leiden.
De toon van de negentien verhalen varieert van onderkoelde ironie tot slapstick. Galgenhumor
ontbreekt evenmin. De verbeelding van al deze verhaalhelden is
meer op onaanzienlijk klein ongeluk gericht dan op grote schokken en verschuivingen.
Paperback, 20x13 cm, 224 blz. Prijs
265 fr. ELSEVIER, Adam/Brussel.

WIJ 11

Een bezoek aan de tekeningententoonstelling IS een beste inleiding voor een bezoek in het
Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten. Daar werden 42 schilderijen en één wandtapijt naar een
karton van Jordaens bijeengebracht. Zeventien komen uit eigen bezit, de overige komen van
andere musea (o.m. van Brussel
dat een zeer fraaie kollektie Jordaensen bezit) en uit de (zeldzame) pnvésektor Het gaat dus om
een Jordaens-expositie uit eigen
bezit
Jordaens heeft steeds de schaduw van Rubens moeten onder-

gaan. In derde positie wordt hij
weliswaar in één adem met Rubens en Van Dijck genoemd.
Nochtans
overtuigt
Jordaens
vaak meer dan zijn beroemde
konfrater. Hij is volkser — ook
wanneer hij mitologische, allegorische en religieuze onderwerpen
schildert — is ook sintetischer en
mag qua techniek heel gerust
naast Rubens en Van Dijck
staan. Hij is zelfs bij wijze van
spreken een betere naaktschilder
dan Rubens, van wie hij alvast
het overdadige niet heeft. (R.C.)

Programma
9 «Tekeningen en grafiek van Jordaens» in het Plantijn-Moretus-tnuseum, Vrijdagmarkt (van Centraal
station met metro 2 of 15 tot het
Groenplein). Toegang gratis. Kataloog 250 ff. Dagelijks van 10 tot 17 u.
's Maandags gesloten. Tot 17 september.
• 'Jordaens in Belgisch bezit>,
Kon. Museum voor Schone Kunsten,
Leopold de Waelplein, Antwerpen.
Dagelijks van 10 tot 17 u. 's Maandags niet Toegang vrij. Kataloog
200 fr. Tot 24 september.
9 Edukatleve tentoonstelling Jordaens. grootmeester van de barok.
Jordaenshuls, Reyndersstraat 6, Antwerpen. Dagelijks van 10 tot 17 u.
Kataloog 50 fr. Doorlopende film
• Jordaens». Tot 22 oktober.

De sleutel
IS

gebroken
Dit IS het tweede deel van de
door de tv overbekende reeks
« De Jordaches » van Irwin Shaw
(Oorspronkelijke titel «Beggar
Man Thief» - Delacorte Press,
New York). In feite is, dit deel 2
het gevolg van het recht van de
uitgevers op een vervolg van
deel 1 « De Jordaches, Witte zwanen, zwarte zwanen» Volgens
een noot van de schrijver berust
dit tweede deel op zuiver toeval,
nl. de behoefte van de tv aan een
vervolg...
Rudy Jordache, senator, in opspraak gebracht door zijn vrouw,
die zich naakt aan het publiek vertoont, reist naar de Riviera, om er
het huwelijk van zijn broer bij te
wonen. Dit is het begin van een
tweede reeks dramatische gebeurtenissen
dood van zijn
broer, de wraaktocht van Wesley
Jordache, die zijn vader wil wreken, maar daarin met slaagt en
enkele jongere figuren, die eveneens aan den lijve ervaren dat
door het bestaan van de Jordaches een draad van geweld en
van hartstocht loopt.
421 blz., 495 fr., geb. Vertaling H J .
Coolbekking. Uitgeverij ELSEVIER,
A'dam/Brussel.
Van dezelfde schri)ver bij Elsevier
verscheen r e e d s : De jonge leeuwen,
Souvenir van een zomer, Twee weken van huis. God was hier, Voor de
eerlijke vinder en Dubbelportret
van Parijs.

Springsteen en Dylan terug
Voor Bruce Springsteen is het na
zowat twee jaar opgelegd stilzwijgen (behalve de paar toeren doorheen de States om zijn E-street
Band bijeen te houden) weer uitkijken geblazen met deze vierde
elpee
« Darkness ..»
(CBS
86061) die alle verwachtingen na
de oersterke « Born to run »-plaat
inlost. Hoewel de vergelijking niet
zo helemaal opgaat en Bruce van
de vierkante en afgewerkte beat
meer en meer naar meer gekompliceerde maar ongetwijfeld even
waardevolle komposities grijpt.
Zijn teksten blijven de omgeving
van Ashbury Park en zijn direkte
omgeving in New Jersey beschrijven, en in tegenstelling met wat
Elvis Costello beweert, is er dus
heel wat mee te maken in de
straat bij valavond. Er is wel iets
minder opstandigheid en protest
bij die aangevuld worden door
drang naar liefde en andere hoopvolle emoties die het leven kunnen vullen. Zeer sterk is het inleidende « Badlands », terwijl volgende «Adam raised a Cam» zoals
voorheen nauw met de bijbelse
teksten verwant is. « Something in
the night» en het afsluitende « Racing in the Street» gaan overduidelijk op zijn steeds weerkerende
tema van de jongen in de straat
die geen ander thuis kent en er
helemaal is door beïnvloed. In
« Candy's room » wordt het keiharde leven even omgewisseld voor
een weinig tederheid en vnendschap. Temata van ommekant
zijn weer het steeds op weg zijn
naar een « beloofde land », en het
harde alledaagse leven van vader
in de fabriek in het eveneens sterke «Factory» op een prachtige
melodie.
Bob Dylan is na een filmperiode

en het financieel mislukte « Renaldo and Clara » terug met de plaat
«Street legal». Zijn in Japan gestarte wereldtoer die ook Rotterdam en deze week vijf dagen
Parijs aandoet, kan rekenen op
uitverkochte stadions. Opvallend
IS dat Dylan steeds verder afstapt van het folk- en protest-imago en steeds meer de rocktoer
opgaat Wat reeds opviel bij zijn
optreden samen met de «Band»
in december '76 bij het afscheidskoncert in Winterland te San
Francisco. Ook op «Street Legal» overheerst deze tendens,
maar van menige ballade zoals
«Is your love in vain» of nog
« Changing of the Guards»,raak je

slechts overtuigd na een paar
maal beluisteren, terwijl « No time
to think » een opsomming lijkt van
vele ideeën waar echter een te
volgen lijn verloren gaat. Al bij al
een matige Dylan-plaat waaruit
hij bij zijn optreden in Rotterdam
een viertal nummers koos voor
hij zijn reeks kassuksessen aanving. Een plaat die de duizenden
Dylan-fans dus zullen kopen,
maar uiteindelijk niet zo overtuigend IS als zijn voorgaand werk
zoals «Blood on the tracks» of
andere « Blonde on Blonde »-schijven.
Een must is daarentegen de driedubbel elpee en de film van
Dylans ex-begeleidingsgroep The

Band, die zoals boven vermeld na
zeventien jaar samen door weer
en wind definitief afscheid nam,
en waarvan de opnamen en de
film de moeite overwaard zijn.
Naast de typische Band-nummers als «The Night» en «The
Weight» treden folkartiesten op
zoals Emmylou Harris en Joni Mitchell, terwijl prachtprestaties kwamen van Neil Young, Dylan, Ronnie Hawkins, Van Morrissen en
Neil Diamond. Een waardevolle
bijna twee uur durende dokumentaire over een van Amenka's beste groepen : met te missen.
Serglus
F o t o : «The Band» in aktie...
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ANTW./WILRIJK-TEL. 031/49 39 00
PRINS BOUDEWIJNLAAN 321
BRUSSEL-TEL. 02/219 43 22
Koloniënstraat 50
GENK-TEL. 011/35 44 42
Winterslagstraat 22
GENT-TEL. 091/2519 23
Onderbergen 43
LEUVEN-TEL. 016/23 37 35
Brusselsestraat 33
ST.-NIKLAAS-TEL. 031/76 73 27
Zamanstraat 54
Alle werkdagen van 9 tot 18 uur
Ook op zaterdag van 10-12 u. en 14-16 u.

600 ARBEIDERS...
1001 MOGELIJKHEDEN
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Valerius De Saedeleerprijs Magda De Mol
~j^:'mstmss^m^':-amix'vis!i'i,^ga^r^m&j!as

«Kunstenaars
mogen het niet
te gemakkelijk
fiebben»
WANZELE-LEDE. Maandagavond
26 juni werd op het Landhuis te Aalst
de Valerius De Saedeleerprijs aan de
kunstenares Magda De Mol uitgereikt. De prijs, 20.000 fr., wordt toegekend voor een eindwerk aan de stedelijke akademie voor plastische kunsten.
Dat Magda De M o l met deze prijs
niet aan haar proefstuk is weet iedereen die zich herinnert dat het geschenk van de stad Aalst aan Rondewinnaar Lucien Van Impe een kunstwerk van haar was.
De Valerius De Saedeleerprijs haar
overhandigd door schepen van Kuituur Roels (VU) werd haar toegekend
om haar werk differentie van een
tweeling, een uit twee losse delen
bestaand keramiekwerk.
Van Magda De Mol is tevens werk te
zien in de kollektie van het VU-sekretariaat op het Barrikadenpiein te
Brussel.
Redenen genoeg dus om ten huize
van de kunstenares een babbel te
doen.
Wanzele, tot voor de sannenvoeglng
met Lede, een onooglijk gemeenteke
dat toen Iets meer dan 1.000 inv\/oners
telde, een op en top pendelaarsdorp
dat met de daar lopende spoorlijn
Brussel-Oostende 75 % van zijn werkende bevolking naar Brussel stuurde.
Wanzele noemde reeds in 1265 Wanzele en was ondanks zijn 147 ha toch
weer niet zo onbelangrijk want het leetde rechtstreeks onder het grafelijk
gezag.
De overgang naar Lede werd door
weinige Wanzelenaren gesmaakt. Alhoewel, zo vertelde men ons er het
nieuwe bestuur — met de V U in de
boot — veel goed maakt...

prof. Vindevogel, Lieve De Pelsmaeker, Monique Muyiaert. Stuk voor stuk
mensen die van haar gemaakt hebben
wat zij nu waard is: een Valerius De
Saedeleerprijs I
Jeroen Bosch
Bij het zien van het werk van Magda
De Mol valt onvermijdelijk de naam
Jeroen Bosch.
Magda De M o l : «Inderdaad, Bosch is
voor mij de grote leermeester. Hij hield
de gek met de mensen en liet ons zien
dat wij eigenlijk allemaal een beetje
getikt zijn. Telkens je zijn schilderijen
bekijkt valt je wat anders op. Zijn visie
op de wereld ligt mij goed. Na hem, de
surrealisten die de eigentijdse versie
van Bosch zijn».
— te er bij ons voldoende vraag naar
keramiek 7
Magda De M o l : «Eigenlijk niet. De
groep mensen die keramiek koopt is
zeer klein.»
— Maken de keramiekers het de mensen ook niet te moeilijk ?
Magda De M o l : « Misschien wel, maar

grondstoffen voor keramiek niet goedkoop zijn, dat de bakoven zeer duur is
en dan het hele gamma van glazuren.
Keramiek kan eigenlijk niet rendabel
zijn ».

je kunt je ook afvragen of er genoeg
gedaan wordt om de mensen keramiek te leren begrijpen. Tot nu toe is
keramiek: potten en vazen bakken, utilitaire voorwerpen maken. Kerameik
maken wordt teveel als louter ambacht voorgesteld en niet genoeg als
een kunstdiscipline.
Ik betreur bv. het verdwijnen van
kunstprogramma's
als
Openbaar
Kunstbezit op de tv. Ik zag in zo 'n programma's een regelrechte aanloop tot
promotie van de kunst in de breedste
zin.
— Voor wie maakt gij keramiek ?
Magda De M o l : <- Voor mezelf I Het is
een persoonlijke afrekening, ik zorg
dat het goed gedaan is, dat mijn werk
af is. Het resultaat verlost mij van de
reden waarom ik een werk begonnen
ben. Als ik bezig ben voel ik mij pas
goed, dan ben ik tevreden. Het is een
vorm van gelukkig zijn. Dan krijgt mijn
opgestapeld ongenoegen vorm en gestalte. Eens het werk af, is de drang
naar een nieuw begin zeer sterk aanwezig. Het valt mij dan ook gemakkelijk om achteraf van een werk afstand
te nemen».
— Wat beeldt uw werk uit ?
Magda De M o l : «De mentaliteit van
de mensen. Wij spraken van Jeroen
Bosch ».
— Kun je het Vlaamse keramiek een
eigen plaats toemeten ?
Magda De M o l : « Alhoewel de interesse vanwege de gewone man niet bijster groot is kunnen wij toch zeggen
dat het Vlaamse keramiek het goed
stelt. Wij hebben internationale vermaardheid. Ik denk bv aan Landuyt en
de reeds genoemde Lieve De Pelsmaker. ..»
— Heelwat artiesten hebben het niet
gemakkelijk.
Magda De M o l : «Kunstschilders,
dunkt mij, mogen niet klagen. Zij verkopen goed, men moet de cijfers na tentoonstellingen maar eens bekijken.
Met keramiekers is het anders gesteld. Je mag niet vergeten dat de

Staatssteun, schone droom !
— Wat is uw mening over staatssteun aan kunstenaars ?
Magda De M o l : « Een schone droom
die spijtig genoeg nog geen waarheid
is.
Misschien zou een vorm van staatssteun het afschaffen van belasting op
kunstwerken kunnen zijn. Weet je dat
de 25 % BTW voor kunstwerken de
kunstenaar ontmoedigen ofwel de koper afschrikken, maar de fiskus vindt
wel altijd een reden om je op de kumulfles te trekken ».
— Geen akties vanwege de artiesten
in het vooruitzicht ?
Magda De M o l : «'Artiesten zijn te individualistisch om goed gekoördineerde
akties te ondernemen. Z e blijven liever
in alle stilte verderwroeten. Gekende
namen uit de kunstenaarswereld profiteren vaak zo rijkelijk van het staatsmanna dat ze nog weinig bereid zijn
hun naam aan dergelijke akties te binden.
Heelwat jonge artiesten bezwijken te
snel onder de grote materiële last en
moeten noodgedwongen een weinig
aangenaam werk aanvatten om rond
te komen, ze raken ontgoocheld en
verdwijnen in de vergetelheid.
Van de andere kant vind ik ook dat
men het de kunstenaars niet te gemakkelijk mag maken.
Je moet een reden hebben om te
vechten en te werken, dat stimuleert
je werkkracht en bevordert het goede
resultaat.»
— Helpt het kunstonderwijs
niet meein die zin 7
Magda De M o l : « Helemaal niet, er is
ooit eens zijdelings over dat soort problemen gesproken, maar nooit ten
gronde. Z o vind ik het noodzakelijk dat
leraren je helpen bij het bepalen van
de prijs van een werk. Maar nee, geen
woord. Is dat schroom ? Is dat de
vrees om zich bloot te geven ? ».
— Zwakke plekken in het
wijs ?

Magda De M o l : « Door allerlei vakken
van teoretische aard geraakt men
steeds meer en meer verwijderd A/an
de essentie : de kunst van het tekenen.
De gevolgen zijn reeds duidelijk merkbaar. Heelwat leerlingen geraken nooit
rond met de praktijk van het tekenen ;
de basis van elk kunstonderwijs. Z o
erg zelfs dat de daglessen met avondschool dienen te worden aangevuld.
G e v o l g : een te zwaar programma
voor heelwat jongelui...».

Mijn ongenoegen...

— En na de prijs 7
Magda De M o l : « Mijn droom in waarheid omzetten: werken in een eigen
atelier. Mijn man en ik hebben plannen
genoeg maar het is een dure opgave.
En toch haal ik het!».
Magda De Mol zegt het sterk benadrukkend, een beetje opstandig.
Het deed ons denken aan André Mairaux: «Alle kunst is opstandigheid
tegen het lot van de mens ».
MVL

Magda De Mol (een echtgenoot en
drie kinderen) was geruime tijd werkzaam
als
reklametekenares.
Nu
schuift zij elke dag aan in de rij van de
werklozen. Tijd genoeg dus om zich
goed voor te bereiden op haar akademiewerk 's avonds en tijdens het weekeinde. De akademie is voor haar de
vlucht uit de dagelijkse konfrontatie
met mensen die opkijken tegen de vergeelde muren van het stempellokaal.
Magda De M o l : « Deze dagelijkse ontmoetingen met mensen die willen werken en geen werk vinden, met hen die
doppen omdat ze niet willen werken,
met mensen die hopeloos zijn, die
beschaamd zijn omdat ze in de rij
staan maakt mij kregelig en opstandig
tegenover de maatschappij. Ik ervaar
ze als onrechtvaardig. Deze toestand
stimuleert mij in mijn werk, ik word er
door opgejut. Het atelier vangt mijn
ongenoegen op, ik kleur er mijn werk
mee, ik vang het in mijn keramiek...».
Gedurende vier jaar is Magda De Mol
de trouwe leerlinge geweest van de
akademie en zij houdt er aan een aantal van haar leraren te vermelden:

Magda De Mol, Kouterstraat 20 (bus 1),
Wanzele-Lede.

/

MflJ 24

kunstonder-

MENSEN VAN BIJ ONS
6 JULI 1978

