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op\m^
toe sprong Deze vazalknecht moest
nu luid tieren want zijn feodale heer
keek streng toe Plots verstond ik van
dat Waals geblaf geen enkel w o o r d
Ik toonde met onschuldige hand mijn
dure visvergunning doch deze w e r d
met eens bekeken Onmiddellijk identiteitskaart en de woorden « proces-verbal» en «tnbunal de Dinant» verdreven plots de stilte van de Moligneevallei Dat was nog met voldoende Ook
een kinderhart moest lijden de hengel van mijn zoon werd meedogenloos afgenomen i

GEDWONGEN
SOLDATENKEUZE
W e leven in een tijd waar ontwapening en vrede tot de alledaagse woordenschat behoren Tegenover diegenen die deze woorden een konkrete
inhoud willen geven, staat echter de
brutale werkelijkheid
Zoals de wetgeving het voorschrijft,
moet iedere mannelijke Belg zich gedurende een bepaalde periode ter
beschikking stellen van het land, om
zijn dienstplicht te vervullen Het gaat
hier dus duidelijk om een verplichting
Wel IS het zo dat men niet noodzakelijk de gewapende legerdienst hoeft
te vervullen Er bestaan immers alternatieven, zoals de burgerdienst en de
ontwikkelingshulp
De vraag kan echter gesteld worden
naar de reële gelijkwaardigheid van
deze keuzemogelijkheden
Een groot nadeel van de burgerdienst
en ontwikkelingshulp ligt reeds in de
verschillen tussen de respektieve
diensttijden
als gewoon
soldaat
moet men slechts acht maanden opofferen in Duitsland of tien in België
Daartegenover staat dat iemand die
burgerdienst vervult, naargelang van
het soort dienst, bijna zeventien maanden
tot
tweeentwintig
maanden
dienst moet doen Iemand, ten slotte,
die opteert voor ontwikkelingshulp
moet vierentwintig maanden dienst
vervullen
Bovendien wordt ontwikkelingshulp
gezien als vrijstelling van legerdienst,
zodat dit dus met in aanmerking komt
voor broederdienst
Waarom die discriminatie van diegenen die het goed menen "^ Het is duidelijk dat men wil vermijden dat er matige belangstelling zou groeien voor
burgerdienst en ontwikkelingshulp
Het eerste en enige doel van het leger

IS te leren doden Meteen worden alle
fantazieen omtrent solidariteit, vrede
en ontwapening naar de oneindigheid
geschoten hier wekken zij immers
afschuw en afgunst
M e n meent dit te kunnen goedpraten
door gezwam over de staatsveiligheid Laat ons met lachen i Wat zou
men hier eigenlijk in de pap te brokken hebben als het erop aankomt op
een seneuze manier oorlog te voeren'!' Hebben twee wereldoorlogen
nu nog met voldoende geleerd '
Dit leger heeft bovendien nog het
voorrecht van totaal onnuttige budgetten op te slorpen, wat in deze tijd van
ekonomische knsis duidt op het antisociale karakter ervan
Denken w e eens aan de humanitaire
voordelen die bij voorbeeld burgerdienst biedt Naast de hulp aan de burgers bij rampen, zijn er talloze bejaarden die een hulp nodig hebben —
en met alleen deze, maar alle hulpbehoevenden moeten de kans krijgen
geholpen te worden Dat is sociale
rechtvaardigheid'
Het IS beschamend hoe de samenleving moet boeten voor noden waar
ze niets mee te maken heeft Het is laf
het geld van de maatschappij te misbruiken voor verdediging, in plaats
van het aan te wenden voor humane
projekten
Het IS onverdedigbaar dat een gewone soldaat, die bijdraagt tot vernietiging, dnemaal minder dienst moet
doen dan iemand die zich werkelijk in
dienst stelt van het volk
De keuze die men kan maken bij het
vervullen van de dienst is geen echte
keuze, maar een schijnalternatief
een gedwongen keuze
Indien ontwikkelingshulp en burgerdienst op acht maanden kwamen te
staan, en gewapende dienst op twee
jaar, hoeveel dienstplichtigen zouden
dan nog soldaatje spelen ">
HV

Drongen

VERBEELDING
De h F V A uit Zulte beschikt over de
grenzeloze verbeelding en associatie-

vermogen die de amateur-etymoloog
kenmerken
Graag vernam ik nu welke studies
(diploma, g r a a d ' ) aan de grondslag
van die wijdgevleugelde kennis liggen
dan begin ik weer van voren af aan,
jazeker, hutte-fere-themme i
K A , regent G e r m , Schaarbeek

ONVERGETELIJKE
VAKANTIEDAG IN DE
ARDENNEN
Als brave, bescheiden huisvader zijt
ge tijdens deze grote-vakantierage
ook al tevreden wanneer je er met
vrouw en kind even een dagje kunt
op uit trekken V o o r uw zoon en jezelf
nog een hengelstok met molen en
mooie dobber gekocht en zo ben je
klaar om van de vakantiegenoegens
maximaal te genieten Oh, neen, er is
nog de visserijwet i
Je loopt vlug naar het postkantoor
om een visverlof
— Mijnheer, een gewoon verlof kost
250 fr doch voor 1 000 fr zijt ge in
orde in alle omstandigheden >
Goed I
Z o vertrok ik met mijn gezin zaterdag
22 juli '78 naar de streek Namen tot
Dinant In de namiddag besloten wij
de abdij van Maredsous te bezoeken
en zo verzeilden wij in de streek van
de Molignee Hier even halt houden,
de auto naast de weg geparkeerd en
nu een kopje koffie dnnken
Daar naast ons vloeide nu toevallig
de Molignee, een klem riviertje dat in
de loop der tijden weinig groter was
geworden dan een beek
Mijn zoon had zijn hengel en een
doos regenwormen in de koffer gelegd en hier vond hij het toch zo
gepast om ze even uit te gooien
— Dnnken jullie intussen maar koffie i
Dat lijntje uitgooien verliep met zo vlot
zodat vader een handje toestak
Daar stopte een prachtige slee bestuurd door een chauffeur in uniform
en op de achterbank lag er ook een
nobele heer Maar uit de wagen w e r d
ook nog een derde persoon losgelaten die als een blaffende- hond op ons

— Kom, jongen, met treuren, w e zullen je een nieuwe hengel kopen
maar toch keer je ongelukkig naar
huis terug Maredsous ligt er nog
wel
Onderweg bedwing je even uw walging en probeer je vele vragen te
beantwoorden Waarom moet je aan
vadertje staat dan nog het maximum
aan vergunningsprijs betalen om bij
de eerste gelegenheid onverbiddelijk
bekeurd te worden ? Ben ik nu zo een
misdadiger'' Had die blafhond het
recht om zonder zich kenbaar te
maken zo op te treden en de hengel
in beslag te nemen •?
Z o u men dit feodale heerschap niet
aan het verstand kunnen brengen dat
de middeleeuwen al lang voorbij zijn
en dat een beetje bescheidenheid,
beleefdheid, wat begrip en soepelheid
hem beter zouden passen"?
W o r d t het toerisme op deze wijze
gediend "i"
O p twee vragen heb ik aan mezelf
een formeel antwoord gegeven
— Indien «Ie tnbunal de Dinant» mij
ooit zou veroordelen, geen frank zal ik
betalen Dan liever naar de gevangenis'
— In dit land heeft men blijkbaar meer
geduld en eerbied voor bandieten en
gangsters die elk uur een overval plegen en daarbij mensen neerschieten
alsof het plaasteren pijpen op een kermistent zijn, dan voor een brave huis-
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lingen, in een omgeving van sterkeren
dan WIJ, waarmee wij in osmose moeten blijven leven
De meertaligheid in al onze belangrijke steden, waaronder Brussel, zal een
sociologische werkelijkheid, en noodzaak blijven Laten wij Brussel dus
met los, waar onze meest dynamische
krachten zich gevestigd hebben Stellen WIJ in het Parlement, ter gelegenheid van de goedkeunng van het
Egmontpakt de eis, dat voortaan alle
staatsambten voor 6 0 % aan Vlamingen moeten toevallen, dan zullen wij
— ondanks de buitenlanders — de
sociologische werkelijkheid in Brussel
veranderen — want deze ambtenaren vestigen zich bij voorkeur dicht bij
hun werk Voegen wij daar een gezonde dosis onverdraagzaamheid bij
t o v de Franstaligen in tweetalige
jobs, die nooit of nooit Nederlands willen spreken en spreken wij op alle vergadenngen onder Belgen steeds Nederlands, dan zal een klimaat ontstaan, waardoor het middengebied
van België (strikt beperkt tot de 19
gemeenten) zijn levenskracht zal hervinden Brussel is met alleen een ekonomische hoofdstad van Europa geworden — en laten wij ons daar toch
met zelf buiten sluiten — maar eveneens een politieke (enigszins ook kulturele) draaischijf Wij moeten evengoed als de Franstalige Brusselaars
op de hoogte zijn van wat de Palestijnen, de Israëliërs, de anti-Mobutu

ZOEK DRINGEND TE KOOP:
OPEL KAPTAN 1965-1968
in prefekte staat. Aanb. Postbus 11, Gent. 1
vader die zoontje lief een hengelstok
helpt ingooien
Tot slot toch een toeristische wenk
wil je nog een feodale heer met middeleeuwse allures zien, bezoek dan
de Moligneevallei maar laat uw hengel thuis I
R L, Hoeleden

EIGEN GEZICHT
Een gevoel van weemoed leeft diep in
ons, omdat wij weten dat de schaalvergroting van het ekonomisch, politiek en sociaal gebeuren meebrengt,
dat Vlaanderen nooit meer zelfstandig zal kunnen optreden In het verleden gebeurde dat wel, met een veelheid van stemmen weliswaar Hun vereniging was het Trojaanse paard,
waarlangs de vervreemding binnensloop Spaans, Oostennjks, Frans, Hollands en tenslotte Frans-Belgisch Nu
krijgen wij, enkele honderden jaren te
laat, eindelijk wezenseigen instel-

Zaïrezen bij ons komen doen, nog
met gesproken van de EEG-topamb)tenaren en de Amenkaanse, Arabische en Japanse zakenkringen Dit
alles betreft rechtstreeks onze eigen
belangen in een wereld waarvan de
schaal steeds verkleint, en waann wij
meer en meer kleur moeten bekennen, willen of met
De toekomst behoort aan de durvers
— bij ons meertalige Vlamingen die in
kultureel gemengde gebieden en ontwikkelingsgebieden zichzelf blijven en
dus iets te bieden hebben — inzake
kulturele
ontvankelijkheid,
een
eeuwenlang doorleefde demokratie,
een traditie zich met te schamen voor
handenarbeid naast intellektuele bezigheden, onze liefde voor de natuur
en eerbied voor het leven, onze afkeer
van een holle hofkultuur ten dienste
van de financieel machtigen dezer
aarde Laten wij dan in de wereld van
vandaag, klem in aantal zijn, wij hebben een eigen gezicht, sedert duizend
jaar, en als wij dat willen, zal dat nog
lang zo zijn
SV
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PLAN-MATHOT VERFIJND

Twee ontzagwekkend belangrijke dossiers kregen
in de zomerperiode een eerste ministeriële zegen: de
begroting '79, en het zogen a a m d e nationale prioritair
infrastruktuurprogramma.

spaarzame

Bij de eerste bespreking in
de r e g e e r r a a d van de biljoenennota werd als grote
zorg vooropgesteld drastisch te besparen in het
staatshuishouden.

Informatie

over

mlljardenprolekten
voor het jaar

2.000

Een der moeilijke en gevaarlijke dossiers waaraan de
regering in de voorbije maanden heeft gewerkt is het
z o g e n a a m d e «voorrangsplan voor de
ontwikkeling
van de grote nationale infrastrukturen
•>, kortweg het
p l a n - M a t h o t genaamd. Dit miljardenplan van de minister van openbare w e r k e n werd aanvankelijk, onder
druk van W a a l s e en Brusselse politici, o p g e v a t als
een reusachtig kompensatieprojekt voor de v o o r g e nomen uitbreiding van de haven van Z e e b r u g g e .
V o o r a l de extra miljarden-inspuiting o m tegen '82
Algerijns aardgas in Z e e b r u g g e te kunnen vertanken,
w e r d het v o o r w e r p van een politiek bekvechten.

Minister Mathot stelde een eerste prioritair
infrastruktuurprogramma op dat als kompensatieplan in Vlaanderen onvermijdelijk
bijzonder onvriendelijk werd onthaald.
Het partijbestuur van de Volksunie veroordeelde in het voorjaar
de onverantwoorde kompensatie-investenngen, en in een editonaal van dit blad werd ervoor
gewaarschuwd dat de Walen
met dubbel knjt blijken te willen
schrijven.
Een en ander had als gevolg dat
het plan-Mathot aan een herziening toe was. Een interministeriële
werkgroep, met vertegenwoordigers van de ministenes van
openbare werken, verkeerswezen en volksgezondheid kreeg de
opdracht de grote infrastruktuurwerken van de staat voor de
komende decennia opnieuw te
toetsen aan de budgettaire en

sociaal-ekonomische
den.

Die intentie zou dus op de
allereerste plaats moeten
blijken bij het plan-Mathot
voor openbare werken.

mogelijkhe-

Die werkgroep beëindigde in de
vakantiepenode zijn werkzaamheden. Met een nogal summiere
persmededeling werden de momenteel in optie genomen investenngsprojekten van de staat voor
de komende jaren bekendgemaakt.

LNG-kompensaties ?
Vanuit het Vlaamse land wordt
nog steeds argwanend gewacht
op
detail-informatie
Immers,
allereerst is het onweerlegbaar
dat de uitbouw van de haven van
Zeebrugge van nationaal belang
IS. Bovendien dienen de franstalige landgenoten te weten dat de
expansie van de Antwerpse haven door het Zeebrugge projekt
met in het gedrang mag komen.
En ook blijft er de gegronde

vrees voor de Installatie van de
explosieve en milieu-gevaarlijke
LNG-terminals, evenals voor de
trafiek van de reuzetankers die
vroeg of laat wel eens aanzienlijke schade zouden kunnen aanrichten.
Wat er ook voor-en-tegen geargumenteerd kan w o r d e n ; voor de
gigantische werken in Zeebrugge
kunnen de andere regio's van het
land een zekere vorm van kompensatle eisen, maar van een
exclusieve Waalse kompensatieeis kan hoegenaamd geen sprake zijn.
in die zin werd de interministeriële
kommissie enkele maanden geleden verzocht om het plan-Mathot
te herzien.
Wat is er nu uit de bus gekomen?

Autowegen
Er IS sprake van «verfijning van
het prioritair investeringsprogramma».
Er zijn dne grote luiken: de wegeninvesteringen, de waterwegen en het openbaar vervoer.
• Minister Mathot heeft er klaarblijkelijk op aangedrongen de verhaaste realisatie van de « autoroutes des Ardennes» in het vernieuwde PIP te behouden.
In Wallonië is er voorts een hoop
dat de ringwegen omheen Luik,
Charleroi en Bergen sneller zullen
voltooid worden, en dat ook de
snelweg Mons-Maubeuge en de
rijksweg
Dottignies-Armentléres

aangezien worden als dringende
nationale investeringen.
In dezelfde zin moeten wij hier
meteen ook vermelden: de voltooiing van de autoweg BrusselBoom-Antwerpen (A 12); en de
rijkswegen
Gent-Geraardsbergen (RW 56), Oudenaarde-Ronse
(RW 58), Ninove-Aalst (RW 60)
en Hasselt-Sint-Trulden
• Wat de waterwegen betreft
blijft in het plan-Mathot momenteel de dringende verbetering
aan de afwatering van valleien
van de Maas, de Ourthe en de
Haine behouden, evenals de afwateringswerken voor Brussel,
Antwerpen, Gent en de kust. In
feite betreft het hier nieuwe projekten.
Opvallend is dat in de jongste versie van het plan-Mathot hoegenaamd geen sprake meer is van
de stuwdammen aan de Warche,
de Ourthe, de Eau Nolre en de
Eau d'Heure, evenmin als de aanvoerleiding voor de BenedenSamber-Tallfer-Charleroi, en de
herbevoorrading met Scheldewater van de grondwaterlaag in
het Doornikse.

3 krachtlijnen
• Het derde luik In het omstreden plan-Mathot omvat verbeteringen aan het openbaar vervoer ; voornamelijk de spoorwegen Voor Wallonië werden uit
het eerste PIP geschrapt: de
bouw van vrachtstations te Houdeng-Goegnies en Llège-Bierset,
evenals ook nog de bouw van
woningen in Farciennes, Doornik
en Strépy
Tenslotte werden nog een aantal
telekommunikatie-projekten met
langer weerhouden als dnngende
nationale investeringsprojekten.
Vanuit de verschillende gewesten wordt er argwanend uitgekeken naar de investeringsprojekten die op het ministerie van openbare werken worden toegewezen aan de diverse landstreken.
Drie krachtlijnen moeten alvast
genoteerd w o r d e n :

I

— verschillende regionale Waalse infrastruktuurwerken werden
niet weerhouden in het prioritair
investenngsprogramma;
— een aantal in Wallonië fel omstreden openbare werken, zoals
stuwdammen, werden uit de nieuwe versie van het plan-Mathot
gebannen;

Een voorbeeld

van besparing:
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een zogeheten

kunstwerk

over een kanaal dat er niet ligt..

— de uitbouw van de haven van
Zeebrugge wordt bij hoogdringendheid uitgevoerd, en van de
installatie van een LNG-terminal
zullen alvast de andere gewesten
— en zeker Wallonië — geen hinder ondervinden. Het Algerijns
aardgas zal uiterlijk in '82 met reuzetankers aangevoerd worden
voor de Vlaamse kust. (hds)

De eerste versie van het
plan-Mathot
vermeldde
vooral talloze Waalse infrastruktuurwerken waarvan
ten eerste het nationaal kar a k t e r sterk kon betwijfeld
worden, en ten tweede zelfs
het sociaal en ekonomisch
nut allesbehalve
aangetoond was.

Drie vragen
voor Mathot
Bovendien zag het er n a a r
uit dat Wallonië trachtte
twee keer het voordeel van
kompensaties te genieten:
een keer met grote infrastruktuurwerken, en één
keer voor de gezondmaking van de staalnijverheid.
Bij de hervatting van de
staalbesprekingen in september zal spoedig blijken
of de Walen zinnens blijven
met dubbel krijt te schrijven. Het spreekt vanzelf
dat de Vlamingen zulks in
genen dele kunnen aanvaarden, in het kader van
het door de Vlaamsnationalisten op gang gebrachte
streven n a a r ekonomisch
federalisme.
Inmiddels kunnen we de
nieuwe versie van het planMathot op zijn sociaal en
ekonomisch nut trachten te
beoordelen. Dat is v a n d a a g
niet zo gemakkelijk, aangezien over de voorgenomen
grote
openbare
werken
slechts summiere informatie werd vrijgegeven.
Er is wel de algemene vaststelling dat een belangrijk
a a n t a l door de Vlamingen
als regionaal beschouwde
werken werden geschrapt,
en dat nog a n d e r e omstreden projekten (zoals stuwdammen) niet langer voorzien worden.
Een diepergaande analyse
zal slechts kunnen geschieden wanneer minister Mathot zijn PIP-plan zal verduidelijken.
Daarbij zal hij vooral dringend drie zaken k l a a r en
duidelijk dienen toe te lichten : dat de voorgenomen infrastruktuurwerken
een
duidelijk sociaal en ekonomisch nut hebben, dat het
geen eenzijdig kompensatiep l a n voor Wallonië behelst,
en dat de regeringsintentie
voor
drastische
besparingen in het plan-Mathot
kan terugevonden worden.
Dat zal hem niet erg gemakkelijk worden, aangezien
er onder meer inzake de
aanleg van autowegen een
schrijnend gebrek is a a n
kosten-baten-analyses. (hds)
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SCHAARBEEK:
Twee nieuwe Vlaamse scholen
Woensdag 16 augustus. Na het
bekendmaken van de beslissing
door het Schaarbeeks kollege
van burgemeester en schepenen, de schoolbus voor Vlaamse
kinderen af te schaffen, vroeg
nationaal VU-sekretaris-kamerlid Paul Peeters namens het V U partijbestuur een dringend onderhoud met de ministers Ramaekers (Nationale Opvoeding)
en Boel (Binnenlandse Zaken).
Gisteren, woensdag 23 augustus, gingen beide ontmoetingen
door. Op het kabinet van minister Ramaekers vernam ons

kamerlid dat een nieuwe Vlaamse rijksschool voor lager onderwijs zal worden opgericht te
Schaarbeek en dat niet zal gewacht worden op de uitslag van
het geding, aanhangig gemaakt
rond de bouwvergunning van
de school in de Victor Hugostraat tn oktober zal met een
nieuwe bouwvergunning verder
worden gewerkt. Verder dat, indien het vrij onderwijs te Schaarbeek plannen zou hebben voor
een nieuwe Vlaamse school, de
minister deze plannen zou steunen.

Op dit ogenblik telt het rijksonderwijs te Schaarbeek
zes
Vlaamse inplantingen, net zoals
het vrij onderwijs, de gemeente
heeft één Vlaamse school. In de
toekomst zullen de scholen dermate worden ontwikkeld over
het Schaarbeekse grondgebied
dat geen enkel kind meer dan
750 m moet lopen tussen huis
en school.
De minister verklaarde verder
zo spoedig mogelijk de nodige
informatie te verstrekken aan de
Vlaamse ouders van de Brusselse agglomeratie, zodat onwetendheid geen reden meer kan
zijn om Vlaamse kinderen nog
langer naar niet-Vlaamse scho-

len te sturen. Zo zullen op een
duidelijke kaart van de Brusselse agglomeratie alle Vlaamse
scholen worden aangeduid.
Al deze beloofde punten zou het
kabinet van Nationale Opvoeding in een officiële verklaring
bevestigen.

voer het gevolg waren van een
vroeger gesloten politieke overeenkomst, die diende om in het
parlement een meerderheid te
halen met het oog op de invoering van de «Vrijheid van het
gezinshoofd », waartegen de V U .
zich steeds heeft verzet.

Bij de minister van Binnenlandse Zaken, Boel, vernam kamerlid
Peeters dat de juridische dienst
de zaak van de bus-afschaffing
onderzoekt en wil nagaan hoever de macht van het schepenkoliege
dienaangaande
reikt.
Paul Peeters maakte van de gelegenheid gebruik om te herinneren aan het feit dat één Vlaamse
gemeenteschool en het busver-

Tijdens het voorbije schooljaar
1977-1978 volgden zo'n negentig
Vlaamse kinderen les in de
Vlaamse gemeenteschool van
Schaarbeek. Het Egmontpakt
voorziet dat iedere Brusselse gemeente een Vlaamse school
moet oprichten telkens er vijftien kinderen zijn voor wie
Vlaams onderwijs wordt gevraagd.

Eyskens ziet
KMO's in het groen
Kan er dan echt geen parlementair reces meer voorbijgaan zonder dat enorm verstrekkende politieke beslissingen worden genomen •? Klaarblijkelijk niet.
W e belichten hier, bij wijze van uitmuntend voorbeeld, een maatregel die voor onze Vlaamse
samenleving tot het jaar 2 000 verregaande ingrijpende én negatieve gevolgen kan hebben Er zit
hoegenaamd geen enkele kommunautaire voetangel i n ; wel
enorm veel leefmilieu-bezwaren
Het betreft de maatregel van het
ministerieel komitee voor Vlaamse aangelegenheden
om
de
KMO's (de kleine en middelgrote
ondernemingen) uit het soms
adembenemende carcan van de
gewestplannen te laten springen
Staatssekretaris voor streekekonomie en ruimtelijke ordening, de
CVP'er Mark Eyskens, heeft inderdaad begin augustus het sein
op groen gekregen om groene en
andere
industne-onvriendelijke
kleuren op de gewestplannen te
trotseren en bij middel van een
koninklijk besluit een aantal, een
zeer groot aantal, ondernemingen
toch ter plekke expansiemogelijkheden te geven
Herhaaldelijk werden inderdaad
ergerlijke gevallen gemeld van bedrijven die spoedig zouden moeten verhuizen, of zelfs hun werknemers aan de deur zouden moeten zetten omdat de urbanisten
van Streekekonomie in tal van wijken uitbreiding van industnele of
ambachtelijke
werkzaamheden
hadden afgeschreven
Dat leidde tot soms zeer sombe-

KONINKLIJK ATHENEUM AALST
Studiemogelijkheden voor jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar
I. RIJKSBASISSCHOOL i lagen : klassieke,
wetenIV.
RIJKSINTERNAAT
ger onderwijs van het
schappelijke A en B, sportVOOR JONGENS: toeeerste tot het zesde leerwetenschappen, menswegankelijk voor alle leerjaar.
tenschappen,
ekonolingen van de RijksschoII. RUKSMIDDENmische
wetenschappen,
lengemeenschap Aalst:
SCHOOL: lager secunmoderne talen, wetenRijksbasisscholen I, II en
dair onderwijs: eerste en
schappen en wiskunde.
III,
tweede leerjaar met ALLE
Inschrijvingen en inlichtinRijksmiddenscholen I, II
studierichtingen.
gen ! sekretariaat, Graanen III,
in. BOVENBOUW: hoger
markt
14, Aalst
(tel.
Koninklijk Atheneum en
secundair onderwijs: der053-21.46.91), alle werkdaLyceum,
de, vierde, vijfde en zesde
gen van 26 augustus af, telRITO, HRITO, HORIHAN
leerjaar.
Studierichtinkens van 9 tot 12 u.
en Industriële Hogeschool.
Inlichtingen en inschrijvingen: vanaf
26 a u g u s t u s o p v o l g e n d a d r e s : A. L i é n a e r t s t r a a t 14, A a l s t (tel. 053-21.78.95).
(Adv. 134)

re ekonomische vooruitzichten
voor een aantal streken.
Mark Eyskens zag eens te meer
het ekonomisch ontij, en hij heeft
dus verkregen dat de ondernemingen tot 75 t h uitbreiding kunnen nemen, ondanks de gewestplannen
Uit de ministeriele bepalingen
moet ook nog onthouden worden
dat zeer grote bedrijven (met een
bezetting van meer dan 10000
vierkante meter) met meer dan
een vijfde kunnen vergroten
Maar ook, en vooral, is de ministeriele vakantiebeslissing van ongemeen verregaande draagwijdte
waar bepaald wordt dat ongezonde en hinderlijke bedrijven, die
nog slechts een uitbatingsvergunning van 10 jaar verkregen hadden, voortaan nu met minder dan
een kwarteeuw de tijd krijgen om
een nieuwe en aanvaardbare vestigingsplaats te vinden

Schrijnend gebrek
Er werd, en er worden nog dagelijks, her en der verhaaltjes opgedist over bouwvergunningen die
op een ongekende wijze, en tegen de bepalingen van de gewestplannen in, toch toegekend werden
Hoe de gewone burger nog eerbied moet opbrengen voor de
gewestplannen wordt nu een uiterst kiese zaak
Met één ministeriele handtekening wordt meteen de gehele politiek van ruimtelijke ordening in
vraag gesteld
Enerzijds blijkt de omslachtige

procedure voor detailuitwerking
van de gewestplannen ondanks
de inschakeling van tal van deskundige diensten te leiden tot het
afremmen of zelfs m akuut gevaar brengen van de levenskansen van kleine en middelgrote
ondernemingen,
waarop
de
Vlaamse ekonomie en welvaart
stoelt
Anderzijds blijkt het enig alternatief slechts te zijn, volgens Mark
Eyskens, dat voor al de ondernemingen in een uitzondenngsmaatregel wordt voorzien , inklusief de
industriële vestigingen waarvan
hun ongezonde en soms levensgevaarlijke' wasem inmiddels afdoende werd aangetoond
Die maatregel kan voor de Vlaamse samenleving gedurende enkele decennia blijvende nadelige gevolgen in de hand werken Tegen
de gewestplannen waren er bednjfsbezwaren die soms volkomen verantwoord waren
Maar, Eyskens heeft met zij'n
maatregel, ten eerste de geloofwaardigheid van het sociaal nut
van de gewestplannen duchtig
aangetast, en ten tweede heeft
hijzelf hiermee impliciet het schrijnend gebrek van een gekoordineerde ruimtelijke ordening bewezen
Nochtans heeft precies hij de politieke bevoegdheid en de opdracht om in de vijf Vlaamse provincies te redden wat er nog van
verkwanseling gevrijwaard kan
worden
W e wachten met spanning op
een openbaar parlementair debat
terzake (hds)

Voer: 3 x 5
'TW:

D'rt weekend wordt in Voeren 15 jaor Voerstreek bij
Limburg gevierd. Een eresoluut aan het komitee
„Voerbelangen" voor hun jarenlange taaie werking.
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TIEN JAAR LATER...
In bioskoop van Cierna
kreeg Praagse Siberische winter première
C I E R N A N A D T I S O U — In dit ver van Praag gelegen
dorpje, op vijf kilometer van de Sovjetrussische
grens, werd op 29 juli in een o n k o m f o r t a b e l b i o s k o o p zaaltje het einde van de inmiddels f e l - b e w e e n d e
Praagse lente afgekondigd.
H e t zou nog een drietal w e k e n duren vooraleer troepen van het W a r s c h a u p a k t de v o o r s t a n d e r s van « het
socialisme met een menselijk g e l a a t » met op scherp
gestelde v u u r w a p e n s in de rug z o u d e n porren...
Inderdaad, de fatale teerlingworp g e b e u r d e in Cierna.
D e Bratislava-konferentie op 3 augustus betoonde
achteraf slechts de militaire paraatheid van de regenten in de Sovjetunie, Bulgarije, Hongarije, O o s t - D u i t s land en Polen om het d e m o k r a t i z e r i n g s p r o c e s in Tsjechoslovakije manu militari af te remmen.
In C i e r n a immers, ruim tien jaar geleden, w e r d e n de
leden van het T s j e c h o s l o v a a k s partijpresidium verplichte vrijwilligers voor een diplomatiek gevecht
met het nagenoeg voltallige Sovjetrussische Politbureau.

In de diplomatieke archieven
wordt vermeld dat het feit dat het
nagenoeg voltallige politbureau
onder leiding van Brezjnev en
Kosygin zich naar het buitenland
begaf voor officiële onderhandelingen een unicum in de geschiedenis mag geheten worden.
Voor de gehele wereld moest het
toen reeds overduidelijk zijn dat
de Sovjetunie geenszins zou dulden dat in een zogenaamd bevriend kommunistisch land op basis van socialisme en vrijheid,
tegen de Kremlin-katechismus,
zou geregeerd en geleefd worden.

Falanks
In de nacht van 21 augustus
maakten de «ter hulp gesnelde»
Waarschaupakt-militairen, onder
het mom van «broederlijke hulp»
een einde aan de Praagse lente
die in geheel de wereld met hoopvolle verwachtingen werd aanschouwd. Het is inmiddels voldoende geweten dat vooral de
politieke leiders in Polen en OostDuitsland erop uit waren de kanker van het liberalizeringsproces
in hun buurland zo spoedig mogelijk in te dijken.
In dat bioskoopzaaltje van Cierna
is dus het startsein voor het
onderdrukkingsproces gegeven.
Dagen- en nachtenlang volgden
de diplomatieke en militaire maneuvers mekaar op. De Westerse
wereld keek toe. Het was wel erg
opvallend dat in Cierna geen politieke bewindsleden van Roeme-

nie en Joegoeslavië uitgenodigd
waren.
Volgden dan de trieste radiotoespraken van Dubcek, Svoboda,
Smrkovsky en anderen. Almaar
werd in voorzichtige bewoordingen over het diplomatiek overleg
en het onvermijdelijke noodlot gesproken om de hardnekkige soldaat Swjeik met in zijn verzet
tegen de barre Stalinistische noorderwind te ontmoedigen.
Partijleider Dubcek en ook parlementsvoorzitter Smrkovsky konden bij een goedlachse ontmoeting met de burgers, tijdens het
konklaaf in Cierna, niet verbergen
dat zij niet meer baas waren in
eigen huis.
Het stille verzet — zo werd nog
verhoopt — zou de dreigende
falanksopstelling van de Russische tanks doorbreken.
O p 1 augustus 1968 meldde radio
Praag triomfantelijk dat meer dan
een miljoen mensen het manifest
van «Literarni Listy» ondertekend hadden.
Nauwelijks twee dagen later
vond de konferentie van Bratislava plaats. Oogverblinding was
het slotcommuniqué waarin het
recht werd erkend voor de «afzonderlijke kommunistische landen om hun politiek op de eigen
omstandigheden af te stemmen,
mits dit de leidende rol van de
kommunistische partij niet verzwakt ».

Misrekening
Alle

mooie

bewoordingen

ten

I
De leden van het geheime partijkongres
waren op 22 augustus '68
nagenoeg eensgezind in hun veroordeling van de Sovjet-invasie.
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spijt werd Tsjechoslovakije eind
augustus '68 overrompeld met legertroepen van de « bevriende naties ».
De dag zelf van de militaire overrompeling werd in een fabriek
een geheim partijkongres gehouden dat zijn goedkeuring betuigde aan het gevoerde beleid
van Dubcek, Smrkovsky en andere voorvechters van de Praagse
lente.
Maar veel van de toen aanwezige politieke leiders hoeven vandaag hun stem niet meer uit te
brengen...
Allereerst werden immers de politieke voorvechters ontvoerd en
gegijzeld. Er was ook sprake van
mishandeling. Een feit is dat president Svoboda dreigde met zelfmoord indien de opperste Sovjet
onder meer Dubcek nog langer
zou vasthouden.
Hij verzette zich tegen het voorstel — de eis — om van Slovakije
een Sovjet-republiek te maken en
Bohemen en Moravië als autonome gebieden onder het rechtstreeks toezicht van de Sovjetunie te brengen.
Hoe dan ook, Tsjechoslovakije
werd zonder slag of stoot overrompeld.
Vorige week stelde
Antonin
Liehm, voormalige hoofdredakteur van de «Literarny Listy», in
Brussel dat de demokratische
voorvechters van de Praagse lente uiteindelijk één grote fout hebben begaan: te rekenen op al
teveel begrip vanwege de regeerders in Moskou. Dat is een historisch fatale misrekening gebleken.
« Lenin wordt wakker, Brezjnev is
gek geworden», dat was de
scherpe repliek van de jongeren
in Tsjecholovakije op het moment
dat Dubcek, Smrkovsky en Cernik naar Moskou uitgenodigd werden voor een «kameraadschappelijk overleg».

Propagandamolen
Uiteraard stoorden de Kremlin-leiders zich aan dit massaal verzet
hoegenaamd niet- er werd immers een marionet — Husak —
met zijn opportunistische aanhang onmiddellijk bereid gevonden om het bewind met de zegen
van de opperste Sovjet over te
nemen.
Tot op vandaag zijn Brezjnev en
konsoorten erin geslaagd de vrijheidsstrijders in Tsjechoslovakije
te onderdrukken.
Er is een verfijnde keuze van politieke dissidenten die in hechtenis
worden genomen, onder huisarrest worden geplaatst, of verhinderd worden politieke manifestaties (al was het maar een gesprek
met een Westeuropees journalist) te organizeren.
W e hebben drie jaar geleden tijdens een reportagetocht zelf ervaren dat de propagandamolen
van de partij alles tracht fijn te
malen wat ook maar enigszins
afbreuk zou doen aan de «metons-alles-opperbest» slogan die
de Sovjet-strijdkrachten in Tsjechoslovakije reeds tien jaar lang
katapulteren.
Dissidenten — zoals Alexander
Dubcek — worden gedwongen
te zwijgen. Ze leven nog, maar
hoe ?... Als bosbouwer en anderssoortige politiek
ongevaarlijke
ambtenaren.
Van onze (jammer genoeg) vluch-

Gespannen gesprek in Cierna.
tige persoonlijke kontakten in
Praag en Brno onthouden we
evenwel dat de voorvechters van
het «socialisme met een menselijk gelaat» in Tsjechoslovakije
hoopvol blijven leven...
Maar, de Siberische winter die in
de bioskoop van Cierna op 29 juli
1968 in première werd gedraaid
krijgt niet alleen bij de gratie van de
Sovjetmachten, maar ook bij het
goedvinden van de militaire wereldmachten, menige lustrumviering
toebedacht.

Zdebek Mlynar, één van de ondertekenaars van het Praagse
handvest 77, verheelt momenteel
niet dat de toenmalige Amerikaanse president, Lyndon Johnson,
aan
Sovjet-opperbevelhebber
Brezjnev in het begin van de
zomer '68 de verzekering had
gegeven dat de Verenigde Staten, en vanzelfsprekend ook de
gehele Navo-strijdmacht, zich zouden houden aan de overeenkomsten van Jalta en Potsdam, en
dus tijdig op de hoogte was
gebracht van de invasieplannen.

Vreedzame
koëxistentie
en verdrukking
Tien jaar n a de intrede
van de Praagse winter
blijft de wereld door onderdrukking en repressie verscheurd.
De klachten over de
grenzeloze
verkrachting van de mensenrechten blijven nog aanzwellen.
Wij leven in een wereld
die netjes verdeeld blijft
in machtsblokken, zoals
die nu ruim dertig j a a r
geleden werden opgedeeld in Yalta.
Bij overrompeling van
een volk door een vreemde mogendheid stopt het
verbaal, diplomatiek en
soms ook militair protest netjes a a n de grens
w a a r Oost of West h u n
machtsinvloed bij afs p r a a k kunnen laten gelden.
De Amerikaanse president Lyndon Johnson
was in '68 vooraf ingelicht dat Tsjechoslowakije door de Russen zou
overrompeld
worden,
m a a r hij verkondigde
slechts «de akkoorden
van Potsdam en Yalta te
zullen naleven», en dus
passief toe te kijken. Er
was zelfs geen diplomatiek tegenoffensief.
Wij leven in een wereld
van
de
zogenaamde
vreedzame koëxistentie;

er wordt door enkele
tientallen politieke leiders angstvallig op gewaakt dat het evenwicht
tussen de machtsblokken bewaard blijft...
V a n d a a r de voortdurende verantwoording voor
een drukke
bewapeningswedloop. De vrees
voor een atoomoorlog,
een nucleair konflikt,
ligt in de internationale
politiek als een fatum ingebakken.
In dat k a d e r blijkt het
een utopie te hopen op
een wereld waar de
volksgemeenschappen
hun eigen beslissingsmacht in handen hebben, en w a a r een interventie van-buiten-uit onmogelijk is gemaakt. De
realiteit is dat overal in
de wereld hele volksgroepen verbannen, gebroodroofd, uitgebuit of
opgesloten worden.
Er is slechts één kracht
opgewassen tegen de
blinde pietwals van het
militair-industrieel complex dat vandaag bij de
gratie van enkele top-politici de wereld beheerst : de kracht van de
volkeren om onrecht en
verdrukking tegen te
gaan, te beginnen in eigen huis. (hds)
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Katalonië herrijst
Aan het massatoerisme is het te
danl<en dat Katalonië hier te
lande enigszins bekend geraakt
is. Ook al beseffen duizenden
vakantiegangers nog niet dat de
hele Costa Brava Katalaans is,
alsook de overbekende
Balearen-eilanden.
In dat opzicht is de toestand
daar niet v<ezenlijk verschillend
van de onze : hoevele
buitenlanders, op vakantie aan
de « Belgische > kust, beseffen
dat zij in Vlaanderen zitten ?

Romaanssprekenden van
onzekere afstamming
De Katalanen vormen niet een
kleine, zonderlinge minderheid.
Men schat hun aantal op bijna 10
miljoen. Zij bewonen een uitgerekte driehoek, v»/aarvan de basis in
het noorden tot over de Pyreneeën reikt, in het huidige Frankrijk
(Perpignan), en in het zuiden tot
voorbij Valencia. Ook de Balearen-ellanden horen er bij, en zelfs
de omgeving van Alguer (Katalaans voor Aghero) in Sardinië.
De Katalanen spreken een eigen
taal: het Katalaans. Het is een
van die Romaanse talen die alle
ontstaan zijn uit een onderstam
van volkeren van wie weinig tot
ons is gekomen, en waarop de
Romeinen hun Latijn hebben
geënt. Dit Latijn, dat door al die
volkeren met hun eigen mond
werd uitgesproken, heeft zich —
vooral na de ineenstorting van
het Romeinse Rijk — overal op
een verschillende manier ontwik-

keld. Wat heeft gemaakt dat verschillen toch soms gemeenschappelijke kenmerken gingen vertonen zodat over de streektalen
heen een kulturele koepeltaai kon
ontstaan, terwijl deze verschillen
op andere plaatsen breeklijnen
werden ? Een gemeenschappelijke etnische onderlaag ? Ekonomische en politieke bindingen ? Beide samen ?
Waar nu Katalanen wonen, leefden in de Romeinse tijd llergeten,
Sedetanen en Lacetanen. Maar
wat houden deze namen in ? Waren zij Galliërs? Iberiërs? Maar
wat zijn Iberiërs ?
Het is hoe dan ook een feit dat uit
deze baaierd het Katalaans is ontstaan, naast het Spaans (of Kastiliaans), het Oksitaans, het Frans
en nog andere Romaanse talen.
Oude adelbrieven
Het Katalaans was reeds van in
de 11 e eeuw een geschreven kultuurtaal. In de 13e en 14e eeuw
straalde zij uit over heel het westelijke bekken van de Middellandse Zee.
D e eerste vastlegging van zeerecht in dit deel van Europa
gebeurde in het Katalaans («Consulat de Mar»).
Het werd niet alleen door het volk
gesproken maar eveneens door
de adel, door de geestelijkheid en
later door de rijke zelfbewuste
kooplieden.
Katalonië is altijd een tamelijk welvarend land geweest, open voor
internationaal kontakt en helemaal niet behept met minderwaardigheidsgevoelens ten opzichte

van de in zekere zin kontinentale,
geslotener, trotse en vechtlustige
Kastilianen uit de veel armere binnenlanden, die evenwel mettertijd
het politieke en militaire zwaartepunt gingen vormen van het Iberisch
schiereiland,
weliswaar
naast Portugal.
De Spanjaarden hebben nooit
soepelheid aan de dag gelegd
tegenover
hun
niet-Spaanse
staatsburgers.
Het ruimst was nog de Tweede
Republiek, die in 1932 toestemde
in de wederoprichting van de
« Generalitat». Door toedoen van
deze laatste werd het Katalaans
opnieuw voertaal in het bestuur
en het onderwijs. Het nationalistische en industriële Katalonië
stond dan ook — spijts de gruweldaden van de anarchisten en de
onvolkomenheid van de toegekende autonomie — aan de zijde
van de republikeinse regering, die
daar haar laatste bolwerik had
tegen de zegevierende Francotroepen.

— van vrijdagavond 15 september 1978
tot zondagnamiddag 17 september 1978 te

en
problemen
leren kennen
ter plaatse

— Montenau (bij Sankt-Vith)
Ouits-België (of de zogenaamde Oostkantons) heeft de jongste zestig jaar
een bewogen tragische geschiedenis gekend.
Op deze goedmoedige, landelijk'; bevolking paste het woord • Grenzleute
sind arme Leute -. • De derde Belgen • werden ze ooit genoemd.
Derderangsbelgen werd het dikwijls in de feitelijkheid. !n de groeiende regionallzering van deze staat hebben zij recht op eerbiediging en ontplooiing van
hun eigen Identiteit als volksgroep.
Hoe is de toestand daar?
Wat denken zij zelf er over?
Dat willen wij u leren kennen op ons studieweekeinde van 15 tot 17 september 1978.

Vrijdag 15 september 1978
— U kunt reeds na de middag aanko-men, uw kamer in gebruik nemen
en de prachtige natuur verkennen
van het gehucht Montenau (gemeente AmeO
— 19 u avondeten
— Na het avondmaal inleidende voordracht " Bewogen geschiedenis
van Duits-Belgie». Walter Luyten,
historicus, Alfons Thunus, leraar
germaanse talen
— Inzage van de dokumentatie
Zaterdag 16 september 1978
— 9 u 15 inleidingen «Taal-, kuituuren onderwijssituatie», Brunp Kartheuser. publicist, auteur van een
studie rond deze problematiek,
" Ekonomische en sociale toestanden in het gewest». Jozef Dries,
provincieraadslid
— namiddag uitstap met autobus
naar Sankt-\Zth en naar het natuurgebied van het Ourtal en de
Eifelstreek (begeleiding door gids
uit de streek)
— avond. Diavertoning over de
streek. « Duitse en Vlaamse mu-
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ziek, verwant en toch verschillend •>, Samenzang, verbroedering
met een groep Duitstalige landgenoten
zondag 17 september 1978
— voormiddag • gelegenheid tot mishoren
— Politiek paneel met vertegenwoordigers van de vier politieke partijen uit Duits-Belgie rond de vraagstelling Wat met ons gewest in
de nieuwe Belgische strukturen ?
Wat met onze identiteit in het Europa van de toekomst'
— namiddag Toeristische verkenning m het Noordelijk gedeelte
van het gebied (Hoge Venen Eupen)
— 18 u vertrek naar Vlaanderen'
Slechts 40 deelnemers kunnen maximaal toegelaten worden Schrijf dus
spoedig in i
Verblijf
Vormingscentrum (Kloster H. Geist)
Montenau 21 (Gemeente Amel)
Tel. 080-34.9064

D e e n e zijn d o o d is d e

tussen
volkeren

andere zijn brood...
De dood van Franco deed in
Katalonië vele zuchten van verlichting opstijgen : linkse én nationalistische.
Begin 1976 besliste de Spaanse
ministerraad dat Katalaanse kinderen voortaan weer Katalaanse

staten Q

De zegepraal van Franco betekende de nederlaag van Katalonië. Het gebruik van het Katalaans werd officieel verboden,
laat staan dat het op een of andere wijze zou onderwezen worden.
Voortaan zou alleen in de dwergstaat Andorra (onder SpaansFranse voogdij) het Katalaans als
officiële taal blijven voortleven.
Toch gingen de Katalanen, ook in
de hoogste kringen, door met het
spreken en zelfs het onderduims
schrijven en publiceren in hun
taal. Doordat de hogere kringen
solidair bleven met het volk, gin-

Duits-België ontdekken
Zijn bewoners

gen de duizenden Andaloeziërs
en Kastilianen, door het centrale
bestuur daarheen geloodst, verkatalaansen in plaats van de Katalanen te verspaansen. (In het kleinere Baskenland zou deze denationalizatiepoging meer sukses hebben). Toch heeft de eeuwenlange
verdrukking als gevolg gehad dat
In de van oudsher Katalaanse
gebieden niet méér dan 70 % der
inwoners Katalaans spreekt.

Dit vroegere « Missionshaus » is gelegen in een prachtig natuurkader waar
rust en stilte nog absolute begrippen
zijn Montenau is een gehucht van de
gemeente Amel (tussen Malmedy en
Sankt-Vith).
Bijdrage
1 050 fr (logies, maaltijden, autobusverplaatsingen, dokumentatie inbegrepen)
950 fr voor werl;lozen en studenten
Inschrijvingen
Slechts als vaststaand beschouwd bij
storting van een voorschot van 350 fr.
op bankgiro 435-0254251 -94 van Vormingscentrum Ld Dosfel, dienst Europese Volkshogeschool, Tnbunestraat
14 1000 Brussel, (tel 02-21912 02)
Gelieve te vermelden , « Kursus DuitsBelgie»
Te bereiken
Voor wie met per wagen komt is er
een trein tot Verviers Dan autobus
tot Ligneuville (6 km van Montenau).
BIJ verwittiging kan gezorgd worden
voor ophaaldienst per auto Schrijf tijdig in, dan bezorgen wij de lijst van de
ingeschrevenen uit uw streek voor
eventuele gezamenlijke verplaatsing.

namen mogen dragen. Z e komen
daar van ver...
Eerste-minister Suarez heeft, als
handig politicus, de tekenen des
tijds begrepen en wind genomen
uit de zeilen van het Katalaanse
nationalisme door op 29 september 1977 de « Generalitat» te herstellen (met weliswaar zeer beperkte bevoegdheid) en als voorzitter van deze instelling Josep
Taradellas te benoemen, een oud
geworden balling zonder veel politieke aanhang maar met een
groot moreel gezag (een Katalaanse Borms).
In tegenstelling echter tot Vlaanderen, waar een kinderhand
gauw gevuld is, schijnt Madrid de
nationalistische Katalaanse geesten nog moeilijk In bedwang te
kunnen houden. Op vrijdag 23
juni werd weer eens wat ballast
uitgeworpen om hen zoet te houden.
De Spaanse ministerraad heeft
toen besloten met Ingang van het
volgende schooljaar de Katalaanse taal op het programma te plaatsen van het officieel onderwijs in
Katalonië. Tot nu toe wordt het
Katalaans alleen in privé-scholen
onderwezen. Het besluit behelst
ook de vorming van leerkrachten,
die nu natuurlijk slechts in onvoldoende mate beschikbaar zijn.
Het zal wel een heel aantal jaren
duren vooraleer deze maatregel
in het hele onderwijs, van laag tot
hoog, doorgevoerd zal geraken.
Een eerste krediet van 400 miljoen pesetas (bijna 200 miljoen
franken) is uitgetrokken voor het
eerste schooltrimester.* Men denke echter niet dat hiermede nog
maar de taaitoestanden In het
onderwijs genormalizeerd zijn I
Het gaat immers slechts om het

veralgemeend invoeren van het
vak « Katalaanse taal» In scholen,
die voor het overige het Spaans
als voertaal behouden (misschien
wordt het Katalaans wel in 't
Spaans onderwezen, zoals vijftig
jaar geleden in Vlaanderen het
Nederlands in''t Frans onderwezen werd I)
Bovendien is het vak «Katalaans» niet een verplicht vak,
zoals geschiedenis en... Spaans.
Het stijgt (nog) niet uit boven het
stadium van «fakultatief vak» ;
voor ouders en leerlingen die niet
nationaal gemotiveerd zijn : overbodige last I
Er is daar dus nog veel werk aan
de winkel, met het statuut van
hun taal zoals met hun autonomie-statuut. Want de centrale regering erkent alleen een romp-Katalonië, zonder Valencia en omgeving (nog altijd zo groot als België
en met 5,1 miljoen inwoners).
Toch stellen wij vast dat er vooruitgang is. Het Katalaans is de
eerste niet-Spaanse taal die een
statuut als het hierboven vermelde ontvangt sedert Katalonië en
Baskenland met een soort overgangsstatuut naar autonomie toe
bedacht werden.
Op de jongste nationale feestdag
van Katalonië (11 september
1977) betoogden in de straten
van Barcelona meer dan één miljoen mensen voor zelfbestuur. Dit
alles zonder dat daar een nationalistische partij bestaat Zij Is er
overbodig omdat alle Katalaanse
partijen nationalistisch zijn of er
zich tenminste voor uitgeven.
Opnieuw heeft de Katalaanse beweging de wind in de zeilen.
« Catalunyia » herrijst.
Karel Jansegers
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Goeverneur en minister
geven VU gelijk
ANTWERPEN - O p 20 februari van dit jaar stemde de VU-fraktie in de Antwerpse gemeenteraad tegen de uitbreiding van het pensioenstatuut voor personeelsleden van de stad Antwerpen
Men trachtte toen de VU een asociaal gedrag in de schoenen te schuiven De
verdere gang van zaken heeft echter het tegendeel bewezen
BIJ monde van VU-raadslid Gerard Bergers werd het voorstel met voldoende
argumentatie aangepakt en het bleek al duidelijk dat het hier om je reinste
demagogie ging en een ware discriminatie t o v een groot deel van het personeel Het was duidelijk dat de voorgestelde uitbreiding niet becijferd was en
dat het — volgens de berekeningen door de VU-fraktie gemaakt — zo n 200
miljoen zou kosten Een onuitvoerbaar voorstel dus vooral als men weet dat
dit enorme bedrag gewoon niet voorhanden i s '

In de Antwerpse
gemeenteraad
Ten eerste door de goeverneur d d 3
apnl 1978 waarbij de beslissing van
de gemeenteraad geschorst werd
• omdat ZIJ strijdig is met het alge
meen belang»
In de zitting van 24 apnl II w o u de
gemeenteraad — met uitzondenng
van de V U fraktie — de beslissing
toch nog eens verrechtvaardigen en
deed opnieuw een beroep op de goe
verneur
De gemeenteraad heeft nu kennis
genomen van een Koninklijk Besluit
van 29 mei waarbij de beslissing van
20 februari wordt vernietigd De over

wegingen vervat in het schnjven van
het ministene van Binnenlandse Za
ken die tot de vernietiging hebben
geleid zijn met mals en herhalen tot
dnemaal toe dat < de gemeenteraad
de wet schendt
tweemaal dat «al
dus te handelen de gemeenteraad het
algemeen belang schaadt» en een
maal wordt terecht de slechte finan
ciele toestand van de stad Antwer
pen aangehaald
Allemaal argumenten die reeds eer
der door V U raadslid Bergers werden
aangehaald
Ons raadslid vroeg zich dan ook tij
dens de jongste zitting af waarom
men naar zijn bedenkingen en raadge
vingen met had geluisterd en sprak de
hoop uit dat kollege en raad uit deze
ervaring de nodige lessen zouden
trekken
WW

VVVG Wilrijk
nodigt u i t !

Solidariteitsfonds
„negen van Laken"

O p donderdag 14 september gratis
wafelbak en tombola Aanvang om 15
u in het lokaal < K W B » Sint Bavo
straat 55
Een oproep tot alle leden om aanwezig te zijn en zo mogelijk nieuwe ken
nissen aan te wakkeren mee te ko
men De V U leden van Wilrijk worden
eveneens verwacht en in t biezonder
diegenen die reeds de pensioenge
rechtigde leeftijd hebben bereikt en
nog geen lid zijn van onze afdeling

Succes Kleding
Meyers...
opent voor u zijn gloednieuwe zaak te Aartselaar op de grote baan
In een
splinternieuw
complex — 3000 m2
groot — kunt u voor al
uw kleding vanaf 29 september e k om 10 u te
recht
Jong en oud kleedt zich
bi] SKM
Uiteraard zijn er uitzonderlijk
gunstige
koopjes ter gelegenheid
van de opening •
(adv)

rekening Kredietbank 434-8094439-84
AB Brasschaat
L V B^aXTerge S ^ ! ^ ! f f
VU kanton Peer

500
500
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2000
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200
1000
1000
1000
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300
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200
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A S Duffel
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L A Mechelen
A C B r u s s e l 1170
P D A n t w e r p e n 2000
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V D W L Hove
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H D Ekeren
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""^•"Z
V U - a f d Halen
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K P A n t w e r p e n 2000
J D S Eekio
V U J O N a t inzanneling
A N Kortenberg
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E V Boonn
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V U afd Groot Kortenberg
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1^1
H B Ekeren
R M Aalst
V U afd Ertvelde
Steunlijst Alcazar Kontich
•^"•^^^^ms'^^^^'i^A T Brussel 1190

1000
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1000
1000
1000
250
250
705
500
500
1000
2000
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1000
500
250
2500
2376
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VU-Antwerpen vraagt reglementering
vervoer gevaarlijke goederen
De rampen in Spanje Mexico en
elders met ontplofbare goederen heb
ben de V U er met toe aangezet pas
nu op te komen voor een strakkere
reglementering van het vervoer met
ontplofbare goederen in en rond Ant
werpen
Deze voorvallen waren wel een enige
gelegenheid om het probleem op
nieuw ter sprake te brengen
Door de aanwezigheid van het haven
gebied heeft dit vraagstuk de laatste
jaren enorme afmetingen aangeno
men
De problemen zijn gekend
opslag
van ontplof en ontvlambare goede
ren het doorkruisen met deze stoffen
van de bebouwde kommen het door
rijden van de vele tunnels
In een sterk gedokumenteerde tussen
komst trok V U raadslid Ray De Sou
vre de aandacht op dit probleem Zijn
tussenkomst was zo degelijk opge
bouwd dat hij vanwege de burge
meester gelukgewenst werd Ray De
Bouvre nam zowel nationale als inter

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN'
Verzorgde keuken,
demokratische pnjzen
uitgelezen dienstbetoon
Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel 031/818841
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nationale
reglementeringen
onder
oog
Klassifikaties in gevarenklasse die
zich naargelang het geval aanvullen
maar soms ook tegenspreken Bepa
ling van de verantwoordelijkheid van
de vervoerder de verzender of fabnkant van de overheid
Want uiteindelijk moet steeds de
grootste zorg zijn de veiligheid van de
bevolking te waarborgen
O p plaatselijk vlak geldt een verant
w o o r d soepel politiereglement en
zelfs een Koninklijk Besluit van 14
maart 1969 Dit besluit achtte de inter
pellant echter met vrij van kritiek en
veroorloofde zich hierover een aantal
punten naar voor te brengen Waaron
der een der voornaamste het ontbre
ken van noodzakelijke verkeerssignali
zatie wat met zich brengt dat vooral
buitenlandse vervoerders met op de
hoogte zijn van de lokale situatie met
alle gevolgen van dien
Ray De Bouvre verwees tenslotte
naar een voor hem valabel alternatief
in afwachting van verdere en definitie
ve maatregelen tot algemene beveili
ging En wel de toepassing van een
gemeenschappelijk voorstel stad Ant
werpen Bedrijfsleven waarbij beper
kingen van reisweg worden voorzien
voor zover die kunnen kaderen in een
geheel van veiligheidsmaatregelen
Maatregelen die dan uiteindelijk zou
den moeten leiden tot de uitstippeling
van een reisroute die aansluit op het
internationaal verkeersnet en daarbij
zijn de aanpassing van de signalizatie

•

^

^

^

*

^

'

30981

T o t a a l 8 e lijst
Algenneen totaal

en
de
noodzakelijke
veiligheids
werken aan de bestaande kunst
werken als Tijsmans en Kennedytun
nels een dringende noodzaak
WW

755043

Bijdragen worden nog steeds dringend verwacht
Solidariteit mag voor ons geen ijdel woord zijn.

BERICHT AAN DE BEVOLKING
JAN TRUYEN
IS NIET ALLEEN DRUKKER
Voor U heeft hij ook

II

—
—
—
—
—

Bureel- en schoolgerief.
Registers.
Reken- en schrijfmachines.
Dag- en weekbladen.
Luxe-geschenk] es.

IJTRUYEN
I

STATIONSSTRAAT 58-2440 GEEL

(adv)
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W-PROGR/^MMKS

Donderdag
AUGUSTUS
BRT 1
1850 De Harlem Globetrotters (fJ
1910 Rondomons 1935
Kijk uit - 1945 Nieuws - 2010
Stationsflat (fJ - 2035 Panorama — 21 00 De prijswinnaars
CdokJ - 21 30 Premiere - 2250
Nieuws

Babbelgamm — 1700 Ortsgesprache — 1800 Nieuws —
1805 Landerspiegel - 1900 Die
Kuste der Ganoven ( f ) — 2 0 0 0
Nieuws - 2030 Direkt - 21 15
Musik
ist Trumpf
—
2255
Nieuws — 2300 Das aktuele
Sport-Studio - 0015 Der Kommissar ( f ) — 1 10 Nieuws

au pays de I abandon (dokumentaire) — 2230 «L'ltalien des roses»
(film) - 0 0 0 Nieuws

A 2

~

1500 Vlucht uit de stad - 1600
Hawaï police detat ( f ) — 1655
Sport 1800 Eecre A 2
1840 C e s t la vie - 1855 Des
chiffres et des lettres (spel) —
1920 Gewestelijk nieuws
—
1945 Top club (show) 2000
Nieuws — 2030 L'armee des
ombres (film) — 2250 Nieuws

FR. 3

2010 Kuituur en beschaving Cdokumentaire)
— 2100 Sil, de
strandjutter ( D
2150 W K
zwemmen in West-Beriijn

1950 Gewestelijk nieuws
—
1940 Jeugdprogramma — 1955
Nieuws - 2 0 0 0 Les jeux de 20
heures (spel) — 2030 Une balie
au cceur (film) — 2200 Nieuws

NEP. 1

LUX.

1850 Fabeltjeskrant ( D - 1855
Nieuws - 1859 Blokhut ( d o k )
1925 Mash (fJ - 1950 De
blauwe Max (film) - 2248 Den
Haag vandaag — 2308 Nieuws
- 2313 Sport extra

1215 La bonne franquette —
1850 Tekenfilms — 1900 Autopatrouille ( f ) — 1930 Nieuws 2 0 0 0 Boney ( f ) - 2100 Banaceck ( f ) — 22 20 Horoskoop

BBC 1

NED. 2
1855 Nieuws - 1859 Z o vader
zo zoon — 19 25 Leven in J o e g a
slavie (dok) - 2000 Nieuws
2 0 2 7 Nicholas Nickleby (fJ
21 20 Hier en nu - 21 55 De Lucy
show - 2220 Kerkepad 7 8 —
22 45 Straatzwervertjes in Brazilië
(dokJ - 2300 Nieuws

RTB 1
1800 Gulp - 1805 1 2 , 3
Atelier - 1830 La folie des bétes (fJ
— 1845 Festivals
—
1930
Nieuws - 20 05 Juliette et Juliette (film) — 21 30 Le carrousel aux
images — 22 20 Nieuws

7 38 Early morning - 11 00 Paddington — 11 05 Jackanory —
1135 The Islanders - 1215 O n
the move 1225 Cricket —
1430 Mister M e n
1445
Nieuws — 1510 Cricket — 1720
Playschool — 1745 Graham's
gang - 1810 Boss cat - 1835
Pug wash — 1640 Nieuws —
1855 Regionaal nieuws — 1920
Van Lawick - 2010 Dr W h o ( f )
- 2035 Top of the pops - 21 10
Hollywood greats Judy Garland
2200 Nieuws 2225 Big
band show — 2310 I Claudius
(fJ - 0 0 0 Checkpoint

Vrijdag

RTB 2
19 55 La semaine des quatre jeux
— 2005 Les nouvelles aventures
de Vidocq ( f ) - 2100 GrandeBretagrre (dok)

ARD
11 00 Nieuws - 11 05 W K zwemmen — 1710 Nieuws — 1715
Sie Er Es - 18 00 Ruhe im Karton (toneel) — 1850 Nieuws —
1900 Musik und gute Laune —
1905 Antilopen (dok) 1915
Tennis lieber als Kanonen ( f ) —
2015 Hier und heute 2045
Spiel urn 4tel vor 8 — 21 00
Nieuws — 21 15 Der Nurnberger
Aerzteprozess — 2200 Tpp ten
New York (show) - 2245 W K
zwemmen — 23 30 Tagesthemen
— O 00 Rest des Lebens (tv-spel)
— 2 00 Nieuws

ZDF
1800 Nieuws - 1810 Pinocchio
( f ) - 1835 Die Drehscheibe
1920 Die Tony Randall-show
2000 Nieuws - 2030 Preussenkorso nr 17 — 21 30 Notizen aus
der Provinz - 22 00 Heute-Journal - 2220 Kennzeichen D
23 05 Rick und Ritschi (tv-spel) 0 4 5 Nieuws

ARD 3
19 30 Sesamstrasse
2000
Journal 3 - 2015 Udo Lindenberg (show) — 21 00 Nieuws —
21 15 Speedway (film met El vis)
— 2245 Helmut Walcha ( d o k ) 2 3 3 0 Anne Murray (show)

TF 1
12 30 Les jours heureux (film) —
1257 Les Tifins (tekenfilmpje) —
13 00 Nieuws - 13 35 Gevaariijk
baden (dok) — 1345 Acilion et
sa bande — 14 45 Peyton Place
( f ) — 1815 Vrouwen aan de
Ivoorkust en in Senegal ( d o k ) —
1910 Jeune pratique — 19 13 Les
Tifins (tekenfilmpje) — 1920 Gewestelijk nieuws — 1945 In de
jungle van Maleisië ( d o k j —
2003 Nieuws - 2030 Les hommes de Rose ( f ) — 2127 Voyage

WIJ 8

AUGUSTUS
BRT 1
1850 Klein, klein kleutertje —
1905 De kleine lord ( f ) - 1930
Filopat en PataftI — 19 45 Nieuws
— 2015 De wilde wereld van de
dieren (dok) — 2040 Bloed over
de woestijn (western) — 2210
Nieuws

BRT 2
2015 De jazz-show van de eeuw
— 21 00 Ten huize van
Vina
Bovy

NED. 1
1850 De fabeltjeskrant 1859
De Lucy show — 19 25 Leven in
Joegoslavië (dok) — 1950 Pop
internationaal — 2040 Kojak ( f )
- 21 37 Nieuws - 21 55 Enny
De Leeuwe 80 jaar — 22 35 Tot
besluit — 2248 Nieuws — 2253
Sport-ekstra

NED. 2
1855 Nieuws 1859 Space
1999 ( f ) 2000 Nieuws
2027 Nederlands elftal 2057
A l l s fair ( f ) - 21 22 Vara Visie
- 2202 Our .flesh and blood (tvspel) - 2327 Nieuws

RBT 1
1800 Gulp 1805 Afnkaanse
muziek — 1830 La folie des
bétes ( f ) — 1845 Sept sur sept
- 1930 Nieuws - 1950 Le prisonnier ( f ) — 2040 Euro 9 —
21 40 Nieuws - 21 55 Elizabeth
Taylor (dok) - 23 05 Nieuws

ARD 1
1710 Nieuws — 1715 Der Hexer
von London ( d o k ) - 1800 Alles
klar - 1845 Der 7 Sinn - 1850
Nieuws - 1900 Dierenliefde ( f )
- 1910 Valsmunterij ( f ) - 1935
Vlucht uit het hotel (dok) - 2015
Hier und heute — 2045 Was
gibts neues ' — 21 00 Nieuws —

— La c h a i s e v i d e , film d i e d e p r o b l e m a t i e k v a n j o n g e m e n s e n d i e
w\\\en t r o u w e n b e h a n d e l t
V r i j d a g 2 5 a u g u s t u s o m 2 2 u. 3 7 o p A 2.
21 15 Stella Dallas (film) - 2 3 0 0
Plusminus — 23 30 Tagesthemen
- 0 0 0 Der 7 Sinn - 0 0 5 Die
Sportschau — 0 3 0 Alexander
Z w o ( f ) — 1 45 Nieuws

Zaterdag
26 AUGUSTUS

1300 Nieuws 1335 Restez
done avec nous
— 1832 Les
Tifins — 18 40 Magazine auto-moto — 1910 Het dier in de tekenfilm — 19 45 Camera au poing —
2 0 0 0 Nieuws 2030 S h o w
Jean-Claude Massoulier — 21 30
Starsky et Hutch ( f ) - 2230 Histoire de la musique populaire
( d o k ) — 2315 Nieuws

A2

ARD

15 00 Le jardin derriere le mur ( f )
— 15 30 Les fous de Saint-Pierre
(fJ - 1600 Sport - 1820 Charlie Mingus (jazz) — 18 55 Des chiffres et des lettres (spel) — 1920
Gewestelijk nieuws — 1945 Top
club (show) — 2000 Nieuws —
2030 La vierge folie (TV-speO
2 2 1 5 De koraalnffen van de Caraïben (dokJ - 2 3 1 0 Nieuws

11 00 Wir Menschen - 1
Physik-zirkus — 1145 C
dung mit der Maus — 12
ge Traume (film) — 13
internationale Fruhachopf
1345 Nieuws - 1415 Zv
spiel — 1500 Magazin o
che — 1610 Treffpunkt
cherei (jeugdfilm) — 170!
muziek uit Beieren — 17
dentum
oder
Dienstle
(dokJ 1835 All you
love 1930 Nieuws Die Sportschau — 2020 V\
gel - 21 00 Nieuws - 2
Macht der Finstemis (TV-s
2 3 0 5 Nieuws - 2310 Tu
im Gedachtnis (TV-film) Nieuws

FR. 3

ZDF
17 45 Nieuws — 17 55 Ein Affe im
Haus (fJ - 1810 Catweazie (fJ
1835 Die Drehscheibe
1920 Jesse James njdt weer
(western) — 2000 Nieuws —
2030 Auslandsjournal 21 15
Derrick ( f ) 2215 Giftonderzoek bij dieren ( d o k ) — 2 3 0 0
Heute-Journal — 2 3 2 0 Aspekte
— 0 0 5 Morgen gibts Fasan (film)
— 1 25 Nieuws

TF 1
1230 Les jours heureux ( f ) —
12 57 Les Tifins - 1300 Nieuws
— 13 35 Acilion et sa bande —
14 35 Peyton Place ( f ) 1815
Terre des hommes — 1910 Jeune pratique — 1918 Les Tifins —
1920 Gewestelijk
nieuws
—
1945 Een vrouw uit Oostenrijk
(film) - 1957 Nieuws 2030
Vous ne l'emporterez pas avec
vous ftoneel) — 2225 Cine-Premiere — 2255 W K zwemmen
- 2315 Nieuws

BRT
1245 1500 1630 Wereldkampioenschappen wielrennen op de
w e g voor amateurs — 18 35 Bereboot — 1840 Twister de stier
(jeugdfilm) — 1945 Nieuws —
2 0 1 0 Z e g maar Henk - 21 00
Terloops — 21 45 Vrouwenmoordenaar (triller) — 2255 Nieuws 23 05
Wereldkampioenschappen
zwemmen

NED. 1
1530 Nieuws — 1532 Toverpotlood — 1615 Nouki het aapje
(jeugdfilm)
1850 Fabeltjeskrant - 1855 Nieuws 1859
The Flintstones ( f ) 1924 Bij
ons in
Kaatsheuvel - 2018 Duel
(film) - 21 35 Nieuws - 21 55
Sanford en zoon ( f ) — 22 20 Chili
orde
arbeid
volgzaamheid
( d o k ) - 2 3 2 0 Nieuws - 2325
Sport extra

NEP. 2

~

A2
1500 Aujourdhui madame —
1600 Hawaï police detat ( f ) —
1655 Sport - 1800 Recre A 2
- 1840 C e s t la vie - 1855 Des
chiffres et des lettres — 1920
Gewestelijk nieuws — 1945 Top
club - 2000 Nieuws 2030
Bergeval et fils (f J - 1 30 A h i
Vous ecrivez — 22 30 Nieuws —
2237 La chaise vide (film)

FR. 3
1920 Gewestelijk
nieuws
—
1940 Jeugdprogramma — 1955
Nieuws — 2000 Les jeux de 20
heures (spel) — 2030 Le nouveau vendredi — 21 30 Ella Maillart (portret) - 22 25 Nieuws

LUX.
1215 La bonne franquette —
1850 Tekenfilms - 1900 Water
dat loopt water dat slaapt —
1930 Nieuws - 2000 L h o m m e
qui valait trois milliards ( f ) —
2 1 0 0 Les diables d Oklahoma
(film) - 22 30 Horoskoop

BBC 1
11 00 Paddington - 11 05 Jackanory 11 20 Grange Hill
11 35 Big John little John - 1225
Cricket — 1445 Nieuws — 1500
Showjumping
— 1720
Playschool — 17 t — 1810 Playaway — 18 35 Pugwash — 18 40
Nieuws — 1855 Nationwide —
19 20 The silent voyage — 2010
Hoe down — 20 40 Young Daniel
Boone ( f ) - 21 30 The fall and
rise of Reginald Pernn — 2200
Nieuws - 2225 Petrocelli ( f )
2346 I could go on singing (film)

1500 Sport
extra
1855
Nieuws — 1 8 5 9 B e r e b o o t -1905
De familie Robinson ( f ) — 2000
Nieuws — 2027 A v r o s zomerkwis — 21 30 Televizier magazine
— 2 2 1 0 Eens een adelaar ( f ) —
2 3 0 0 Avro's sportpanorèma —
23 30 Nieuws

RTB
1550 Tenuto 78 1630 W K
wielrennen (amateurs) te Munchen — 1815 Thanasse et Casimir ( f ) 1835 P o u r q u o i '
1905 Gulp - 1910 Antenne-soir
- 1930 Nieuws - 1955 Le monde des animaux ( d o k ) — 2025
Cat Ballou (western) — 2 1 5 5
Nieuws — 2210 Histoire de la
musique
populaire
—
2300
Nieuws

ARD
11 00 Nieuws
11 05 W K
zwemmen — 1245 W K wielrennen — 1425 Nieuws — 1430
Sesamstrasse — 15 00 W K wielrennen — 1510 Spel zonder grenzen — 1640 W K wielrennen —
1650 ARD-Ratgeber
1735
W K Wielrennen — 1 8 1 5 Ansichten eines Menschen ( d o k ) —
1845 Nieuws - 1 8 4 8 Die Sportschau — 1930 Elsas-Lotharingen
( d o k ) - 2015 Hier und Heute 2045 Der 7 Sinn - 2050 Kurz
vor 8 - 21 00 Nieuws - 21 15
Der Freund von Nebenan (toneel)
2315 Plattenkuche 0000
Das Zehnte Opfer (film) — 1 30
Nieuws

19 20 Gewestelijke aktualiteiten
— 1940 Jeugdprogramma —
1955 Nieuws — 2000 Les jeux
de 20 heures — 2030 Une vieille
maitresse (film) — 22 10 Nieuws
- 2 2 2 5 W K schaken

ZDF

LUX.
1215 La bonne franquette —
1717 Super Juke-Box — 1830
D e Ganges (dokJ
—
1930
Nieuws - 2000 Chaparral ( f ) —
21 00 Larmoire volante (film) —
2 2 2 5 Horoskoop

BBC 1
8 1 3 Early morning — 1000 Ragtime — 1 0 1 5 S c o o b y d o o — 1035
W h y don't you — 11 00 Rockfa
ce — 11 25 Chaplin superclown
- 11 55 Laurel en Hardy - 1225
Cricket — 14 30 Grandstand —
1815 Emu's walkabout 1845
Nieuws — 1855 Sport — 1900
Wonder woman — 1950 Speelfilm — 21 20 Seaside special —
2 2 1 0 Dokumentaire
— 2300
Nieuws — 2310 Match of the
day — 0 0 1 0 Reportage - 0 0 4 0
U K show

Zondag

[

1600 Lassie ( f ) 1620 Film
klank playback (dok) — 1635

9 45 WK-wielrennen — 11
bische joden in Palestina
tage) - 12 30 WK wielrer
1400 Nieuws - 1402 Di
scheibe — 14 25 Qironik (
che — 1445 Strandpirat
- 1 5 1 0 H e i d i - 15.35 GE
mie in Franknjk (DokJ Nieuws — 1610 Danke
— 1615 WK-wielrennen Nieuws — 1802 DiaSpor
tage — 19 00 Tagebuch Rauchende Colts (FJ Nieuws - 2010 Bonner P
tiven — 2030 Nationaalpa
de V S (Reportage) - 21
letzte Zug von Gun Hill (W
— 2245 Nieuws en «Sp
Sonntag » — 23 00 Barocl'
Bruhier Schlosspark —
Sambia - Weisse unter sch
Herrschaft — 015 Muncl
maturen — 0 4 5 Nieuws

TF 1

27 AUGUSTUS

I

BRT
10 00
Euchanstievienng
vanuit
Kalmthout — 11 00 Je vuilnisemmer IS goud waard — 11 25 Mijn
koninkrijk voor een paard ( D o k )
— 1200 Nieuws voor gehoorgea,toorden 1230 Wereldkampioenschappen wielrennen op de
w e g voor beroepsrenners
—
14 30
Sesamstraat
—
1455
Houdt de dief (Jeugdfilm) —
1600
Wereldkampioenschappen
wielrennen op de weg voor beroepsrenners — 1730 Festival
van Vlaanderen 1977 1845
Bereboot — 1850 De grote tuin
van spijt en heimwee ( D o k ) —
19 45 Nieuws — 20 00 Sportweekend (1) — 20 30 De dollarpnnses
(Operette) — 22 00 The Chicago
Symphony Orchestra — 2255
Nieuws

1300 Nieuws - 1320 Le
Chipperfield - 1410Primi.
te film) — 1430 Musique
(D Roussos) - 1530 P
rennen — 15 35 Le voyagi
ordinaire (F) — 16 25 Spe
miere — 1810 La marque
ro (TV-film) - 1925 Di«
tradities op de Filippijnen
— 19 55 Les Tifins (Teken
- 2000 Nieuws - 2030
tion Lady Mariene (Film) Hommage a Django Reinh<
2 2 5 0 Nieuws

A 2

1500 WK-zwemmen —
Koncert - 1640 Hot kans
ro in Bolivie ( D o k ) - 171
brülees — 1805
rque o
de 1900 Stc - 2
Nieuws — 2030 =ux sar
tieres — 21 50 D verlorei
ratie ( D o k ) - 23 )5 Nieu

FR. 3

NED. 1
11 00 Euchanstievienng — 17 00
Vesper — 1730 Bericht van de
wilde ganzen — 1900 Nieuws —
1905 De lynx ( D o k ) 1955
Groot uur U - 21 20 Alls fair (F)
— 21 45 Portret van Jan Van
Eyck ( D o k ) - 2210 Wonderland
extra — 2240 Nieuws

NED. 2
ZDF

RTB

9 45 WK-wielrennen op de
Munchen — 11 40 (Donce
- 1230 WK-wielrennen
chen - 1430 Leserment
valier noir (Film) — 161
wielrennen in Munchen Les
enfants
d Afrique
(DokJ - 1800 Femme
Le Francophonissime
Gulp — 1915 Antenne19 30 Nieuws - 19 50 Spe
einde — 2025 Mosaiqui
chanson Frangaise — 21
BoussardeL(F) - 2310

TF 1

BRT 2

be (f) - 1920 Studio S
2 0 3 0 Nieuws - 2035 L
- 2038 All in the family
21 05 Het koninkrijk Bel.
( D o k ) - 2315 Nieuws

14 30
Sport-extra
—
1800
Nieuws — 1805 Sport-extra —
1835 Noddy (F) - 1850 Knub-

2005 Alsace (Dok) - 2C
nationaal audiovis el instil
21 30 Patrick Sec i (Port
2230 Nieuws 2245
fools dance (Film'

LUX.

1732 L enfant a la voix d o i
- 1900 Heidi - 1930 I
— 1933 P o u r q u o i ' 2
planete des singes (F) Quelques messieurs trop t
les (Film) - 2240Horosl.
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TV"PROGR^MMK9
320 Studio Sport s — 2035 La Linea
in the family (F) —
-oninkrijk België NV
115 Nieuws

Irennen op de weg in
11 40 Concertissimo
<-wielrennen in Mun10 Le serment du cheFilm) - 1600 WK1 Munchen — 1730
s d Afrique noire
iOO Femme - 1840
honissime — 1910
15 Antenne-soir —
i — 19 50 Sportweek)25 Mosaique de la
ngaise — 21 10 Les
: F ) - 2310 Nieuws

snschea — 11 30 Der
t - 1145 Die SenMaus - 1215 Rosi(film) - 1300 Der
i Fruhachoppen —
3 — 1415 ZwischenX) Magazin der Wo0 Treffpunkt LeihbuIfilm) - 1705 Volkseieren — 1750 Heller Oienstleistung •?
335 All you need is
30 Nieuws - 1933
au - 2020 WeltspieNieuws — 21 15 Die
isternis (TV-spel) —
i - 2310Tucholsky
IS av-film) - 0010

rennen — 11 00 Arain Palestina (Repor!0 WK wielrennen —
i - 1402 Die DrehA25 Chronik der Wo5 Strandpiraten (F)
Il — 15.35 Gastronorijk (DokJ - 1605
1610 Danke schoen
-wielrennen — 1800
802 DIS Sport-repor) Tagebuch - 1915
3olts CFJ - 2000
) 10 Bonner Perspek0 Nationaalparken in
>rtage) - 21 15 Der
n Gun Hill (Western)
iuws en «Sport am
2300 Barockfest im
losspark — 23 30
isse unter schwarzer
- 015 Muncher Mi)45 Nieuws

BBC 1
813 Early morning — 10 00 Barnaby - 1040 New life - 1325 On
the move — 1325 Kossof & Co
- 1400 Farming - 1425 Canoe
- 1450 Nieuws - 1455 Showboat Operette — 16 40 Showjumping — 18 20 Summer Sunday —
1850 Mickey Mouse club —
1910 Nieuws - 1915 Light of
experience — 19 30 Evening service — 2015 The Onedin line —
21 05 Speelfilm - 2240 Nieuws
- 2250 The Sunday prom —
2350 The Editors

Maandag
28 AUGUSTUS
BRT 1
1850 Bereboot - 1855 Peppi en
Kokki — 1910 De kinderen van
appartement 47A (f) — 1945
Nieuws — 2015 I Colombaioni klowns - 2045 De Stichting (fJ
— 21 35 Verover de aarde —
2230 Nieuws - 2240 Wereldkampioenschappen zwemmen

NED 1
Open school - Teleac — 11 30
Schooltelevisie — 18 50 Fabeltjeskrant — 1855 Nieuws — 1859
Blondie - 19 25 Blokfluit spelenderwijs — 1940 De geheimen
van Parijs (film) — 21 35 Nieuws
— 21 55 North Sea jazz festival
2245 Symbiose 2254
Nieuws — 22 59 Sport extra

NED 2
1855 Nieuws — 1859 Cijfers en
letters — 19 24 Het geheime projekt — 1958 Nieuws — 2027 Mr
Deeds gaat naar de stad (film) —
22 22 Brandpunt - 22 47 Graven
in bijbelse bodem (dok) — 23 22
Nieuws

RTB 1
1745Gulp - 17501,2,3 magazine — 1815 Traits de memoires
(f) — 18 45 Le gargon et la mouette (dok) — 1915 Lundi-sports —
1930 Nieuws - 1950 Souvenirs
de justice (reportage) — 2210
Nieuws — 22 25 La civilisation de
l'lslam (dok) - 2320 Nieuws

RTB 2

! — 1320 Le cirque
— 1410 Primus (Kor130 Musique en téte
I - 1530 Paarden) 35 Le voyage extra— 16 25 Sports pre0 La marque de Zor- 1925 Dieren en
de Filippijnen (Dok)
Tifins CTekenfilmpje)
jws - 2030 Operariene (Film) - 21 50
Django Reinhardt —

iwemmen — 16 00
640 Het kanaal OruDok) - 1715Têtes
805 Cirque du monStaJe 2 - 2000
030 Jeux sans fron)0 De verloren gene- 23 05 Nieuws

(Dok) - 2030 Het
lovisueel instituut —
Segal (Portret) —
s — 2245 Dance
Film)

19 55 La semaine des quatre jeux
— 2005 Les nouvelles aventures
de Vidocq (f) - 21 00 Le Wallonissime

filmpje)
— 1920 Regionaal
nieuws — 1943 Camera au
poing — 1956 Nieuws — 2030
Juliette et Juliette (film) — 2200
Les grandes personnes (konfrontatie) - 2250 Nieuws

BRT 2

TF 1

RTB 1

201 o De getemde feeks (toneel)
- 22 00 Atletiek

1230 Docteur Caraibes (fJ 1257 Les Tifins (tekenfilmpje) —
1300 Nieuws — 1347 Acilion et
sa bande — 1447 Peyton Place
(fJ — 1817 Tango Buenos Aires
— 1913 Jeune pratique - 1920
Regionale aktualiteiten — 1945
Camera au poing — 1957
Nieuws — 2030 Pas de whisky
pour Desire Lafarge (TV-spel) —
22 00 La France de Georges Bernanos (dokj — 2300 Nieuws

1645 Feu vert - 1825 Manolino
- 1830 La folie des bétes (fJ —
1845 Katoliek-godsdienstige uitzending — 1930 Nieuws —
1950 Les chasseurs de diamante
(tv-film) 2120 Edith Butler
(show) - 2210 Nieuws - 2225
Europese kampioenschappen atletiek - 23 25 Nieuws

A2

19 55 La semaine des quatre jeux.
— 2005 Les nouvelles aventures
de Vidocq (fJ - 21 00 Musique.

NED. 1

A 2
1500 Aujourd'hui madame —
1600 Hawaii police detat (f) —
16 55 Sport - 1800RecreA2 1840 C'est la vie - 1855 Des
chiffres et des lettres (spel) —
19 20 Gewestelijke aktualiteiten
- 1945 Top-club (show) - 2000
Nieuws - 2030 Music-hall 21 35 Lire c'est vivre — 22 30
Catch — 2300 Nieuws

1400 Schooltelevisie 1850
Fabeltjeskrant — 1855 Nieuws
- 1859 EO zomerkrant - 1930
De Waltons (f) - 2020 Juliana,
moeder van ons volk"? (dok) —
2100 Vergiftigen wij onszelf' —
21 24 Tenslotte - 2155 Den
Haag vandaag — 2210 Mens in
wording — 2305 Nieuws —
2310 EK atletiek

1855 Nieuws - 1859 De Tros
top 50 - 2000 Nieuws - 2027
Derrick (f) - 21 28 Aktua TV 2215 Ik, Claudius (f) - 2310
Nieuws

1500 Aujourd'hui madame —
1600 Hawaii police detat (fj —
1655 Sport - 1800RecreA2 1840 Cest la vie - 1855 Des
chiffres et des lettres (spel) —
1920 Gewestelijke aktualiteiten
1945 Top club 2000
Nieuws — 2030 L'lndependance
OU la mort (film) — 2315 Nieuws

RTB 1

FR 3

1755 Gulp - 1800 1 2,3 Cinema — 1830 La folie des bétes (fJ
— 1845 Initiation a la musique —
1930 Nieuws — 1955 Les sentiers du monde (dok) — 2100
Les grands detectives — 21 55
Nieuws - 2210 EK atletiek 2310 Nieuws

1830 De legende van Alcazar —
1845 Jeugdprogramma — 1920
Gewestelijk nieuws — 1940 Regionaal programma — 1955
Nieuws — 2000 Les jeux de 20
heures — 2030 Duel dans la
poussiere — 2200 Archives du
XXe Siècle — 2230 Nieuws

RTB 2

LUX.

19 55 La semaine des quatre jeux
- 2005 L'Entraineuse (film)

1215 La bonne franquette —
1305 Magazine SOS-RTL
1850 Tekenfilms - 1900 Recifs
(f) - 1930 Nieuws - 2000 La
poupee sanglante (fJ — 2100
Bas les masques (fJ — 2225
Horoskoop

NED. 2

FR. 3
1845 Jeugdprogramma — 1920
Gewestelijke
aktualiteiten
—
1940 Regionaal programma —
1955 Nieuws — 2000 Les jeux
de 20 heures — 2030 Le facteur
sen va-t-en guerre (film) — 2200
Nieuws

LUX.
1215 La bonne franquette —
1850 Tekenfilms — 1900 Erreurs
judiciaires (f) — 19 30 Nieuws —
2000 Carthago (dok) - 21 00 La
vengeance de Siegned (film) —
2240 Horoskoop

BBC 1
10 55 Paddington - 11 00 Jackanory — 11 15 Grange Hill —
11 35 Three s Company — 12 25
Emu's Walkabout — 14 30 Mister
Benn - 1445 Nieuws - 1510
Disneyland — 1745 Help, it's the
hair bear bunch — 1810 Go with
Noakes - 1835 The Wombles
— 1840 Nieuws — 1855 Jim will
fix It — 19 20 Sounds of gold —
1950 Comeback Mrs Noah —
2020 Val Donegan special —
21 10 Airport (film)

Dinsdag
29 AUGUSTUS

I

BRT 1
1850 Bereboot — 1855 Studienchting Animatiefilm — 1945
Nieuws — 2010 Even diep ademhalen (f ) — 2035 Kuituur en
beschaving (dok) — 21 25 De verliefde dichter (TV-spel) - 2220
Nieuws

ARD
1710 Nieuws - 1715 Alltag in
Bonn - Villa Hammerschmidt —
1800 Piralla mit der Wellblechhose (toneel) — 1850 Nieuws —
1900 Ich setz' den Fall - 1915
Der Unsichtbare (f) - 2015 Hier
und heute — 2045 Tip urn 4tel
vor 8 - 21 00 Nieuws - 21 15
Jersey (dok) — 2200 Panorama
- 2245 Kojak (f) - 233() Tagesthemen — 0000 Michel Fugain und der Big Bazar — 1 10
Nieuws

ZDF
1730Mosaik - 18 00 Nieuws 1810 Die Molly-Wopsy-Bande 1835 Die Drehscheibe - 1920
Marchen der Volker — 19 35 Tarzan Herr des Dschungels —
2000 Nieuws - 2030 Die Sache
mit dem Feigenblatt (toneel) —
2200 Heute-journal - 2220 Atletiek — 2300 Liebe nach Fahrplan
(toneel) — 035 Nieuws

1050 Paddington - 1055 Jackanory — 11 15 Hair bear bunch —
11 35 Big John little John - 11 55
Cricket — 1430 Nieuws — 1505
Cricket — 1720 Playschool —
1745 Ask Aspel - 1810 Story
behind the story — 18 40 Nieuws
— 1855 Nationwide — 1920
Nairn's follies (dok) - 2020 Who
pays the ferryman '' — 2110 Atletiek - 2200 Nieuws - 2225
Great Britons — 2325 Play for
today

Woensdag
AUGUSTUS
BRT 1
1700 Tip-top - 1815 Sesamstraat - 1840 Kuifje (f) - 1845
De man van Atlantis (f) — 1930
Filopat en Patafil — 1945 Nieuws
- 2015 Happy Days (f) - 2040
Een geval van honger en liefde
(toneel) - 21 30 Atletiek - 2220
Nieuws

ARD
1710 Nieuws - 1715 Schaukelstuhl — 1800 Plumpaquatsch —
1850 Nieuws — 1900 Das Intermezzo bietet an — 2015 Hier und
Heute — 2045 Tnck om 4tel vor
8 - 21 00 Nieuws - 21 15 Karschunke & Sohn (f) Komische
Duitse televisieserie — 22 15 De
grauen Panther - 2300 W K
zwemmen — 23 30 Tagesthemen
- 0000 Die Narbe (film) - 1 45
Nieuws

BRT 2
2015 Liederen van de zee —
20 40 Geheime hartstochten (film)

NED. 1

ZDF
15 30 Zomerbios — 18 45 Toenstische tips — 1850 Fabeltjeskrant
- 1855 Nieuws - 1859 Van
gewest tot gewest — 19 45 Over
palmbladeren en rozen (tv-film)
- 2137 Nieuws - 2155 Den
Haag vandaag — 2210 Panoramiek - 2240 Studio Sport 23 30 Nieuws

1100 W K zwemmen - 1715
Die Chinareise (reportage) —
1800 Nieuws — 1810 Olifanten
in de Indische jungle (dok) —
1835 Die Drehscheibe — 19 20
Koniglich Bayerisches Amtsgencht (f) - 2000 Nieuws — 2030
Fahrt ins blaue — 21 15 Aus Forschung und Technik — 2200 Heute-Journal — 2220 Fnednch
Schachmann wird verwaltet (tvfilm) - 2355 Nieuws

NED. 2

TF 1

t a la voix d'or (Film)
dl - 1930 Nieuws
jrquoi' - 2000 La
singes (FJ — 21 00
ssieurs trop tranquil22 40 Horoskoop

BBC 1

Les jours heureux (f) — 1257
Les Tifins (tekenfilmpje) — 1300
Nieuws — 13 37 Acilion et sa bande — 14 30 Peyton Place (f) —
1817 30 jaar internationale burgerlijke luchtvaart — 1910 Jeune pratique — 1918 Les Tifins (teken-
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— Freuql, film over het leven en het werk van de grondlegger van
de psychoanalyse Familieleden van Freud weigerden elke medewerking zodat er nogal verbeelding bij te pas k o m t
Woensdag 30 augustus om 20 u. 40 op BRT 2

1825 Teleac - 1855 Nieuws 1859 Jouw wereld mijn wereld
(f) - 1924 Kenmerk - 2000
Nieuws — 2027 Socutera —
2032 When things were rotten
(film) — 2055 Lex Harding met
het popjournaal — 21 03 Romance (f) — 21 49 John Denver special - 2220 Starsky & Hutch (f)
— 2308 Veronica klassiek —
23 30 Nieuws

RTB 2

ARD 1
1710 Nieuws - 1715 Pop 78 1800 Muttis neuer Typ (f) —
1850 Nieuws — 1900 Amusement uit de oude doos — 1915
Elzas-Lotharingen (dok) — 2015
Hier und heute — 20 45 Tnck ufn
4 tel vor 8 — 21 00 Nieuws —
21 15 EK atletiek - 2215 Neues
vom Antistar — 2245 De toekomst van de Duitse steenkool —
23 00 Tagesthemen

ZDF
1745 Turn m i t - 1755 Wass Kalle Quast nicht passt — 1800
Nieuws - 1810 Flugboot 121 SP
(f) — 1835 Die Drehscheibe —
1920 KO - OK (speO - 2000
Nieuws — 2030 Het Praag van
vroeger (f) - 21 15 ZDF Magazin - 2200 Heute-Journal —
22 20 Die Strassen von San Francisco (f) — 2305 Ouders, kinderen en tv — 2310 Alternatieve
levensstijlen — 2340 lm Hause
des Kommerzienrates (tv-spel) —
1 50 Nieuws

TF 1
1230 Docteur Caraibes (f) —
1257 Les Tifins (tekenfilmpje) —
1300 Nieuws — 1337 Acilion et
sa bande — 1437 Peyton Race
(f) — 1817 Evadez vous avec
TF 1 — 1913 Jeune pratique —
1918 Les Tifins (tekenfilmpje) —
19 20 Gewestelijke aktualiteiten
— 1943 Camera au poing —
2003 Nieuws - 2030 Zig-zags
(tv-spel) — 2200 De talen (dokj
- 22 55 Nieuws

A2
15 00 Les temeraires (western) —
1615 Sport - 1800 Recre A 2
- 1840 Cest la vie - 1855 Des
chiffres et des lettres - 1920
Gewestelijke
aktualiteiten
—
1945 Top club (show) - 2000
Nieuws - 2032 Moi, Claude
empereur (f) — 2130 Question
de temps — 2235 Nieuws

FR. 3
1845 Jeugdprogramma — 1920
Gewestelijke
aktualiteiten
—
1940 Regionaal programma —
1955 Nieuws - 2000 Les jeux
de 20 heures - 2030 Les lauriers sont coupes (film) — 2200
Nieuws

LUX.
1215 La bonne franquette —
1850 Tekenfilms - 1900 Hit-parade - 1930 Nieuws - 2000
Histoire de l'aviation (dokJ —
21 00 Mon homme (film) - 2225
Horoskoop

BBC 1
1015 Beertje Paddington
1020 Jackanory — 1035 Grange
hill - 11 35 Big John, little John
— 1430 Fmgerbobs — 1445
Nieuws — 1720 Playschool —
1745 Pink Panther - 1810 Hang
on Doggie — 1835 Pugwash —
1840 Nieuws — 1855 Nationwide — 1920 Taste for adventure
— 1950 Europese atletiekkampioenschappen — 2040 Feuilleton - 21 10ZCars - 2 2 0 0 O n servative PPB — 2210 Nieuws
— 2235 Loose change — 2325
Come dancing — 0005 Omnibus Gilgnmage of Ti-Jean

WIJ 9

KOM|Yl€nW/^R
V

SPORTHUIS CENTRUM
2 speciale reizen - om kennis te maken met de
rekreatiecentra.
1.495 fr. per persoon voor de eerste twee, per persoon
meer slechts 795 f r (in totaal max. 6 pers)
Inbegrepen
— busreis n a a r het Meerdal
— de h u u r van een bungalow (mclusief kleuren-tv,
verwarming, stroom- en gasverbruik, toegang golfslagzwembad, toeristenbelastmg en schoonmaak)
— 4 maal tl] denbons a 10 gulden per persoon te gebruiken in alle eetgelegenheden van het park.
Reisdata 2-6 okt en 9-13 okt.
Nota: kinderen onder 6 ]. gratis.
Inlichtingen en inschrijvingen m alle VTB-kantoren
Sekretariaat VTB-VAB
St.-Jakobsmarkt 45-47,
2000 ANTWERPEN
teL 031-34.34.34
verg. kat. A 1185.
(adv.)

\- K

Trainers
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Windsurfing heeft
wind in de zeilen
In o n z e contreien is w i n d s u r f i n g een vrij recente sport, « m a d e in
A m e r i c a ». M a a r d a a r o m als rekreatie en of k o m p e t i t i e s p o r t niet minder s e n s a t i o n e e l . D e z e sport w o r d t d o o r het B l o s o en de Landelijke
Windsurfingfederatie ( L W F ) voor iedereen toegankelijk gemaakt
langs initiatielessen, v e r v o l m a k i n g s o p l e i d i n g e n , b r a n d i n g s k u r s u s sen en a n d e r e (inter)nationale k a m p e n .
D e L W F kent v e e l s u k s e s . . . getuige de organizatie van een B e l g i s c h
k a m p i o e n s c h a p en d e e l n a m e aan de w e r e l d k a m p i o e n s c h a p p e n in
S a r d i n i ë na a m p e r één surfseizoen. O o k dit jaar w o r d e n d e e l n e m e r s
u i t g e z o n d e n naar J a m a ï c a . Z o bereikt de L W F een d u b b e l d o e l : het
stimuleren van de m a s s a w a t e r s p o r t en het uitzenden van d e B e l g i sche t o p s u r f e r s op internationaal niveau.
Dicht bij de natuur valt alle stress en
gejaagdheid van je af Ten minste
indien je de evenwichtsproblemen
hebt overwonnen Want dat is wel het
voornaamste om als een vnje vogel
met plank, mast en zeil en liefst een
vrolijk zonnetje gepaard met een fikse bries, door het water te klieven
Dan beleef je windsurfing als kombinatie van het fascinerende golfsurfen,
het klassieke zeilen en het krachteneisende waterskien In zijn eenvoud
bevat deze sport nochtans mets meer
dan een aangepaste surfplank, zeiltuig in je handen en milieuvnendelijkheid Naargelang de aanwezigheid
van wind kan je zelf koers en snelheid
bepalen
Het windsurfen is tevens de oplossing
voor het tekort aan vrij toegankelijke
oevers, vermits de windsurfbeoefenaar geen ligplaats nodig heeft Het
surfen is milieuvriendelijk en helemaal
niet duur, omdat de wind een kosteloze energiebron is Op rekreatieve
oasis IS het een ideale watersport bij
Tiooi weer Met de nodige variatie
Bveneens, omdat kan gevaren met
standaardzeil, stormzeil (klein) en een
all round-zeil
Dp het eerste gezicht komt er een vrij
noeilijke techniek en terminologie aan
e pas, maar de praktijk bewijst het
egendeel De voornaamste techniek

Mfij ie

bestaat in het beheersen van de uitgangshouding met de rug in de wind
staan Gevaarlijk is deze sport overigens niet het dragen van een zwemvest IS verplicht, het maken van een
noodstop wordt aangeleerd en het
gevaar van botsingen is miniem door
het bestaan van voorrangregels, die
in het teone-eksamen moeten zijn
gekend
De Landelijke Windsurfingfederatie
heeft veel wind in de zeilen Het leaenaantal gaat drastisch in stijgende lijn
terwijl het aantal organizaties dezelfde nchting uitgaat Om iedereen de
kans te geven het windsurfen aan te
leren organizeert Bloso, in samenwerking met de LWF, talrijke aktiviteiten,
zowel voor beginners als gevorderden
Men kan initiatie en vervolmaking in
het windsurfen volgen onder vorm
van kampen, avondkursussen en sic's
(week-end)
Windsurfing
kent
in
Vlaanderen een groeiende populariteit In deze vrij eenvoudige vorm van
zeilen kan de hele familie ontspanning
vinden op het water Men kan onder
leiding van ervaren Bloso-monitoren
een 1e, 2e of 3e zeegraadsbrevet
behalen tijdens een Bloso-kursus of tijdens een andere brevettenaktie
In 1977 werden liefst 6 000 mensen in
windsurfing geïnitieerd

Er heeft zich in het Belgische atletiekwereldje een heel klem wondertje
voorgedaan Anne-Marie Pira w e r d
namelijk voor de eerste keer in jaren,
verslagen in het hoogspnngen Door
de Waaslandse Chnstiane Soetewey
namelijk Die trouwens al tijdens de
Belgische atletiekkampioenschappen
even hoog sprong als Anne-Mane,
maar er een beurt meer voor nodig
had
Het schijnt mejuffrouw Pira dus niet
zo goed voor de wind te gaan momenteel, en daar is wel een verklannq
v/oor ZIJ heeft zich, net als wónderknaap Moreau, onder de hoede geplaatst van de geweldige trainer lancic Die haar een stage liet volgen in
Formia, terwijl de «gewone» Belgische topatleten een stage volgden in
Zwitserland Wie in Formia met kwam
opdagen, was Herr Tancic
Een ramp is het echter met geworden,
want een week na haar eerste nederlaag wipte Anne-Mane in Berlijn alweer over 1,83 meter, wat maar vijf
centimeter minder is dan haar beste
prestatie Voor ons, ondeskundigen,
njst hier vanzelfsprekend de vraag of
al die wondertrainers wel zoveel invloed hebben als wel eens w o r d t
gedacht

Brlek
Pol Claeys de baas van Flandria,
heeft ook veel komplimenten met zijn
coureurs, dunkt ons Jaren en jaren
heeft de ploeg goed gedraaid onder
de leiding van Bnek Schotte Die
werd dan opzij geschoven om baan
te ruimen voor Lomme Driessen, die
inderdaad een heleboel suksessen
boekte met Freddy Maertens Dan
werd Lomme zelf elegant gepensioneerd, en zou Fred Debruyne het
eens gaan arrangeren
En voila, nu vernemen wij — voorlopig nog zonder verdere uitleg — dat
Fred er ook het bijltje bij neerlegt
Ondertussen — en misschien houdt
dit verband met het heengaan van
Fred, maar wij weten het met — was
er het geval Pollentier in de Ronde
van Frankrijk
W I J zijn veel te onnozel om ons een
idee te vormen over de commerciële
belangen waarvoor zo'n coureursploeg door de firma's wordt ingezet
en over de rendabiliteit van al die wijzigingen en veel vijven en zessen, maar
WIJ vragen ons toch af of Pol Claeys
er eigenlijk met beter zou aan gedaan
hebben voort te boeren zoals hij jarenlang bezig IS geweest
met Bnek
Schotte

Pollentier
Het IS alweer een poosje geleden,
maar wij mogen er misschien toch
nog even op terugkomen O p het TVdebat over het geval Pollentier in het
biezonder, en de doping in de wielersport in het algemeen namelijk Wij
hebben dat debat aandachtig gevolgd, en hebben er het volgende uit
onthouden
— dat Pollentier zelf met zijn peertje
de grote peer van de zaak was, hier
en daar een beetje belazerd, en te
zwak dan nog om de waarheid te kunnen z e g g e n ,
— dat zijn baas. Pol Claeys, met de
zaak verveeld zat, en dat hij een nette
vent IS die om sociale redenen achter
zijn renners staat, ook als ze wat mispikkelen,
— dat prof Heyndnckx voor 100 %
gelijk had, maar dat hij vanuit zijn posi-

tie moeilijk de situatie van de renners
kan begrijpen,
— dat de BWB-man maar wat praat
voor de vaak verkocht en dat de journalist zich eens ernstig zou moeten
bezinnen over de taak en de rol van
de sportjournalistiek, want ook die
gaat met vrij uit

Propere doping
WIJ hebben de moeite gedaan om een
zwaar wetenschappelijk — voor ons
ten minste — boek over doping te
doorworstelen Met daarin een heleboel wetenschappelijke besluiten uit
een groot aantal proeven met amfetamine op een aantal proefpersonen
Blijkbaar werd zowat alles onderzocht, en dit met verschillende dosissen, met en zonder medeweten van
de proefpersonen
Onmogelijk natuurlijk hier alles samen
te vatten Maar het algemene besluit
dat WIJ meenden te mogen trekken —
wat de wetenschapslui veel meer analytisch deden — is dat doping helemaal geen effekt heeft In alle omstandigheden werd vastgesteld dat amfetamines en placebo's precies dezelfde uitwerking hadden Placebo's zijn
totaal onschuldige vervangmiddeltjes,
waarvan de proefpersoon denkt dat
het bij voorbeeld amfetamine is
In het boek ook gelezen dat de Russen veelvuldig gebruik maakten van
placebo's Wat wij met wisten En dan
natuurlijk de klassieke vraag als placebo's even goed werken als amfetamine, waarom geeft men die dan met
in plaats van al dat gevaarlijk spul"?

Heer Munaron
De voetballerij komt alweer op gang
Een bekertje hier, een vnendenmatchken daar nog maar, in afwachting van
de grote dingen Z o speelde Anderlecht een tornooi in Amsterdam, en
veel zou daarover met te vertellen zijn
ware het met dat de nieuwste Anderlecht-vedette zich al danig deed opmerken ZIJ het met bepaald in de goede zin

M A A N D A G : Een f o t o o t j e
g e z i e n van d e W e s t d u i t s e
kanselier S c h m i d t , d o b b e rend op het w a t e r in een
klein, g e k r e g e n bootje. M e t
zijn pree z o u d e n wij in een
transatlantieker varen !
•
D I N S D A G : « Léger incident
t e c h n i q u e » in het s p o r t c e n trum te W o l u w e . D e z o l d e ring — al m a a n d e n gebarsten — is in d e z w e m k o m
gevallen. •
WOENSDAG:
G e z i e n dat een aantal van
de 19 z e s d a a g s e n die d e z e
w i n t e r g e r e d e n w o r d e n in
feite v i j f d a a g s e n zijn. Z o u
men a r m o e lijden om een
dagje m e e r ? •
DONDERD A G : In het k o m e n d e v o e t balseizoen
zullen
maar
liefst drie klubs uit de h o o g ste afdeling de kleuren verdedigen
van
Maes
Pils.
Schol.
•
VRIJDAG:
Er
doen hardnekkige geruch-

Mosjeu Munaron, de keeper van de
Brusselaars, heeft het namelijk klaargespeeld om in Amsterdam voor de
tweede keer in evenveel weken van
het veld te vliegen Deze keer was het
ventje met akkoord met een beslissing van de scheidsrechter, en hij
vond er met beter op dan de man de
bal tegen het hoofd te smijten
Waarop natuurlijk — en terecht —
prompt de rode kaart volgde Wij veronderstellen dat men bij Anderlecht
met zo opgetogen is met de fratsen
des heren Munaron Een dergelijke
klub kan zich niet de weelde veroorloven haar faam te verliezen omwille
van een kereltje dat graag «hambras » verkoopt Het kan dus bijna met
anders of het seizoen is, nog voor het
begonnen is, voor Munaron al grotendeels verloren

Overdreven
Mogen wij onze buik eens rechtuit
spreken ' Wij vinden dat men op en
rond de memonal Van Damme wat
overdrijft inzake sentimentaliteit Ivo is
nu al een hele poos overleden Vanzelfsprekend leeft hij voort in de herinnenng van alle sportliefhebbers
Zonder enige twijfel zijn zijn ouders
de zware slag nog niet helemaal te
boven Maar is het nodig dat de een
of andere vedette met vader Van
Damme naar het kerkhof trekt en
vooral dat daarvan foto's prijken in
alle gazetten •?
Moeten er nog steeds minuten stilte
bewaard worden bij de aanvang van
de sportwedstrijden en boodschappen voorgelezen '^ Is het echt nodig
dat vader Van Damme mee op het
ereschavotje gehesen wordt wanneer Juantorena de overwinningsmedaille in ontvangst neemt "^ Ach, het
zal allemaal wel goed bedoeld zijn
Maar doet al .die drukte moeder en
vader Van Damme met meer pijn dan
goed'

Geknoei
Toen WIJ dit schreven waren de wereldkampioenschappen wieinjden op
de baan nog volop aan de gang
Vooreerst, voor «ons» was er tot op
dat ogenblik nog geen enkele titel
weggelegd Nogal flauw voor een wielernatie als Belgie-Belgique, maar het
behoort zowat tot de traditie De piste
interesseert ons met erg Als de
beroepsrenners op de weg het maar
doen I
Tweede zaak er gebeuren daar rare
toeren in Munchen Z o bijvoorbeeld
wordt een Amenkaans tandempaar
door de Tsjechen van de baan gereden De Tsjechen worden uitgesloten
Een van de Amenkanen moet naar de
kliniek En het besluit van dat alles is
dat de Tsjechen wereldkampioen zijn,
omdat de Amenkanen met met de
voorziene twee renners kunnen komen opdagen
Knoop het maar aan elkaar Ander
voorbeeld stayers die afstappen omdat ZIJ vinden dat zij hun leven riskeren tegen de Italiaanse deelnemers
Waarvoor dienen dan in feite al die
reglementen en officielen van de wielerfederaties •?

ten de r o n d e als z o u L o m m e D r i e s s e n s v o l g e n d seiz o e n w e e r v e r s c h i j n e n als
sportdirekteur.
Voor
ons
niet gelaten.
•
ZATERD A G : En wat Eddy M e r c k x
gaat d o e n , is nog altijd een
raadsel. V o o r l o p i g
schijnt
hij niet v e e l a n d e r s uit te
v o e r e n dan links en r e c h t s
de start van k o e r s e n te
gaan geven. Z w a a r
werk
dus. • Z O N D A G : Een A m e rikaan wil te v o e t H e t Kanaal over, zij het met e e n
heel s p e c i a a l tuig dat nog
g e e n naam h e e f t V o o r l o p i g
wil hij alleen geld. W i j ook.
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VU-Meerhout laat
ruilverkaveling niet los
Sinds het vorige artikel («Wij» begin april) werden door onze afdeling reeds
heel wat nieuwe akties ondernomen Een korte heropfrissing - de kant-en-klare-piannen tot het doorvoeren van een gedwongen ruilverkaveling die 1/3
van Meerhout beslaat, dateren reeds van 1974 Gezien de labiele koalitie
CVP-BSP werd gewacht tot 1978. Immers, een homogene CD-CVP-meerderheid had zich aangediend. Zonder enige voorlichting of inspraak zette men de
procedure in, gesteund door de meerderheid die lange tijd van - krommen
aas » gebaarde. De aktle tot voorlichting en bewustmaking werd door de
Volksunie op touw gezet en kende vrij vlug een stijgend sukses.
Intussen is vrij ijverig gewerkt om tot een stopzetting van deze ondemokratische beslissing te komen en tot het wijzigen van de oneerlijke procedure. 600
raamaffiches gingen de deur uit, 1500 affiches werden opgeplakt en pamfletten verschijnen met de regelmaat van een klok. Het negende pamflet, twaalf
bladzijden, verscheen juist overal in de bus.

Eerste b e d r i j f : m a n i f e s t e r e n
Na de eerste volksvergadering v\/erd
een anti-ruilverkavelingsbal georganizeerd onn de financiële aderlating te
stelpen De protestkaravaan in nnei
w e r d gevormd door 150 auto's en 30
traktoren die onder een stralende
mei-zon en met begeleiding van muziek door de straten naar het marktplein trokken waar Lucien Beyens de
menigte toesprak Deze suksesvolle
manifestatie w e r d echter niet in dank
afgenomen door de plaatselijke Boerenbond-potentaten en door de door
afwezigheid schitterende CD-meerderheid Nochtans had deze laatste
de
anti-ruilverkavelingsmotie
ingestuurd door MAR ( = aktiegroep)
goedgekeurd Het elektoraal gezicht
was eventjes opgepoetst i Aktievoerders wil men treffen door erg laakbare praktijken Werkgevers van de
twee voornaamste aktievoerders worden regelmatig opgebeld en door leugens en ander weinig fraaie dingen
tracht men beide mensen hun ontslag
te bewerken Een onzer heeft zich
hierom totaal moeten terugtrekken
Wanneer men b v het gemeentehuis
met kalk besmeurt is men er als de
kippen bij om de komitee-leden als
zondebok na te wijzen
Het CD-Janusgezicht werd onhoudbaar Men trachtte nu de aktie af te
schilderen als een VU-frustratie van
de verkiezingen in '76 De beschuldigingen werden door de bevolking en
inzonderheid door de betrokkenen lachend weggewuifd

T w e e d e b e d r i j f : Rika in 't
v e r w e e r . . . d e b u r g e m e e s t e r op
de loop...
Tijdens de opening van het Jaar van
het Dorp werd minister Rika De
Backer door een 50-tal mensen opgehouden Een petitielijst van meer dan
1000 handtekeningen gevoegd bij de
voornaamste bezwaren w e r d haar
overgemaakt De burgemeester zou
later hierover met geen w o o r d reppen De minister beloofde ons een
gesprek en een antwoord op onze

brieven Het bleven vage beloften,
want tot op heden ontvingen wij op al
onze brieven slechts in juli een kort
potsierlijk antwoordje
In Brussel
poogde men ondertussen de gedane
fouten bij overige verkavelingen te
verdoezelen en de projekten als milieu-vnendelijk en renderend voor te
stellen De beruchte hoofdingenieur T
Jonck w e r d weggepromoveerd in d e
Kempen
Tegen ieders wil in w e r d het 30 dagen
schijnonderzoek toch geopend Verscheidenen ontvingen het aangetekend schrijven een week na de postdatering Velen werden trouwens met
verwittigd en evenmin w e r d - - wat
de procedure voorschrijft — de eigenaars gevraagd hun huurders kenbaar te maken Waarom dit duister
spel'
Voor de derde maal roept de oppositie de raad samen In de proppensvolle zaal is de spanning te snijden M A R
heeft via de oppositie 3 punten op de
dagorde geplaatst sluiting van het
gemeentehuis voor het vooronderzoek wegens procedurefouten, opstellen van een bezwaarschrift en het
inrichten van een referendum onder
de betrokkenen
De meerderheid
gaat met in op punt een en verwerpt
het voorstel om het degelijk opgestelde bezwaarschnft van M A R te aanvaarden Wanneer de burgemeester
ineens zijn twijfelende «knikkers»
openlijk oplegt om neen te stemmen
barst de bom los De zaal dient door
de politie ontruimt, het publiek weigert Het IS precies de VU-voorzitter
Craps die dan zelf het voorbeeld
gevend iedereen vraagt de zaal te verlaten Van fair-play gesproken i Wanneer de CD-kornuiten de zaal langs
achter verlaten, moeten ze beschermd worden tegen hun eigen ontgoochelde mensen Het gordijn van
schijnheiligheid was gevallen
Intussen zette het komitee een grootscheepse campagne in om iedere
betrokkene ( ± 8 5 0 betrokkenen) te
bereiken Z o kwamen in totaal 761
bezwaren binnen op het gemeentehuis De burgemeester weigert op-

nieuw een overhandigingsbewijs te tekenen
D e r d e bedrijf : een nationale
macht...
In samenwerking met de BBL (Bond
Beter Leefmilieu) tracht men nu een
overkoepelend nationaal komitee samen te stellen om een nauwgezet dossier op te maken Geïnteresseerden
kunnen hiervoor steeds terecht op de
nummers 014-3004 01 (Craps) en
031-705268 (De Wilde) Z o werd
reeds een BBL-wandeling georganizeerd als reaktie tegen de eenzijdige
propagandawandeling van minister
De Backer in de Kempen
Eveneens werd reeds door enkele
parlementsleden geïnterpelleerd en
door Nelly Maes (VU) en P V V e r
Poma werd zelfs een wetsvoorstel
ingediend ter opschorting van de
lopende procedures
Nu weer plant het komitee in samenwerking met St-Gillis-Waas, Moerzeke en de BBL een uitstap met verscheidene bussen naar andere ruilverkavelingsgebieden
Het dient echter nogmaals onderstreept dat WIJ met tegen het pnncipe
van ruilverkaveling zijn, wel tegen de
ondemokratische procedure, het milieu-onvnendelijk aspekt de monopolie-positie en vnendjespolitiek van de
Boerenbond De ervaringen die wij
reeds opdeden tijdens de half-jarige
aktie leert ons dat w e in een bekrom-

pen, miezerig en ja zelfs korrupt landje leven
Via deze weg danken wij ook minister
Vandekerckhove, Nelly Maes, Maurits Coppieters, Carlo Van Eisen, Wim
Jonssen en Jo Belmans voor de more-

Ie en daadwerkelijke steun Ook het
weekblad « Wij» dat aan dit probleem
reeds veel aandacht schonk
In de dikke briefwisseling vinden w e
echter geen noemenswaardige reaktie van de CVP-mandatanssen Onndat mensen belangnjk zijn

Meerhout: afdeling zonder rust
Ondanks al de ruilverkavelingspenkelen IS er nog voldoende ijver om ook
onze afdeling verder uit te bouwen
Ons vernieuwd en verruimd (16 biz)
driemaandelijks tijdschrift verschijnt
onverdroten en neemt geen blad voor
de mond Daardoor werd het voor de
CD-meerderheid noodzakelijk onhandig te reageren via een eigen partijblad
Begin september krijgen w e een kadervorming Men wil het 15-koppige
bestuur en de enkele losse medewerkers ieder doeltreffend laten werken door een juiste funktieverdeling
en een uitbouw in werkgroepen In
november krijgen w e allicht een nieuw e ledenvergadering waar w e de volgende jaarplanning uitdokteren In december volgt dan voor de allerkleinsten het Sint-Niklaasbezoek
Vujo
De Vujo-startdag telden een 15-tal
aanwezigen Samen met gastspreker
Karel Van Reeth overlegde men hoe
best een jongerenwerking kan uitgebouwd worden Men heeft alvast
enkele avonden gepland waarop alle
facetten van het gemeentebeleid kritisch onderzocht worden
Zopas voerde Vujo een aktie ter
beveiliging van het gevaarlijke kruispunt te Meerhout-Zittaart Hier gebeuren jaarlijks verscheidene ongevallen
bij gebrek aan een deugdelijke en
afdoende signalizatie Op amper 50 m
daar vandaan bevinden zich twee
lagere scholen

Vlaamse vrienden
Deze nevenorgamzatie zag in mei het
levenslicht Hoewel nog aan de statuten moet gesleuteld worden, wil Jos
Deckers met deze orgamzatie het grote,publiek bereiken De ingelegde bus
voor de IJzerbedevaart vervoerde
een behoorlijk groepje Meerhoutse
bedevaarders O p 28 september verzorgen ZIJ een filmavond met de
Vlaamse film «Pallieter»
Verder wordt naarstig gewerkt aan

een volksvergadenng over «woonerven» Opzet IS vooral de mensen uit
zich-tot-woonerven-lenende
wijken
(waaronder vooral «Molenveld» en
«Biesakker») vertrouwd te maken
met dit begnp Tegelijkertijd wil men
en de bevolking en het gemeentebestuur sensibilizeren voor een zelf uitgewerkt projekt Als alles tijdig klaarkomt, zal ter dezer gelegenheid ook
een handige brochure verschijnen,
door VU-Meerhout uitgegeven.
LB.

Zaterdag 9 september 1978

Hugo Schiltz opent
nieuw VU-lokaal te Merksem
Het afdelingsbestuur en mandatarissen van Volksunie-Merksem hebben de
eer u uit te nodigen op de officiële opening van het nieuwe lokaal Breydei,
Frans de l'Arbrelaan 12, op zaterdag 9 september e.k. Bij deze gelegenheid
zal een optocht door de gemeente trekken met De Groene Kapel. Er wordt
verzameld aan café Sportman, Akkerbouwstraat 2, vanaf 14 u. vanwaar vertrek naar het nieuwe lokaal, waar omstreeks 17u. 30 afdelingsvoorzitter
Andre Rammeloo algemeen voorzitter Hugo Schiltz zal verwelkomen die
daarna de feestrede zal uitspreken. Tot slot wordt aan de aanwezigen een
receptie aangeboden. We verwachten velen om samen met ons op te stappen
en daarna de erewijn te drinken.
K e n uw g e m e e n t e
Onder dit motto lopen te Merksem
alle aktiviteiten in verband met «Het
jaar van het Dorp » In dit kader wordt
op zondag 3 september een gouden
bruiloft uit de goeie ouwe tijd geevoceerd op initiatief van VI Kring Groeninghe, de VU-damesafdeling «Vrouwen van Vandaag» en de Landelijke
Gilden
O m 11 u wordt aan het gemeentehuis een optocht gevormd nadat het
gouden Bruidspaar door de burgemeester werd toegesproken Stoetsgewijs gaat het dan naar Hoeve Roydenborg waar om 12 u een plechtige
eucharistieviering doorgaat, opgeluisterd door twee zangkoren waarna om
12 u 45 een Kempische koffietafel is
voorzien Vanaf 13 u 30 tot 19 u zullen dan verschillende Merksemse verenigingen een beurtoptreden verzorgen terwijl ondertussen oud landbouw- en meubelmakersgerei kan be-

zichtigd worden en een bezoek gebracht aan de Vlaamse kermis van de
VU-damesafdeling Al de deelnemende verenigingen hopen met uw bezoek vereerd te worden en wensen u
reeds bij voorbaat veel genoegen

Mandaatswijziging
Tijdens de vakantieperiode heeft zich
te Merksem een belangrijke mandaatswijziging voorgedaan Daar de
h Dewachter, om persoonlijke redenen zijn ontslag heeft aangeboden als
gemeenteraadslid
en
bestuurslid
werd hij in de gemeenteraad opgevolgd door de e V plaatsvervanger, de
h Mare Hendnckx, die tijdens de
raadszitting van 25 juli II w e r d beëdigd en de VU-fraktie vervoegde W e
wensen de nieuwe mandataris een
vruchtbaar mandaat toe

GEMEENTE EKEREN
Bil het gemeentebestuur van Ekeren is een betrekking van PART-TIME KINDERVERZORGSTER voor
de gemeentelijke babyparkmg vacant Een werfreserve zal worden aangelegd
Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op de
gemeentesekretane, Veltwycklaan 27, Ekeren
Aanvragen, met de nodige bewijsstukken, te richten
aan de heer burgemeester der gemeente Ekeren,
uiterlijk op 30 september 1978
(adv)

WIJ
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VU-BeverIo in rouw

LAAKDAL
O p 14 juli 78 had er bij ons een
VUJO-huwelijk plaats Ludo Helsen
en Liliane Ven beiden reeds jaren
aktief in de V U J O en de VU-Laakdal,
kunnen vanaf die dag nog beter
samenwerken Omwille van hun inzet
zijn ZIJ een oprecht proficiat vanwege
het VU-bestuur van Laakdal waard
W I J wensen hen ook veel sukses en
vooral geluk in het verdere leven en
WIJ hopen dat de VU-werking onverminderd zal doorgaan

Welkom te
Opoeteren
In het gezin van onze medewerker
Claude Berghmans en Eliane Hermans te Dorne-Opoeteren werd welkom gezegd aan een lief meisje Het
kreeg de naam Belinda
Vanwege de redaktie veel gelukwensen aan vader en moeder en broertje
Manuel

De VU-afdeling van Beverio is in
rouw Een trouw lid is heengegaan
Alfred Bloemmen, geboren in Hougarde (22 december 1921) gestorven in
Leuven op 28 juli 1978
Ik weet het wel dat laster
steeds hen najaagt
die, t verre en grote doel
in t korte leven
bereiken willend,
schrijden door de tijd
in rechte lijn Wie recht
op t zonlicht afgaat
werpt achter zich de
zwaarste schaduw ook
Cyriel Verschaeve

V W G vraagt
Gevr
maatschappelijk
assist vormingsw volw,
kwalifikatie Al
Schr V W G vzw, Kipdorp 21, bus 33 te 2000
Antwerpen t a v mevr
Cools

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn
Merksem
Openverklanng van de betrekking van RÖNTGEN-TECHNICUS waarvoor tevens een werfreserve
wordt aangelegd
De kandidaturen, per aangetekende zending, gericht
aan de heer voorzitter van het OCMW, Van Aertselaerstraat 29, 2060 Merksem, dienen uiterlijk toe te
komen op 15 september 1978.
Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bi]
het personeelsbureau, Jaak De Boeckstraat 3, 2060
Merksem

O p 16 juni schrijft G Herbert aan
« monsieur Jos van Rickel» direkteur
van de schouviiburg dat hij heel blij
was met het onderhoud dat ze beiden
hadden Cin Parijs '5 en « de faire avec
vous le tour d horizon auquel nous
avons procédé » Waarschijnlijk zal er
in die «tour d horizon » v\/el even sprake geweest zijn van de TAK-beto
gingen tegen de Parijse toneelvoorstellingen I De heer Herbert spreekt
dan de overtuiging uit dat hij op een
heel bevredigende wijze met de Leuvense schouwburgdirekteur zal kunnen blijven samenwerken vooral wegens het begrip waarmee hij de Parijse toneelbelangen tegemoet treedt
(«grace a la comprehension dont
vous faites preuve ») en ook omdat hij
z o n voortreffelijk bezieler is van de
schouwburg

INWONEND GEZIN

Dit tehuis is een doorgangsverblijf waarin een twintigtal gewezen psychiatrische patiënten als gasten
verblijven, voor een periode van zes tot achttien
maanden
De terapeutische begeleiding van de gasten wordt
verzorgd door verpleegkundigen In het materieel
onderhoud van het tehuis wordt door een afzonderlijke dienst voorzien
Onze belangstelling gaat vooral uit n a a r een gezin
waarvan éen der partners een pedagogische opleiding genoot en zo mogelijk ervaring opdeed met
begeleiding van deze patiënten
Belangstellenden schrijven aan
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Lange Gasthuisstraat 33,2000 Antwerpen
ladv)

Dan deelt de heer Herbert de titels
mee van de stukken die in Leuven zullen gespeeld worden Voorts vernemen w e dat de stukken die niet in Leuven gespeeld worden in Louvain-laNeuve zullen te zien zijn
K a r s e n t y en d e U C L
Uit een brief van 22 juni van direkteur
Van Rijckel aan het stadsbestuur vernemen w e al iets meer van de ge
sprekken die te Parijs gevoerd werden Er wordt melding gemaakt van
een aanvraag van de sekretans-gene-

KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

HERMES
I D ^ SCHOOL

RICO-KLEDING VERMEESCH
Steenhouwersvest 52, Antwerpen
Tel 031-3U533

Zun;laan54 55 M Lemonn erlaan 209 211 ^ u
VOLLEDIG SEKRETARIAAT
STENO-DAKTYLO - TALEN
BOEKHOUDEN Tel i02i'iii 00 33 Bn.ss

WIJ It

W

B . T - I - W - N . V .
•k B u r e a u v o o r
Toegepaste
Ingenieurswetenschappen
•k B u r g e r l i j k e b o u w k u n d e :
b e t o n - en
metaalkonstrukties
•k S t u d i e en u i t v o e r i n g van
industriële g e b o u w e n
•k W e g e n - en
rioleringswerken
* O n t w i k k e l i n g en
t o e p a s s i n g van d e
leefmilieutechnieken
met o.a. v e r w e r k i n g van
huisvuil en industriële
afvalstoffen

015/20.33.14

ff

Vanermen
Le Bourgmestre et Echevins
get Roos Van Hove
schepen van kuituur
en onderwijs

waarvan één van de partners zich gelast met toezicht en huishoudelijke taken in ons
Pensiontehuis De Grooff
Van Trierstraat 32, Antwerpen

6 Frans Hals vest MECHELEN

Messieurs
Suite a voire lettre du 16 juin 1978
nous avons Ihonneur de vous faire
connaitre que Ie theatre sera mis a
votre disposition aux dates suivantes
mercredi 8 novembre 1978 mercredi
22 novembre 1978 mercredi 17 janvier 1979 lundi 3 fevrier 1979 lundi 19
fevrier 1979 mercredi 7 mars 1979
Selon la formule 80/20 % cad 20 %
de la recette brute apres
deduction
des droits dauteurs
avec un minimum de 7500 fr
Nous vous prions
dagreer
Messieurs I expression de notre consideration distinguee

get G

Wi] zoeken een

Ingenieursbureau

Het C V P - P W - s t a d s b e s t u u r van Leuven besliste om tijdens het toneelseizoen 1978-1979 de schouwburg opnieuw te verhuren aan de Parijse firma van tweederangstoneel «Galas
Karsenty-Herberl», gelegen aan de
« rue Pigalle » Dat werd in een Franse brief door de CVP-schepen voor
Kuituur en Onderwijs op 7 juli 1978
aan de heer Herbert meegedeeld
Hierbij de tekst van dit schrijven

Par ordonnance
Le secretaire communal

(advertentie)

10%vr.V.U.Ieden

Karsenty komt terug of hoe Leuven
Louvain-La-Neuve subsidieert

\AA^-gepensioneerden (Brussel)
« werken » drukke
vakantiekalender af
Na een uitstap naar Nederland tijdens
de maand augustus en een zeeverblijf
te Koksijde hebben de Vlaamse gepensioneerden van de agglomeratie
Brussel nog een hele kalender af te
werken O m van te watertanden i
Donderdag 14 sept Uitstap naar t
Z w i n en Sluis ( N e d ) Donderdag 28
sept Koffietafel in t lokaal Waltra
Maandag 9 okt tot maandag 16 okt
Kulturele vakantie in Hengelhoef
Houthalen Donderdag 19 okt
Uitstap naar Leuven en omgeving Donderdag 2 nov Koffietafel in t lokaal
Waltra Donderdag 23 nov Koffietafel en viering 80-jarigen in t lokaal Waltra Vrijdag 8 dec tot 15 dec Kulturele vakantie in Zon en Zeé te Westende Donderdag 21 dec Kerstmiddagmaal Verder elke donderdag van 15
tot 20 u IS er gezellige samenkomst in
t lokaal Waltra
Kontakt J W ^ c k x voorzitter V V V G aggl Brussel Belgische Onafhankelijkheidslaan 19 1080 Brussel Tel
4260132

raal van de UCL de heer Woitrin, de
man van «le tres grand Bruxelles»
om in Louvain-la-Neuve voorstellingen
van de Galas Karsenty-Herbert te
laten geven Dat feit staaft onze stelling dat de Karsenty-voorstellingen
louter te Leuven gehandhaafd blijven
op verzoek van de Franstaligen die er
hun eigen «toneelfaciliteiten» willen
behouden Maar de heer Herbert wil
van geen wijken weten waarschijnlijk
omdat hij in Louvain-la-Neuve minder
inkomsten zal ontvangen en omdat
de voorwaarden met zo gunstig zijn
als in Leuven
«De heer
Herbert
wenst nochtans een aantal voorstellingen zoals in het verleden te Leuven
in te richten» schrijft de Leuvense
direkteur «Zijn standpunt»
is
een
jarenlang gevormd publiek
overschakelen van Leuven «naar Louvain-laNeuve kan slechts geleidelijk
gebeuren »
Daarna volgt een zeer huichelachtige
zin «Bovendien wenst de heer Herbert het stadsbestuur met voor schut
te zetten door weg te blijven na een
zo jarenlange samenwerking »
Blijkbaar heeft de heer Herbert tijdens zijn «tour d horizon » kunnen vernemen hoezeer de Karsenty-voorstellingen gegeerd zijn door het Franstalige Leuvense publiek en door het
CVP-PVV-stadsbestuur en wil hij hen
nu met ontgoochelen door weg te blij-

Gemeente
Hekelgem:
Vakatures
Het gemeentebestuur van
Hekelgem maakt bekend dat
hiernavolgende
betrekkingen in vast verband te
begeven zijn bij de gemeentediensten :
— één voltijdse betrekking
van klerk
— een voltijdse betrekking
van klerk
— twee
voltijdse
bet^^ekkmgen van opsteller
— een halftijdse betrekking
van opsteller
— één voltijdse betrekking
van h o g e r g e s c h o o l d arbeider - b u s c h a u f f e u r
—• een voltijdse betrekking
van a r b e i d e r B
Voor inlichtingen en voorw a a r d e n zich w e n d e n tot
het
gemeentesekretariaat v a n e n te 1790 Hekelg e m - tel. 053/66.70.41.
De eigenhandig geschreven
aanvragen, vergezeld van de
nodige bewijsstukken, dienen per aangetekend schrijven gericht te worden a a n
het Kollege van Burgemeester en Schepenen van en te
1790 Hekelgem, ter post afgestempeld uiterlijk op 28 augustus 1978
Adv. 138

VUJO Brussel
naar de V o e r !
VUJO-Brussel neemt deel aan de
feesten in de Voer n a v «15 jaar
Voer bij Limburg»
W I J vertrekken op 27 81978 om 8 u
30 stipt aan de «Waltra» Arduinkaai
2 te 1000 Brussel,
Dpelnpmingsprijs 150 f""

Sociaal
Dienstbetoon
te Jette
Alle zaterdagen van 10 tot 12 u staan
onze plaatselijke mandatanssen ter
beschikking
U kunt ze bereiken op het nummer
548 Jetsesteenweg te Jette Welkom i

ven Vier voorstellingen zijn alvast
voorbehouden voor Louvain-la-Neuve
Vergeleken met vorig toneelseizoen
zullen er in Leuven zes toneelstukken
gespeeld worden Daar komen er nu
vier bij in Louvain-la-Neuve i Dat zijn
er dus tien samen Het Leuvense
stadsbestuur is zich hopeloos aan het
blameren Het geeft helaas een
schoolvoorbeeld van platbroekerij en
beginselloosheid Het brengt met eens
de fierheid op om in het Nederlands
de briefwisseling te voeren Het laat
zich gewoon voor de aap houden
door een Parijs toneelbedrijf dat enkel
en alleen met zogenaamde prestigieuze bourgeois stukken en afgeschreven filmvedetten er op uit is geld te
kloppen uit de zakken van franskiljons en kultuurblinde Vlamingen Het
CVP-PVV-kollege van Leuven verkoopt zijn ziel voor enkele honderdduizenden franken '^ waarvoor het dan
haar hele schouwburgpersoneel moet
inschakelen Winst is er door de stad
zelfs niet te maken met Karsenty
Maar met de winsten die de «galas»
boeken in de Leuvense schouwburg
kunnen er nu zonder veel commercieel risico ook stukken opgevoerd in
Louvain-la-Neuve' Leuven betoelaagt
onrechtstreeks Louvain-la-Neuve
Eugene Van Itterbeek

Mon De Laet
ten grave gedragen
Donderdag 17 augustus jl w e r d te
Boortmeerbeek M o n De Laet ten grave gedragen vergezeld door familieleden en vele vnenden
Toen WIJ de afgestorvene destijds zijn
medewerking vroegen was hij onmiddellijk bereid met ons aktief samen te
bouwen aan het nieuwe Vlaanderen
Hij was een sociaal voelend Vlaming
D e taak die hij toen aanvaardde vervulde hij met de nauwgezetheid die
hem kenmerkte Vooral de kleine en
nederige taken waren hem met te
veel aldus zorgde hij voor het huisaan-huis bussen van onze «Wij in
Boortmeerbeek-Hever-Schiplaken »
Daarnaast was hij kandidaat bij de
gemeenteraadsverkiezingen en verantwoordelijke voor de politieke raad
Toen de verstandhouding even zoek
was, vertolkte hij de verzoenende
stem
Zijn heengaan zal overal een grote
leemte nalaten en zeker met in het
minst in het leven van zijn echtgenote
en kinderen aan wie w e langs deze
w e g nogmaals onze oprechte en gemeende deelneming betuigen evenals
aan de families De Lget Stout De
Keyser en Van Laeken

v u - G r o o t Lubbeek
nodigt uit
De VU-afdeling van Groot-Lubbeek
nodigt allen uit op haar herfstbal m de
parochiezaal van Pellenberg, Kortenbergstraat
Dit feest gaat door op zaterdag 2 september en begint rond 20 u 30 Inkomkaarten aan 50 fr

Vlaams-nationalisme
en Heel-Nederland
O p zaterdag 2 en zondag 3 september orgamzeert V U J O Nieuw Grimbergen 1 s m Vormingscentrum L Dosfel v z w voor V U J O Halle-Vilvoorde
een vormingsweekend over « Vlaamsnationalisme en Heel-Nederland» in
het Vormingscentrum «Koinoma» te
Diegem
Inschrijven is strikt noodzakelijk en
kan door 1 Een bnefje te sturen of te
telefoneren naar V U J O Nieuw Grimbergen en 2 Het deelnemingsbedrag
(300 fr voor eten en overnachting) te
storten op KB rek nr 436 6193031-28
van VUJO-Grimbergen, met vermelding «Diegem»
Mocht je nog meer informatie wensen
V U J O Nieuw Gnmbergen Stephane
Rummens Beigemsesteenweg 146
1850 Grimbergen tel
02/2693160
V U J O Halle-Vilvoorde Hugo Van Hemelryck Wolvertemsesteenweg 245
1850 Gnmbergen tel
02/2690373

24 AUGUSTUS 1978

WIJ in D€ i/OLK^um^
VU-staalmotie te
Koekelare
goedgekeurd

Groot-Damme
Uilenspiegels
Hoevefeest

Tijdens de jongste zitting heeft de
gemeenteraad van Koekelare een
door VU-raadslid Jef Henderyckx
ingediende staalmotie goedgekeurd
V U , C V P PVV keurden de motie
goed de BSP onthield zich omtrent
volgende t e k s t
"De gemeenteraad
van
Koekelare
stelt vast dat de beslissingen die op
de Staaltop zullen genomen
worden
van enorm belang zijn voor de Vlaamse gemeenschap
Het gaat hier immers ook over de tewerkstelling
en
over de ekonomische
en financiële
toekomst
van Vlaanderen
Aan de
Vlaamse gemeenschap
wordt
gevraagd voor tientallen miljarden bij te
dragen voor de redding van de staalnijverheid

Welkom Sven

O p zondag 27 augustus vanaf 15 uur
kunt u zich verlustigen in het « vroede
en het sotte » van volksdans volksspelen vrij podium warme & koude dranken en dit op de « Boomhoeve » te St Rita-Moerkerke (Groot-Damme)
Echt « Dams» brood met hoofdvlees
en smout zal naar hartelust kunnen
verorberd worden
Dit alles wordt muzikaal opgeluisterd
met « Oberbayern » en andere tonen
door de gekende « Studio Time »
Wilt u eens met het hele gezin in het
gras stoeien kom dan af Plaatsen zijn
beperkt neem daarom uw kaarten op
voorhand Er is bewaakte parkeergelegenheid naast de feestweide Ingangspnjs zeer sociaal gehouden
25 fr

lustrerie
marcdevriese

De gemeenteraad
meent dat men
over de voorwaarden voor het leveren van deze bijdragen moet onderhandelen van gemeenschap
tot gemeenschap »

baron ruzettelaan
assebroek- brugge

fel. 050-357404

Totdaar deze motie

DIRK MARTENS

NINOVE

AALST

PVBA
Beverstrnnt 24 26
Tel 054/33105

Lnnge Zoiitslr 30 29 33 36 38
Tel 053/2140 60

KINDERARTIKELEN plooi en wnndelwngens bedjes en wiegen
stoelen en looprekken schoniniels knmerversiermgen wnstofels
en waskussens kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei
tnrnkledii
ruiteruitriislingen
ping
poiiglafels badkleding en alle toebelioorten rol en i|sscliaatsen
knnipiiigartikelen tnnigerei

De vier broertjes in de familie Hugo
Proot-Maesen te Middelkerke zijn fier
op hun nieuwe speelmakker Sven
Hartelijk proficiat aan de ganse familie

Middelkerke rouwt
V o o r enkele weken overleed ons lid
mevrouw Elisa Huys-Deputter
Zij
was ook lid van De West
O p 5 augustus II werd ons jarenlange
lid Roger Moerman ten grave gedragen HIJ was Vlaams oud-strijder
14-18 en oorlogsvrijwilliger en groot
invalide
Afkomstig van Deinze heeft hij als
zovelen de harde repressie gekend
Opgejaagd als een stuk wild heeft hij
met zijn tweede echtgenote Angele
Lejeune eveneens een repressieslachtoffer te Middelkerke een nieuw
geluk gevonden
Jarenlang hebben zij samen het pension « U N O » op de Zeedijk uitgebaat
om dan samen van een welverdiende
rust te genieten slechts onderbroken
door zijn zo grage reislust
ZIJ waren steeds paraat voor iedere
Vlaamse manifestatie en betoging Hij
was lange tijd bestuurslid van onze
afdeling en heeft er veel toe bijgedragen door zijn steun en zijn werking
dat Roger Baeckelandt als eerste
VU-lid kon zetelen in de gemeenteraad te Middelkerke
Hij was zelfs bereid om in de eerste
VU-jaren de lijst aan te voeren van de
Senaat in O V D Wie hennnert er zich
niet de geschilderde skigan op de
oude villa op de zeedijk te Crocodille
«Stem Moerman»
Jarenlang heeft deze slogan regen en
wind doorstaan tot de slopingsmachine haar werk deed Hij was een graag
gezien man en een overtuigd Vlaamsnationaal realist zoals er jammerlijk
genoeg met veel zijn Aan de ganse
familie Moerman bieden wij ons diep
medeleven aan

IN MEMORIAM
CHRISTIAAN HEYNEMAN

Christiaan, slechts enkele jaren waren wij in de
mogelijkheid elkaar te leren kennen, m a a r deze
luttele jaren waren voldoende voor ons allen,
uw vrienden, om jaren
van wederzijds begrip te
worden
Allen hebben uw zoeken
n a a r de waarden van
het Vlaamse Volksnationalisme weten te waarderen, uw eerlijke strijd
voor de bewustwording
van ons volk was er een
zonder berekening
U gaf zich totaal voor de
door u vrijwillig aanvaarde taken m bestuurskaders e a
WIJ herinneren ons nog
zeer goed uw woorden,
bij de voor ons met geslaagde gemeenteraadsverkiezingen- «ons volk
uit de dorpen heeft zich
nog niet vrijgevochten,
het durft nog met, m a a r
dit komt wel»
Christiaan, u zult dit met
meer beleven, m a a r wij
allen samen staan borg
voor de voortzetting van
uw begonnen taak
Christiaan, groot was onze verslagenheid bij het
noodlottig nieuws uit het

verre Oosten, uit zijn boeken had hij een Volk
leren kennen, dit Volk
wenste hij in werkelijkheid te zien en d a a r
sloeg het noodlot toe
Dat dit moest gebeuren
in dit verre vreemde
land kunnen wij nog
steeds met begrijpen,
dat uw jong Vlaams lichaam nu rust in de
vreemde en met in uw
geliefde Damse grond,
doet ons pijn
Moeder Heyneman, wij
weten wat uw zoon voor
u betekende, daarom is
het verlies van zo iets
dierbaars voor u nog zoveel harder dan voor
ons, m a a r mogen wij u
als troost medegeven,
dat het lot nooit door
ons zelf bepaald wordt,
m a a r door andere machten
Ondanks, de grote afstand die ons scheidt
van uw en onze Christiaan, steeds zal hij in
ons geheugen bewaard
blijven als een eerlijke
en
dienstvaardige
kameraad
Mijn droom, zorgt dat hij
blijft leven, zo ik heenga -?

SPEELGOED
uitgebreide keus in merkattikelen
niitobanen
elektr tremen der beste merken a u t o i go c u t s trakloren pop
pen |)oppenw,igens en wiegies b reien lessenaars
borden
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken scliool
tassen borden tninmenbelen tuinsclionimels
-

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

Pallieterfeest in
Merelbeke
27 augustus 1978
FVV-Merelbeke
geeft 2e Groot
Vlaams PALLIETERFEEST in de tuin
van I De Geyter, Kon Astridlaan 19
te Bottelare-Merelbeke Volksmuziek
met de groep IS C U M A L I O M - Allerlei volksspelen Iedereen welkom i Inschrijven voor schaap of kip aan t
spit Inlichtingen bij
FVV-sekretariaat Vredestraat 3 te Bottelare-Merelbeke Tel 091-627035 of 091626407

Daens
te Denderleeuw
O p initiatief van onze schepen Wilfried De Metsenaere organizeert het
gemeentebestuur in samenwerking
met het Priester Daensfonds tijdens
de kermisdagen een leerrijke tentoonstelling in het Kultureel Centrum van
onze gemeente A u g De Brabanterstraat 1
Openingsuren zaterdag 26 aug van
14 tot 18 uur zondag 27 aug van 10
tot 12 en van 14 tot 18 uur maandag
28 aug van 10 tot 18 uur Vrije toegang
Er weze tevens aan hennnerd dat de
eerste prentkaartenreeks — in beperkte oplage — over het Daensisme
nog steeds beschikbaar is aan de
prijs van 100 fr bij de bestuursleden
of bij Luk Van Eesbeek, Fonteinstraat
9

Ziekenfonds
Priester Daens
Van heden af zal mej IVIarina Lagring
de ronde van mevrouw Georgette De

-

Kegel overnemen voor Groot-Denderleeuw
Tijdens de werkuren is Manna beschikbaar op het sekretariaat van het
Ziekenfonds te Aalst Ctel 7 0 4 5 5 3 )
Dit sekretanaat is van maandag tot
vrijdag geopend van 9 tot 12 uur en
van T4 tot 16 u 30 s Zaterdags van 9
tot 11 u 30 Het IS gevestigd op de
Hopmarkt 36 te Aalst
Zitdag te Denderleeuw op ons sekre
tariaat (Dorp 11 a) iedere tweede dins
dag van de maand van 19 tot 20 uur

wasautomaten koelkasten diep
vriezers en verwarming
Zanker center Gilbert Dezutter,
Wingenestraat 7, 9880 Maria
Aalter. TeL 091-74 19.50.
Duitse topkwaliteit met goede
service Zeer lage prijzen
(Adv 871

Over te nemen wasserij in Tervuren met bestaand klienteel
Werk voor mm twee personen
Mogelijkheid tot inwonen Tel
voor afspraak 02-767 55 93
(N66)
Schnjnwerker-meubelmaker diploma
A2 specialiteit winkelinnchtingen 45
jaar momenteel zelfstandig zoekt
aangepaste betrekking als schnjnwerker (bouw) of als meestergast dn
loondienst) Provincie Oost-Vlaande
ren Brabant of Antwerpen x
Schnjven naar Uyttersprot K Opwiikstraat 41D 9370 Lebbeke

OPTIEK
WALTER

ANTWERPEN

ROLAND

58

KERKSTRAAT
Tel
(031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

O p d o n d e r d a g 10 a u g u s t u s II n a m m i n i s t e r v a n W e t e n s c h a p s b e
^
v gf^b u k v i n z
eerste vakantiedag o m n o g even een onofficieel bezoekje te b r e n g e n aan het Natuurwetenschappelijk
M u s e u m v a n h e t Provinciaal D o m e i n v a n B o k r i j k D a a r g i n g d e t e n t o o n s t e l l i n g « Z a c h t e T e c h n o l o g i e » d o o r
D e heer J o s Beurskens, m e d e w e r k e r aan de Technische H o g e s c h o o l van Eindhoven en een van de medeo n t w e r p e r s v a n d e z e r e i z e n d e t e n t o o n s t e l l i n g leidde d e minister o p d e s k u n d i g e w i j z e r o n d in d e t e n t o o n s t e l ling, w a a r a a n d e h a n d v a n f o t o p a n e l e n e n d i a m o n t a g e s w o r d t g e t o o n d w e l k e m o g e l i j k e a l t e r n a t i e v e n d e
t o e k o m s t v o o r o n s in p e t t o h e e f t o p h e t g e b i e d v a n z o n n e - e n w i n d e n e r g i e , a f v a l r e c y c l a g e , w o n i n g b o u w , e d
O n d e r w e r p e n w a a r a a n d e m i n i s t e r s t e r k g e ï n t e r e s s e e r d is O p d e f o t o , v i n r
de h Beurskens, de h Verbeeck, k o n s e r v a t o r van het m u s e u m , en minister V a n d e k e r c k h o v e

•

VU-Kapelle-o/d-Bos

•

•

•

CHATEAU

CARAVAN

nodigt uit

Verkoop - Verhuur
onderdelen - toebehoren - trekhaken

De VU-afdeling van Kapelle-o/d-Bos
nodigt uit op haar mosselfeest op
zaterdag 26 en zondag 27 augustus

Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek
Tel 031 /21 98 15 Ook 's zondags open

Dit feest gaat door in zaal «De Toekomst» Schuttershofstraat, en begint
telkens om 18 u

&

CARAVANCENTRA

PVBA

KRITI9CH D6KeK€M

Naklanken over Bilzen '78
De 14e uitgave van Jazz-Bilzen is achter de rug. Vlekkeloos is het
(alweer) niet verlopen. De dagbladpers heeft in geuren en kleuren uitgeweid over de rellen vrijdagavond en zondag in de dorpskom. En de
Diepenbeekse • Hells Angels » en zware motorrijders stonden er, talrijker dan ooit, braafjes een boterham uit de vuist en een slok bier
tussendoor te verorberen. Dé aanstokers waren de 15-16-jarige
«punks» die school-af of werkloos dit weekemde maar te Bilzen
kwamen doorbrengen. De lusteloosheid en verveling kon je zo van
hun gezicht aflezen. Zodat rellen en ordeverstoring in de dorpskom
het logisch gevolg waren. Op het plein zelf was behalve zondag met
de « new wave » en punkgroepen niks te beleven voor hen.

<iWij» was
op de wei
Jazz-Bilzen : goeie
voornemens
Voor de vele jazz-liefhebbers
ging het richting Middelheim en
andere kleine festivals, en freejazz en jazzrockaanhangers amper hun gading vonden bij het
nogal introverte gedoe van een
(begin zeventig beloftevolle) John
McLanghlin, terwijl het duo Larry
Corryell en onze Philip Catherine
niet veel nieuw/s meer brachten
en algauw verveelden

Voor volgend jaar — en meteen
de 15e jubileumuitgave — krijgt
jazz
weer
een volwaardige
plaats Niet enkel op de affiche
maar in het rustige kader van het
kasteel Aide Biezen, op een boogscheut van Bilzen
Opnieuw jazz dus, omwille van de
(enkele honderd) liefhebbers of
de belangrijke subsidie van Nederlandse Kuituur die enkel kleinkunst en jazz als kuituur aanneemt (Wat deze benamingen
dan ook mogen inhouden) Een
volwaardig jazz-programma dus
op een week-einde los van het
Rockfestival
S a n t in e i g e n l a n d
Een belangrijke en telkenjare
weerkerende kntiek is dat eigen
mensen en artiesten nog maar
steeds onder-gewaardeerd blijven Raymond van het Groene-

woud mocht na het zwakke
« amateurconcours » opwarmer,
spelen voor Herman Brood en
zijn Wild Romance, die veruit
achterbleven op de impact van
Raymond en zijn prettige miljonairs Soul-koning James Brown
IS een vakman van allerbeste
gehalte die voor velen de eerste
dag redde Noch de jazzrock,
noch (de 14e uitgave van) Fairport Convention konden boeien,
en muzikaal was het vrijdag een
flop
Zaterdag volgde dan de langverwachte opklaring in de late namiddag met een herboren groep « Lindesfarne», die met «Fog on the
Thyne» en vele andere suksessen er wat hard maar toch overtuigend tegenaan gingen Hopelijk
zien we deze jongens volgend seizoen terug in een betere koncertzaal ergens te lande De Antwerpse «Kids» mochten, verdiend, de
zondagshow openen
Hoe m o o i is « B l o n d i e » ?
De groepen Nazareth en AC-DC,
die voor een maand lieten afweten, werden prompt door de suksesvolle NewYorkse groep Blondie vervangen Ex-fotomodel Deborrah is van dichtbij met mooi,
heeft geen smaak omtrent kledij,
en kan met zingen Maar zoals

Een zonnige tuin het
hele j a a r d o o r !

Patti Smith debiteert ze poëtische
undergroundteksten op met zo
gemakkelijke verteerbare rythm
& blues-akkoorden De verwachte reaktie van het publiek kwam
met los Hopelijk is haar derde en
pas verschenen elpee « Parallel lines» in produktie van Mike Chapman (zonder Chinn) een aanwinst
voor haar repertoire Iedereen
nep om de Kinks Z e kwamen,
zagen en overwonnen Met als
geslaagde inzet hun eersteling
«You really got me», aansluitend
bij de titelsong van hun voorlaatste elpee «Sleepwalker», speels
de hitsong «Lola» introducerend

HOBBYSERRES

Om dan met « Didicated folower»
en andere « gouwe ouwe » uit hun
entoesiast ontvangen repertoire
verder te zetten, in afwisseling
met de beste nummers uit hun
laatste
langspeler
«Misgits»,
waarmee ze na een vijftal jaar
koncept-elpeewerk ook het jonge
volkje weer aanspreken Wat hen
op de Bilzen-planken alvast is
gelukt, en krediet geeft voor de
toekomst

Serrebouw
DEFORCHE pvba

Een pluim nog voor de uitstekende orgamzatie dit jaar en de overtuiging waarmee de vele Bilzenjongeren nog steeds positief meewerken aan het lukken van
« hun » festival
Serglus

• Zeer sterke, degelijke en
waterdichte konstruktie
• Uitvoering
m
aluminium
met kitloze beglazing
• Zeer eenvoudige montage
en niet het minste onderhoud
m Vaste breedte van 2.80 m en
variërend
m lengte tot
10,60 m
Vraag ons vrijblijvend folder en
priislijst'"

G e n t s e h e e r w e g 120
8700 IZEGEM
Tel. 051/3037.01 (4 U

FILMTHEATERS

studio

Aanbevolen huizen
• UILENSPIEGEL.
H e r b e r g en Feestzaal
Kerkstraat 24 1742Ternat
Tel 582 1345
Volksunielokaal

GASTHOF MALPERTUS
Beeldstraat 10,
ST-NIKLAAS
Tel 031/76 73 44

ETN BERT
A s s e s t e e n w e g 117 TERNAT
Tel 02/582 1312
VERDELER V O L K S W A G E N - A U D I

VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
V E C O V E N Jozef
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen
Tel 02/268 14 02

Restaurant met verschillenmet Vlaamse specialiteiten,
zoals koni)n, Vlaams stoofvlees, hutsepot Keizer Karel
Feestzaal ter beschikking,
tot 120 personen

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL
J TRUYEN
Stationsstraat 58
2440 Geel
Tel 0 1 4 / 5 8 8 5 8 1
Alle dag en weekbladen

JEF THIJS
Alle verzekeringen
Koning Leopolólaan 1
3180 Westerio Tel 014-54 4807

CAFE-FRITUUR
DE S N O E C K
Elie Van Laere - Marcelta Naessens
Lokaal Volksunie
Gontrode Heirweg 49, 9230 Melle tel 0 9 1 - 3 0 0 6 5 3

Typo-offset De Riemaecker
pvba N u k e r k e p l e i n 9, 9681
MAARKEDAL
uitvoerder « W i j Vlaamse
Ardennen». Tel. 055-21.14.04.
Eén- en meerkleurendrukwerk, ontwerpen en kleurenmaquettes.

MATRASSEN PLATTEAU
Alle maten alle soorten ook
medikale en anti-allergische matrasse"
Platteau-Lievens,
Portugeesstraat 9, 1780 Teralfene, tel
053/667456
VOEDING -DEPOLDER.
Polderstraat 12, 8458 Oostduinkerke
Fruit en groenten enz
Dubbele valois-zegels aan alle
leden

Groenstraat 84,
2000 Antwerpen
031-364531
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Zaal voor feestelijkheden Koolmiin-

Th W I L L E M S

Industriële brood- en banketbakkeri)
en roomijs

Jan de Windtstraat 57,

Wilfried BLANCQUAERT

9300 AALST
Tel 053-2183 90

FEEST2A..EN-SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief
Schildersiraat 33 2000 Antwerpen
Tel 031/37 45 72

KOETSWERKEN VAN DER
MIJNSBRUGGE
& ZONEN
Perfekte afwerking - juiste tinten Affligemstraat 18, 1742 TERNAT (St-Kat-Lombeek) Tel
053/6682 36

Dames en heren in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak
ADOLF CLAES EN Z O N E N
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Stri|lem
Tel 0 5 4 / 3 3 3 7 56

P V B A J BORREVIANS C O C K
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 0 5 4 / 4 1 2 5 8 9
W I J b o u w e n voor u sleutel op de
deur
(Adv 24)

Brandstoffen V A N D U E R E N
pvba
Harmoniestraat 6 BERINGEN
0 1 1 - 4 3 3 7 0 7 Leveringen mazout —
mogelijkheid gespreide betaling —
o n d e r h o u d centrale verwaf'mingske
tel

Feestzalen

Keizerstraat 2 (markt)
Ternat
02-582 22 22

laan 15, BERINGEN - 011-436376

Schrijnwerk en meubilering

LINDENHOVE
Bellestraat 49
1790HEKELGEM
Cafe restaurant speeltuin terras
W o e n s d a g en donderdag gesloten
Maandag
dinsdag
vnjdag vanaf
15 u Zaterdag en zondag vanaf s
m d d a g s Tel 0 5 3 / 6 6 87 40

van het goede meubel

D A N N r S C L U B pvba Cafe • Snack

DE O U D E KRING
Cafe vu-lokaal
Dorpsplein Heusden-Limburg

Een stukie ongerept
natuurschoon
Herberg 't STAMPKOT
St Maria Latem Z W A L M
Boerenbrood Hesp Kaas
Tel 0 5 5 / 4 9 9 4 76
Dinsd gesloten

De prijsbrel<er

TERVUREN

HOFVANARAGON
Aragonstraat 6, Lier
Tel 031-8 15 68

Grote Kouter 47

Zondag 15 u
KT
De avonturen van Peter Pan
Walt Disney
Alle dagen 20 u 30 Zondag
18uen20u30
KNT
Diane Keaton in
Looking for Mr Goodbar
van Ricnard Brooks

TIENEN

UITBERGEN

Tel 091-67 57 12

DE CRAEN RÖtVI pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 0 1 5 / 7 1 12 40
Verwarming
stoom
sanitair
herstellingen

Zondag 15 u
Blackbeard's ghost
Walt Disney

Alle

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
0 2 / 7 3 4 06 43
Na 18 u 42546 42

KT

Vrijdag, zaterdag, maandag,
dinsdag, woensdag, donderdag
20 u 30 Zondag
17 u en
21 u 30
KNT
Diane Keaton in
Looking for Mr. Goodbar
van Richard Brooks
Vnjdag en zaterdag 23 u Zondag 19 u 15
KNT
De mantel der liefde
van Adnaan Ditvoorst
met Willeke van Ammelrooy,
Henk Molenberg - Rijk de
Gooyer - Ronnie Bierman Sylvia de Leur

FRAVANCA-DOG-HOME
A s s e s t e e n w e g 298 A
1680 St Kwintens Lennik
Tel 02 582 2 0 1 4
Kwekerij
pension
alles voor uw
hond

RESTAURANT TUL
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel 091/69 28 74
Specialiteit nbstuk o p hout
Dinsdagavond en woensdag
sloten

— De enige koffiebranderij in het Nederlands vermeld in
de telefoongids.
— Wij leveren thuis.

16u-20u

KT

Jeremy
van Arthur Barron
14u-18u-22u
Tweede week
The Last Waltz

ge

K E U K E N S SANITAIR
VERWARMING
VANDERCRUYS
A s s e s t e e n w e g 65 TERNAT
Tel 58214 41
Toonzaal alle dagen o p e n van 9
19 u Z o n d a g gesloten

Koffiebranderij SANO
Wittmannstraat 36
Schaarbeek (tel. 02-734.56.09)

LEUVEN 1

KT

24 u.
K.N.T.
Vincent Price - Diana Rigg
Theatre of Blood
van Douglas Hickox

LEUVEN 2
20u

KNT
Derde week
Lemon Popsicle
van Boaz Davidson

KT
18u - 2 2 u
Premiere Leuven
Louis de Funes - Annie Girardot
La zizanie
van Claude Zidi

14u

16u-24u
KT
Terence Hill - Henry Fonda
My name is Nobody
van Sergio Leone
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De Zoo van Keulen
Toerisme is aan de orde van de
dag. Een uitstapje naar Keulen
loont zeker de moeite. Er is daar
nog wel wat meer te zien dan de
prachtige Dom en de alom geroemde Rijn.
Ruim honderd jaar na de oprichting van een dierentuin te Keulen werd er daar, in 1971, ook
een aquarium, terrarium en insektarium opengesteld. Het moderne gebouwencomplex ligt tegenover de hoofdingang van de dierentuin. Centraal gelegen niet
ver van het stadscentrum op de
linkeroever en verbonden met
het bekende Rijnpark op de rechteroever kent dit dierenparadijs
een grote publieke belangstelling. Het vormt één geheel met
de zoo. Langs de vele wandelpaden, tussen het groen wachten
tal van verrassingen. Bekende
diersoorten leven er in een aangepast milieu. Allen maken ze
indruk en elke ontmoeting is
anders, of het nu gaat om een
kameel, een beer, een olifant of
een aktieve groep bavianen zoals op de foto is te zien.
Blikvangers in het aquarium zijn
het Rijnpanorama, dat de ganse
rechterwand beslaat en waar de
vispopulaties te zien zijn van de
bron tot de monding van deze
legendarische stroom en het tropisch landschapsaquarium, met
een honderdtal piranha's uit Brazilië.

Het Rijnpanorama
Via ronde kijkvensters, gelijkend
op patrijspoorten, zijn de vissoorten te zien, die leven in het brongebied van de Rijn, de Boven-Rijn
tot het Bodenmeer, de Middenen de Beneden-Rijn.
Boven de kijkrannen is, op de
muur, de loop van de Rijn geschilderd Het geheel is geschematizeerd, v\/ant in v\/erkelljkheid zijn
de populaties niet zo streng gescheiden en geidealizeerd, want
de vervulling heeft ook voor de
Rijn rampzalige gevolgen. De beroemde Rijnzalmen zijn daardoor
praktisch uitgestorven. Stroomafwaarts van de grote industriegebieden zou het misschien waarheidsgetrouwer zijn een kijkvenster te voorzien met autowrakken, verroeste vaten en huishoudelijk afval in inktzwart, levenloos
water

liter water op een temperatuur
van 25° C. en er is voldoende
voedsel en beschuttingsmogelijkheid aanwezig voor deze aasvissen.
Sommigen noemen de piranha's,
de hyena's en de gieren van het
zoetwater. Dit om hun afkeer uit
te drukken. Zulke houding is volkomen verkeerd en kan slechts
een gevolg zijn van onwetendheid. Hyena's en gieren vervullen
een belangrijke taak in de natuur- huishouding als aaseters, die krengen opruimen. Dat doen de piranha's ook, zij beg^innen hun taak
echter reeds bij gewonde en zieke dieren, zodat ze bovendien
nog de natuurlijke selektie bevorderen. Op een rood waarschuwingsbord staat hier vermeld:
«Zeer gevaarlijk. Geen vinger in
het water steken.» Er wordt met
bij geschreven dat een in het
water gestoken vinger meestal alleen zou worden toegetakeld als
hij gewond is. De vissen reageren
onmiddellijk op bloed.

verwilderde dieren graven de legsels uit. Ratten en honden, eveneens door de mens op het eiland
achtergelaten, vreten zeer jonge
schildpadden Daarom worden
de legsels in het Charles Darwinstation nu kunstmatig uitgebroed De dieren worden na vijf
jaar vrijgelaten. Op die leeftijd zijn
ze onkwetsbaar voor ratten en
honden.
Voor het publiek is een krokodillenmaaltijd een attraktie, die tweemaal per week tijdens de bezoekuren kan worden bijgewoond. De
anders roerioos liggende dieren
verplaatsen zich dan ongelooflijk
snel en behendig, om aan een lekker brokje te raken

de bewoners van dit insektarium,
ook minder aantrekkelijke insektensoorten kan je hier rustig bekijken en hun natuurlijke gedragingen bestuderen.
In een kleine vitrine treffen w e
o.a. de schorpioenen. Over het
leven van de Mexicaanse vogelspin, die hier eveneens te zien is,
doen vele sterk overdreven verhalen de ronde. Enkele soorten
spinnen kunnen voor de mens
gevaarlijk zijn, bv. de zwarte weduwe, die zo groot is als een
boon, maar die niet te verwarren
is met de veel grotere, minder
gevaarlijke vogelspin.
Vogelspinnen worden tot 9 centimeter lang, drinken water en eten

zich zelfs aan kleine gewervelde
dieren.
Een voorbeeldige verstandhou
ding heerst er in de kolonie var
de bladsnijdersmieren uit Mid
den- en Zuid-Amerika. Ook al wor
den ze daar als schadelijk ervaren, wegens hun aanzienlijk loof
verbruik.
Net als bij de bijen is er in deze
mierenstaat arbeidsverdeling: ei
is een koningin en er zijn soldater
en werksters. Ze getuigen var
een grote bedrijvigheid. Uit de bla
deren van alleriei planten, voora
roosachtigen, snijden ze cirkelvor
mige stukken van ongeveer 1 een
timeter doormeter. Ze brenger
het stuk vertikaal op de rug er

Meer dan 'zomaar'
een dierentuin

Terraria in
sprookjessfeer
In het terrarium leven ruim honderd soorten kruipende dieren in
open of gesloten kooien. In een
sprookjesachtige sfeer ontmoeten we er krokodillen, kameleons,
wurg- en gifslangen. De sfeer die
werd geschapen in het terrariumgebouw grijpt de bezoeker aan.
Er zijn acht grote, open terraria
en 48 gesloten verblijven voor de
reptielensoorten.
Ook zeldzame soorten werden in
het terrarium ondergebracht. De
Galapagosreuzenschildpad
is
daarvan een voorbeeld Rechtstreeks worden deze schildpadden niet door de mens bedreigd.
Onrechtstreeks is de mens ook
hier weer hoofdschuldige in de
dreigende ondergang van deze
diersoort. Hij bracht er varkens
op de eilanden. Deze nu totaal

Wie even wil verpozen, kan in het
terrarium ook nog genieten van
het groen dat overal weelderig
werd aangeplant.

Vrije vluchtruimte
voor insekten
Op de hoger gelegen verdieping
bevindt zich een modern insektarium, dat niet meer te vergelijken is
met de eerste insektana, zoals ze
bij het begin van deze eeuw te
Londen en Amsterdam werden ingericht.
Het meest indrukwekkende van
het insektarium is de grote glazen
ruimte, voor de vrije vlucht van
insekten Een pracht aan diverse
vlindersoorten vliegt er rond tussen het publiek, in een kleurrijk
• milieu van bloemen en planten.
Niet alleen de mooie vlinders zijn

insekten. De mondwerktuigen zijn
in het midden van een gifkanaal voorzien. Wrede taferelen
spelen zich af in de vitrine van de
bidspnnkhanen, die hun naam
denken aan de opgetrokken voorpoten, als in een bidhouding. Het
zijn wrede insekten die soortgenoten aanvallen en verslinden. Z e
leven hier dus in afzondering. De
kleinere mannetjes overieven zelden het liefdesspel. Na de bevruchting beschouwen de wijfjes
hun partner meestal als een uitstekende eiwitleverancier. Niet te
verwonderen dat de kweek van
bidspnnkhanen moeizaam verloopt. De 'ongen worden angstvallig gescheiden, want de grotere
eksemplaren verslinden hun kleinere broers en zusters. De Noordafrikaanse soort voedt zich overigens met kevers, vlinders, meelwormen
en andere
soorten
sprinkhanen, soms wagen ze

dragen het als een zeil naar hei
nest, gelegen in onderaardse ka
mers. Met dit groen kweken z«
paddestoelen. De mieren en hur
larven voeden zich met de geoog
ste zwammen. Het houden var
deze dieren verliep oorspronke
lijk niet zonder problemen. Voora
de geschikte verhouding tusser
temperatuur en luchtvochtigheids
graad moest worden gevonden
Nu voelt de mierenkolonie ziel
opperbest. Afvalproblemen ken
nen zij niet. Het afval wordt uit he
nest verwijderd en apart gesto
ckeerd in lager gelegen kamers
Daar de geproduceerde afvalgassen zwaarder zijn dan lucht
wordt het nest nooit door lucht
vervuiling bedreigd.
f
Eén van de vele wonderen uit de
wereld der insekten, die in he
insektarium van Keulen in al hur
facetten worden voorgesteld.
M i e k e Van de Velde

Toch werden de laatste jaren
ruim 10 miljard frank uitgegeven
ter zuivering van het afvalwater,
ondermeer voor de bouw van
indrukwekkende installaties in het
sterk vervuilde Rijngebied Er is
dus nieuwe hoop zowel voor de
mens als voor de visstand.
Buiten het Rijnpanorama zijn er
nog
94
kijkaquariums
langs de zijwanden van de vier
zalen. Daar kan je het leven
bewonderen in warm en koud
zee- en zoetwater, waarbij het
natuurlijk milieu zo natuurgetrouw mogelijk is nagebootst, met
behulp van aangepaste plantengroei, bodembedekking en wanden. Het Zuidamerikaans of tropisch
landschapsaquarium
is
voor velen de bekroning van een
bezoek aan het aquanum.
Hier leven 160 piranya's uit de
Caraïben in een bekken van ruim
8 meter lengte, waarvan de waterspiegel bijna 1,50 meter boven de
zaalvloer ligt Boomstammen en
slingerplanten groeien naar het
dak toe. Ook op de tussenverdieping zijn er aanplantingen, zodat
het geheel een tropisch karakter
heeft. Het aquarium bevat 15.000
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Groep aktieve bavianen in de zoo van Keulen.
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GESPREK MET
TWEE HERSENVERLAMDEN
LANDEGEM (Gent). — Midden september zal er hier iets ongewoons geschieden : hersenverlamden zullen er een perskonferentie houdë^n, en ook de leden
van de gemeenteraad tot een gesprek uitnodigen. Aan de voorbereiding daarvan wordt dezer dagen hard gewerkt. Het gebeuren zal tegelijk uniek en bij
nader inzien toch een vanzelfsprekend Iets zijn. Immers, op een kwarteeuw tijd
is het inzicht in de mogelijkheden van de hersenverlamden drastisch gewijzigd,
maar het brede publiek heeft daarvan nog geen kennis genomen. Alleszins
wordt het nu wel de hoogste tijd dat we afstappen van het denkbeeld dat hersenverlamden ook mentaal-gehandicapten zijn. En vooral, dient er dringend ernstige inspanningen gedaan te worden om de hersenverlamden aangenamer
levensmogelijkheden te geven. Dat is het wat in Landegem momenteel gebeurt.
We gingen daarover praten met Bert Maes en Nick Van Melkebeke, en uiteraard ook met hun begeleider Ben Wuyts.

BERT: «Rijkswacht begrijpt mij niet.»
NICK: «Midden september perskonferentie
iiouden.»
Eén grote handicap : last van « institutisme ».
Ben W u y t s : "Het
revalidatiecentrum
In Landegem bestaat weldra een kwarteeuw. Ook hier werd begonnen met
het installeren van bedden voor hersenverlamde
kinderen.
Een
kleine
groep verplegers, dokters en opvoeders kwam evenwel tot de overtuiging
dat er voor hersenverlamden
een
menswaardiger
behandeling
nodig
was. Immers, deze mindervaliden zijn
soms zelfs uitermate begaafd en in
staat tot opmerkelijke prestaties. Hersenverlamden hebben uiteindelijk één
grote handicap: en dat is last van
«institutisme ", het opgesloten
worden
tussen vier muren, en
wereldvreemd
moeten leven. De film « Joyce » en ook
het boek van Charlie Brown « Met mijn
linkervoet- hebben veel losgegooid.»
In Landegem is het dan allemaal vrij
snel geëvolueerd, maar niet zonder
enorme inspanningen. Vandaag werken er vijf instellingen : het revalidatiecentrum, een school voor bijzonder
onderwijs, een atelier, een beschutte
werkplaats, en een gezinsvervangend
tehuis.

Op-pad-gaan
Nick: « We hebben veel te danken aan
Germain, Camille en Roger die in het
atelier allerlei aangepaste
voorwerpen'
voor ons maken. Er is hier veel personeel, en men neemt de tijd voor ons.»
B e n : "Inderdaad, de direktie heeft van
meet af aan als uitgangspunt
genomen dat de hersenverlamde in de organizatie en de uitbouw van de instellingen centraal moet staan. Dat heeft
ernstige konsekwenties: zowat elke afdeling hier zit haast voortdurend financieel met de kop onder water Immers,
er werkt hier gemiddeld één personeelslid per mindervalide.»

lingen doen dit niet en dat is bijzonder
jammer »
— Praat eens wat in detail over jullie
dagelijkse bezigheden...
INick: «Het is aangenaam
projekt-onderwijs te kunnen genieten; zo geraken we uit de vier muren waarin we al
te lang vastzitten. >>
Ben W u y t s : « Onze hoofdzorg is allereerst veel praten, om dan samen enkele projekten te kiezen, en daar ook buiten klasverband aan te werken. Het
liep niet van een leien dakje om door
de buitenwacht
ernstig te
worden
genomen. Aan onze manier van werken is er uiteindelijk niets revolutionairs, maar blijkbaar is ze toch uniek
omdat anderen nog te weinig in dezelfde zin werken. Op onze perskonferentie zullen we een en ander toelichten
en twee nieuwe initiatieven bekendmaken : de oprichting door de mindervaliden van een sociaal-kulturele vzw, en
de resultaten
van een
uitgebreide
enquête.»
Bert: «Aan die enquête hebben wij
twee jaar gewerkt Dat was voor ons
geen gemakkelijke karwei, zeker niet
het-op-pad-gaan, en de mensen thuis
opzoeken. We hebben driehonderd gezinnen opgezocht
Daarmee
hebben
we veel mensen leren kennen. En we
hebben nu ook de smaak te pakken
om meer zelfstandig het dorp en de
streek in te trekken.

de 100.000 frank drukkosten
nen betalen.»

Ben : «Bert trekt voortaan met zijn gokart heel de streek rond. Meer dan
eens werd hij tegengehouden door de
rijkswacht
die hem naar het home
terugvoerde; eenvoudigweg omdat zij
hem bij ondervraging niet begrijpen.»
Nick: «Ik heb met die enquête ook
geleerd gemakkelijker rond te trekken.
Maar, veel mensen zien ons nog niet
zo graag komen. Meer dan eens werden wij bij de huisbezoeken aan de
deur gezet»

te kun-

Nick: «Een ander initiatief is de fllmklub, die met de vertoning van «David
en Lisa » startte, maar nu zo 'n programma uitwerkte dat de kinderen van het
dorp trouwe bezoekers zijn.»

Kerktrappen
B e r t : «Onze derde werkgroep
omvat
muziekfans, maar ook diegenen die
andere kunst — zoals schilderijen —
beoefenen of verzamelen.

B e n : «Er is nog veel misverstand. En
duidelijk voelen de mensen zich dikwijls onwennig tegenover
hersenverlamden. In onze enquête vroegen wij
onder meer of de mensen
gekeken
hadden naar de TV-film «In het land
van alles anders», een film over ons
dagelijks leven en werken in Landegem, waar overigens een internationale prijs werd voor uitgereikt En het antwoord was dikwijls: zo'n film moet niet
getoond
worden;
er is al miserie
genoeg. Dat geeft ons de indruk dat
de «validen» moeilijk kunnen begrijpen en zelfs aanvaarden dat minderva-'
Uden ook gelukkig kunnen zijn.»

B e n : «Ik vernoem
volledigheidshalve
ook nog onze fotoklub, en de uitbouw
van een biblioteek in
samenwerking
met het gemeentebestuur »
— Vanuit al die aktiviteiten zal in september dus de vereniging Pimpernel
ontspruiten ?
Nick: «Ik werd aangeduid als vast vertegenwoordiger in de kultuurraad van
Nevele die hopelijk volgend jaar definitieve vorm zal krijgen. Het kultureel
vormingswerk waarmee we nu reeds
een tijdje bezig zijn verrijkt ons allen,
en ik zou zonder die aktiviteiten niet
meer kunnen leven.»

— Bij de bekendmaking van uw enquête-resultaten, midden september,
zullen w e allicht nog veel beter inzichten krijgen in de integratiekansen van
hersenverlamde mensen. Maar, hoe
zijn jullie er uiteindelijk toe gekomen
om een sociaal-kulturele vereniging op
te richten? Wat is de bedoeling ervan?

In «het land van alles anders» wordt
hard gewerkt aan een merkwaardig
integratieprojekt; merkwaardig omdat het ongewoon is. Maar, het resultaat is nu wel inmiddels al dat de pastoor in Landegem het besef heeft dat
zijn kerk uitsluitend langs trappen
toegankelijk is, dat de gemeenteraadsleden met schaamrood moeten
bekennen dat de weg naar de beschutte werkplaats een politiek sukkelstraatje blijft, en dat de rijkswacht
in de buurt er rekening mee moet houden, evenals alle weggebruikers, dat
niet iedereen met een «automobiel»
rondrijdt...

Ben W u y t s : « Door te werken met projektonderwijs
groeiden
langzaam
maar zeker een aantal
werkgroepen
die nu ook buiten klasverband én buiten de instelling Angèle Verburght, zo
heet ons tehuis in Landegem, bijzonder aktief zijn geworden.»
Nick: «Ben zorgde ervoor dat de
direktrice van onze instelling in de klas
zelf kwam voorstellen een
tijdschrift
«Echoland» samen te stellen.»

Blijft dan nog de jonge ervaring over
dat een tijdrovende evolutie nodig is
om de goegemeente tot het inzicht te
laten komen dat elke mindervaiide —
en zeker de hersenverlamden — de
kwaal die «institutisme» heet van
zich wil afschudden.

B e n : «Katlijn Vincke, eveneens een
mindervalide,
nam de
eindredaktie
voor haar rekening. De
redaktieraad
telt 13 gehandicapten en 4 personeelsleden. Dat projekt is vooral in deze zin
baanbrekend werk geworden: de redaktieraad heeft beslist dat de uitgave
van dit blad door eigen
inkomsten
moet kunnen gefinancierd
worden.
We zijn dus noodgedwongen
buitenhuis abonnementen gaan werven, om

Nick en Bert vinden het alvast geen
pluspunt dat vandaag nog steeds
« homes » worden gebouwd waarin
de kamers geen ruimte laten om met
z'n vieren een babbeltje te hebben.
(Hugo De Schuyteneer)

Nick Van Melkebeke en Bert Maes, met
hun vrienden, kunnen voor inlichtingen, initiatieven en projekten bereikt worden op
volgend adres: Revalidatie Stichting Angèle Verburght, Dennendreef 40,9840 Landegem, tel.: 091-71.66.11.

Ben Wuyts zelf heeft, zoals veel anderen, geen gespecializeerde opleiding
gekregen. Hij is licentiaat geschiedenis
en kwam in het revalidatiecentrum
werken als gewetensbezwaarde. Hij is
er na zijn burgerdienst mogen blijven
werken, en heeft nu de verantwoordelijkheid voor een klas van zes leerlingen van 18 jaar.
Ben : « We hebben ons voorgenomen
de eigen inbreng van de jongens en
meisjes hier aan bod te laten komen,
én te stimuleren. In dit verband moet ik
een onaangename bemerking
maken;
wij trachten voor elke hersenverlamde
hier de meest aangepaste onderwijsinstelling te zoeken. Veel andere instel-
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