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PAULPEETERS 
Ik vernam langs BRT en dagbladen 
dat volksvertegenwoordiger en alge 
meen VU-sekretans Paul Peeters de 
zaak van de Vlaamse scholen te 
Schaarbeek heeft trachten te regelen 
met minister Ramaekers 
Tot mijn grootste verbazing zag ik 
nogmaals geen foto van hem bij het 
artikel verschenen in « Wij» van 24/8 
Iedereen weet hoe Paul zich dagelijks 
afslooft voor de partij ik vind dat dit 
ook eens mag vermeld worden in ons 
weekblad Zo is het me ook opgeval
len toen het sekretariaat op het Barri-
kadenplein officieel geopend werd hij 
nauwelijks vernoemd werd terwijl hij 
als sekretaris het grootste deel van 
de verhuis en installatie had mede hel
pen verwezenlijken toen ook geen 
foto of woord van dank Ook zie ik 
nooit vragen van hem verschijnen die 
hij stelt m «Vragen en Antwoorden» 
van de kamer i Nochtans worden er 
vragen van sommige kamerleden ge
publiceerd met hun foto 
Arme Paul Peeters i Ook in V U zijn er 
luxe- en werkpaarden 

R B Zellik 

33 FRANK ? 

ÏQÏI 
Ulaams Ikitianaiil UJeekMad 
Uitgave van het Vlaams Pers-
Radio- en TV-Instituut v z w 

Opstel en samenstelling het komi-
lee van redakteurs (R Corty H 
De Schuyteneer Joost Tienpunt 
M Van Liedekerke T Van Over 
straeten) 

Alle stortingen voor abonnemen 
ten publicite.t en redaktie op prk 
000-0171139-31 v a n - W I J - Barn 
kadenplein 12 1000 Brussel (Tel 
02/21949 30) 

Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Driemaandelijks 
Steunabonn 
Losse nummers 

500 fr 
300 fr 
150 fr 

1 000 fr 
16 fr 

Verantw uitg Hugo Schiltz Te 
Couwelaerlei 134. 2100 Dourne 

Publiciteitschef de h Karel Se 
vers tel 02/21949 30 toestel 25 
( s voormiddag) of pnve Alsem 
bergsesteenweg 41b 1512 
Dworp Tel 02/3567844 

In uw interview met Koen Van der 
Poten uit Denderbelle (WIJ 31 augus
tus j l) waarin wordt uiteengezet hoe 
veel het de gewetensbezwaarden 
kost militaire dienst te weigeren 
wo id t gezegd dat de gewetensbe 
zwaarden het moeten stellen met een 
flukse staatstoelage van 33 frank per 
dag 
Die bewering berust op een vergis
sing U moet toch weten dat de gewe
tensbezwaarden bezoldigd worden 
volgens het inkomen van hun ouders 
of van henzelf Er is ook voorzien in 
een vergoeding van middagmalen kle 

dingstukken, 2 reistiketten per maand 
Financiële problemen heeft de gewe
tensbezwaarde vooral als hij alleen
staand IS dan moet hij zien rond te 
komen met 10 000 frank maximum 
Uw cijfer 33 frank per dag is evenwel 
korrekt maar heeft dan betrekking op 
de verhoging van 1 000 frank per 
maand die een pover gevolg is van 
de volgehouden recente staking van 
de gewetensbezwaarden 

R S Brussel 
Red Bij het uitschri jven van ons 
vraaggesprek is het cijfer —• 33 
frank per dag — inderdaad in een 
verkeerd-samengebalde zin terecht
gekomen 

DIENSTWEIGERING 

De bijdrage «Mensen van bij ons» 
over gewetensbezwaarde( ' ) Koen 
Van der Poten kan allesbehalve mijn 
goedkeuring meedragen 
Niet alleen omwille van de houding 
van de heer Van der Poten zelf maar 
meer nog en vooral om de stellingna 
me van uw verslaggever die meen ik 
aldus de mening van de redaktie ver
tolkt Anderzijds moet ik de heer 
L T V uit Oostende gelukwensen daar 
waar hij in hetzelfde nummer het sta
tuut van gewetensbezwaarde op de 
korrel neemt 

Dat briefschrijver L T V het heeft over 
een «morele plicht» wanneer hij over 
de legerdienst handelt kan ik slechts 
ten volle beamen Daartegenover ge
tuigen de verklanngen van Koen Van 
der Poten van «platbroekerij» die 
eens te meer het bewijs leveren dat 
het er onze jeugd enkel om te doen is 
tegendraads te zijn en heilige huisjes 
omver te gooien kwestie van in de kij
ker te lopen 

Aan steller hds kan ik voorhouden dat 
waar hij de legerdienst als een « zinio 
ze bezigheid» bestempelt dat enkel 
afhangt van wat men van die leger
dienst maken wil Mij komt het althans 
zo over dat discipline en het zich neer
leggen bij het gezag mede bijdragen 
tot karaktervorming in de echte zin 
van het woord Het ontvluóhten van 
zijn verplichtingen onder het mom 
elke vorm van geweld af te wijzen 
valt slechts te betreuren Gemakzucht 
en gebrek aan verantwoordelijkheids
zin zijn meestal zaken die bij vele jon 
geren het geweten « bezwaren » voor 
zover ZIJ nog over een geweten be
schikken 

De weigenng de wapens op te nemen 
is slechts een masker waarachter 
men zich verschuilt een vlag die de 
lading moet dekken 
Op de vraag hoe wij onze jongeren 
de zin van het leger kunnen bijbren
gen meen ik gerust te mogen antwoor
den dat we dringend aan een derde 
wereldoorlog toe zijn De tweede ligt 
immers zo ver af 

F V N Oudenaarde 

Red — Het ligt niet in onze gew/oon-
te een vraaggesprek te gebruiken 
om de mening van de redaktie be
kend te maken, daar zijn andere 
rubrieken voor Net zoals de redak
tie een lezersbrief zou gebruiken om 
haar mening te vertolken zeker met 
wanneer deze stellingen beval zoals 
vertolkt in de laatste paragraaf van 
bovenstaande brief 

VLAANDEREN BOVEN ? 

Zaterdag 2 september II geluisterd 
naar •< Wereldwensen» op BRT 2 
(Kortrijk) Vroeg daar een familie voor 
een Vlaamse missionaris in Japan 
«Vlaanderen boven» van Raymond 
van het Groenewoud 
Kommentaar van de prezentator 
« W I J hebben deze plaat met in huis en 
draaien dus wat anders» 
Dat anders was - Wij zijn naar de hel 
geweest» of zoiets 
In het BRT huis te Kortrijk hebben ze 
blijkbaar geld en tijd genoeg om een 
«Formule F» (Franse hitparade) te 
organizeren maar om een goede 
plaat over Vlaanderen te kopen blijk
baar niet 

F D Mollem 
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Aanbevolen huizen 1 

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

Kerkstraat 24 1742Ternal 
Tel 58213 45 

Volksunielokaal 

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

R e s t a u r a n t m e t v e r s c h i l l e n 
de spec ia l i t e i t en T a v e r n e 
m e t V l a a m s e spec ia l i t e i t en 
zoa ls k o n i j n V l a a m s s too f 
v lees hu t sepo t Ke i ze r K a 
re l 
Feestzaal t e r b e s c h i k k i n g 
to t 120 p e r s o n e n 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/58 8581 
Alle dag en weekbladen 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1 
3180Wester lo Tel 014-54 48 07 

CAFE FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere Marcel la Naessens 
Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 9230 Melle 
lel 091 300653 

IDSjj, - Tel. 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk - Ge
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters - Reklame-
kalenders. 

EJN BERT 
Asseste»nweg 117 TERNAT 

Tel 02/582 1312 
VERDELER VOLKSWAGEN AUDI 

VERVOER VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Gnnrbergen 

Tel 02/268 14 02 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten alle soorten ook 
medikale en anti allergische ma 
trasse" 

Platfeau-Lievens Portugees
straat 9 1780 Teralfene tel 
053/667456 

VOEDING - DEPOLDER • 

Polderstraat 12 8458 Oostduin-
kerke 

Fruit en groenten enz 
Dubbele valois-zegels aan alle 
leden 

lustrerie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
issobroek brugge 
le l 050 3S7404 

Dames en heren pn uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER BEHANGWERKENen 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van t vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8 1760 Roosdaal Stri j lem 
Tel 054/3337 56 

Brandstoffen VANDUEREN pvba 
Harmoniestraat 6 BERINGEN — 
011 43 37 07 Leveringen mazout — 
mogeli jkheid gespreide betaling — 
onderhoud centrale verwarmingske 
tel 

De prijsbreker 
van het goede meube l 
Groenstraat 84 Keizerstraat 2 (nnarkt) 
2000 Antwerpen Ternat 
031-364531 02-582 22 22 

DE OUDE KRING 
Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

Th WILLEMS 

Schninwerk en meubilering 

Jan de Windtstraat 57 

9300 AALST 

Tel 053 218390 

FEESTZA,.EN SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van lafelgenef 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

KOETSWERKEN VAN DER 
MIJNSBRUGGE & ZONEN 
Pertekte afwerking juiste tin 
ten Affligemstraat 18 1742 TER
NAT (St Kat Lombeek) Tel 
053/6682 36 

LINDENHOVE 
Beliestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe restaurant speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
fv^aandag dinsdag vnjdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf s 
n-iddags Tel 053/66 87 40 

P V B A J BORREVIANSCOCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054 /412589 

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

Feestzalen 

H O F V A N A R A G O N 

Aragonstraat 6 Lier 

Tel 031 8 15 68 

D A N N V S C L U B pvba Cafe Snack 

Zaal voor feesteli jkheden Koolmi|n 

laan 15 BERINGEN 011-436376 

Industriële brood en banketbakkeri j 

en roomijs 

Wil f r ied BLANCQUAERT 

d ro te Kouter 47 UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

DE CRAEN ROM pvba 
tVlolenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 1240 

Verwarming stoom sanitair Alle 
herstell ingen 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 06 43 
Na 18 u 425 4642 

F R I T U U R - E E T H U I S I N G R I D 
O l e n s e w e g 4 1 , W e s t e r l o 

( V o o r t k a p e l ) t e l 014 213696 
V r a a g p r i j z e n v o o r u w f e e s t m e 
n u s S p e c i a l i t e i t e n 
A l l e d a g e n v e r s e m o s s e l e n 

MARCEL MERTENS 
Verzekeringsmakelaar 

Diepeslraat 55 1810 Wemmei 
Tel 02 478 57 27 

De laagste tarieven voor 
autoverzekering 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

V A N D E R C R U Y S 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open van 9 
19 u Zondag gesloten 

Koffiebranderij SANO 

Wittmannstraat 36 
Schaarbeek (tel. 02-73456.09) 

— De en ige k o f f i e b r a n d e r i j m het N e d e r l a n d s v e r m e l d m 
de t e l e f o o n g i d s 
— W I J l eve ren thu i s 

WIJ 1 7 SEPTEMBER 1978 
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ARTIKEL 26: Buigen of barsten 
Op het ogenblik dat wij ter perse gaan is het geharrewar rond art. 26 
nog volop bezig en schijnt het naar zijn hoogtepunt te gaan. Hoe het 
precies zal aflopen valt moeilijk te voorspellen. Trouwens, als dit 
weekblad verschijnt zal de ontknoping er wel reeds zijn. 
Wel kunnen wij gemakkelijk voorspellen op welke wijze de ontkno
ping tot stand zal komen : ofwel staken de franstaligen huh verzet 
tegen art. 26, ofwel springt de boel. 

W I J hebben sterk de indruk dat 
men aan franstalige kant uiteinde
lijk vrede zal moeten nemen met 
een doekje voor het bloeden 
een redaktionele handigheid in de 
tekst van het artikel, die niets wij
zigt aan de essentie maar die hen 
toelaat, het gezicht met helemaal 
te verliezen 
De franstaligen hebben ditmaal 
gevoeld dat het de Vlamingen 
menens is en dat zij met name 
opereerden vlak bij het Vlaamse 
breekpunt 
Hugo Schiltz kon ter zake geen 
enkele twijfel gelaten art 26 zal 
de weerspiegeling zijn van wat in 
de Egmont-Stuyvenbergfaze 

werd overeengekomen, ofwel is 
er geen akkoord meer Deze dui
delijke Vlaamse taal zorgde eer
gisteren in de Wetstraat voor een 
pre-crisisatmosfeer De fransta
ligen, die gewoon zijn aan het 
klassieke scenario van Hertogin-
nedal en van de grondwetsherzie
ning 1971, leren nu stilaan dat zij 
met andere Vlamingen aan tafel 
zitten Vlamingen namelijk die 
zich niet onder tafel laten poke-

Strategie 
Inmiddels kan men blijven tasten 
naar de redenen voor dit plotse 

hardnekkige verzet van de frans
taligen tegen een regeling die 
reeds was aanvaard De recente 
verklanngen van Nothomb wijzer 
erop, dat vooral de PSC de stoke
brand speelde 
Dit hoeft met te verbazen De aan
val op art 26 is het zoveelste uni-
taristisch maneuver om de staats
vorming te doen mislukken Men 
moet de taaiheid en de sluwheid 
van de umtansten in en buiten de 
regering vooral met onderschat
ten ZIJ zitten geduldig op de uit
kijk om plots gebruik te maken 
van de een of andere gevoelig
heid en dan de Waalse en Vlaam
se federalisten tegen mekaar uit 
te spelen Zij hebben daarbij 
meer zin vOor het essentiële dan 
de Vlaamse anti-Egmonters, die 
trouwens deel uitmaken van hun 
strategie Terwijl de anti-Egmon-
ters in Vlaanderen zich blind blij
ven staren op de onvoordelige — 
maar veel minder belangrijke — 

aspekten van het gemeenschaps-
pakt, hebben de umtansten een 
zuiver gevoel voor de strategie 
van de Vlaamse Egmontonderte-
kenaars en weten zij, waar pre
cies het federalistisch schoentje 
hen de eksteroog knelt 
Inmiddels kan men met enige ver
bazing en leedvermaak beleven 
dat een aantal Vlaamse journalis
ten, die tot nog toe geen goed 
woord over Egmont wisten te ver
tellen, plots ontdekt hebben hoe 
belangrijk art 26 voor Vlaande
ren IS En hoe zij plots de Vlaam
se partijleiders bezweren, toch 
vooral voet bij stek te houden 
het pakt en mets dan het pakt i 
Wellicht beginnen ook zij enig 
inzicht te krijgen in de strategie 
van de Vlaamse Egmont-onderte-
kenaars en in de mogelijkheden 
van het pakt voor de toekomst 
van Vlaanderen 
Betec laat dan nooit i 

T.V.O. 

MET GUNSTNORMEN 
VLAAMSE SCHOOLPOORTEN 
TE BRUSSEL OPENHOUDEN 

Het Nederlandstalig onderwijs te Brussel, dat in de 
voorbije jaren moest optornen tegen enorme politie
ke tegenkanting, heeft het ook dezer dagen niet 
gemakkelijk. Hoewel het kwaliteitsonderwijs het leer
lingenaantal in aanzienlijke mate bevorderde, blijft de 
schoolbevolking in de Nederlandstal ige Brusselse 
scholen sinds een tiental jaren dalen, als gevolg van 
de geboortenvermindering. Vandaar dat het Vlaams 
onderwijs, behoudens passende promotiecampag
nes, ook moet worden beveiligd door biezondere 
gunstnormen. 

Men moet de situatie van het 
Vlaams onderwijs te Brussel dur
ven bekijken, zoals zij zich in reali
teit voordoet Wat Schaarbeek 
betreft Roger Nols gebruikt zijn 
machtspositie, zoals die in het uni
taire België nog mogelijk is Voor 
het eerst kan hij evenwel, na -de 
realizatie van het Egmontpakt, 
verplicht worden een Vlaamse ge
meenteschool open te houden 

Stevige garantie 
Het Vlaams onderwijs te Brussel 
verloor op een jaar tijd (van 76 
tot 77) in Brussel 200 kleuters, 
673 kinderen in het lager onder
wijs, en telde anderzijds nog wel 
328 leerlingen méér in het secun
dair onderwijs Het ziet er even
wel naar uit dat de neerwaartse 
trend zich ook van dit schooljaar 
af in het secundair onderwijs zal 
laten gevoelen 

Hierbij moet volledigheidshalve 
vermeld worden dat, als men de 
vreemde kinderen buiten be
schouwing laat, de ontvolking in 
de Franse klassen drie keer zo 
groot als in de Vlaamse Voor 
het uitstippelen van een toekomst-
beveiligend onderwijsbeleid in het 
Brusselse zijn nog twee belangrij
ke vaststellingen onontbeerlijk 
— Ten eerste moet opgemerkt 
worden dat in geheel de Brussel
se agglomeratie er slechts een 
wijk IS waar op een redelijke 
afstand geen Vlaamse school 
van een net naar keuze voorhan
den IS Met andere woorden, de 
normen (rhaximum 750 meter af
stand voor een kleuterschool, en 

Ook voor 
sekundair 
onderwijs! 
maximum 1500 meter afstand 
voor een lagere school) zijn om
zeggens 100 t h vervuld 
De Vlaamse eis voor de syste
matische uitbouw van het leerlin
genvervoer komt hiermee in een 
nieuw perspektief te staan. 
Een tweede vaststelling is, daarbij 
aansluitend, dat op enkele uitzon-
denngen na er voldoende Vlaam
se scholen in de hoofdstad voor
handen zijn Een systematische 
uitbreiding van het schoolnet is 
uit den boze , daarentegen dnngt 
zich een overkoepelende samen
werking op 
Een uitbouw van het scholennet 
zou momenteel slechts een afta
keling meebrengen van de be
staande scholen 
Vandaar dat de Vlaamse scho
len, om degelijk te kunnen wer
ken, vooral nood hebben aan 
gunstnormen, zoals die in 71 wer
den beloofd Meer nog, de gunst
normen dienen uitgebreid te wor
den tot het secundair onderwijs 
De vorige regenngskoalities 
maakten zelfs schoorvoetend 
geen werk van de realizatie van 
definitieve gunstnormen 
Voor het eerst start nu een 
schooljaar, waarbij de Vlaamse di-

rektie stevige garanties voor een 
goede werking hebben 
• De gunstnormen voor het la
ger onderwijs werden definitief 
bij koninklijk besluit geregeld Er is 
bovendien voorzien in een extra
regeling voor sommige scholen 
met meer dan zes klassen 
• Gezien het verminderd be
lang van de orgamzatie van leer
lingenvervoer, werd in een nieu
we onderhandelingsfaze een an
dere gunstmaatregel bekomen, 
nl dat ook voor de kleuterscho
len vanaf dit schooljaar speciale 
normen gelden voor de orgamza
tie van de klassen, en de aanstel
ling van onderwijskrachten 
• Vanaf 1 september ook 
wordt in de Vlaamse rijksscholen 
een personeelslid aangesteld 
voor de voor- en naschoolse 
bewaking. Het valt te betreuren 
dat deze bewakingen Cnog) met in 
het vrij onderwijs algemeen kun
nen ingericht worden 
• In enkele rijksscholen werd, 
bij wijze van proef, de uitbreiding 
voorzien van socio-kulturele akti-
viteiten tijdens de weekends. 
• Van groot belang is eveneens 
de openstelling vanaf 1 septem
ber dit jaar van de infrastruktuur 
van alle Vlaamse ri jksscholen 
Cin Brussel en in geheel Vlaande
ren) voor de lokale sociaal-kultu-
rele groeperingen Deze maatre
gel moet vanzelfsprekend een 
enorm positief effekt hebben op 

de werking van de Vlaamse ver
enigingen in Brussel 

• Ten slotte dient nog vermeld 
te worden dat eveneens vanaf 
deze week werk wordt gemaakt 
van taailabo's in alle scholen 

Verregaand 
De huidige regeringskoalitie heeft 
al die maatregelen op 1 jaar tijd 
gerealizeerd Het Vlaams onder
wijs in Brussel zal, gezien de tries
te bevolkingsevolutie, evenwel 
spoedig ook gunstnormen behoe
ven voor het secundair onder
wijs 
Uit de «voorgestelde normenre
geling in het kader van de rationa-
lizatieplannen» dat door het de
partement van nationale opvoe
ding inmiddels aan de syndikaten 
werd voorgesteld, blijkt dat ern
stig gedacht wordt aan verre
gaande gunstnormen voor de se
cundaire klassen Inmiddels is er 
trouwens in een ministeriele nota 
reeds voorzien in een voorlopige 
afwijking van de normen, de ad
ministratie werd op de hoogte 
gebracht om in bepaalde gevallen 
een gunstregeling toe te staan 
Aan al die verregaande maatre
gelen werd, bij de aanvang van 
dit schooljaar, in de pers nauwe
lijks aandacht geschonken ; wel 
werd uitgebreide publiciteit ge
geven aan de shownummertjes 
van Roger Nols. 

NOG MEE NAAR 
BARCELONA! 

Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor de 
vliegtuigreis naar Barcelona (8 tot 11 sep
tember). Pr i js: 5.600 fr (vliegtuigticket, half 
pension). Vandaag nog kontakt opnemen 
met het VU-sekretariaat 02-219.49.30! 

Bij de opening van bet nieuwe 
schooljaar is burgemeester Ro
ger Nols van Scbaarbeek er, 
naar jaarlijkse gewoonte, in ge
slaagd met een uitdagend 
sbownummertje in de pers rui
me publiciteit te krijgen. 

De moeizame hervatting van 
de werkzaamheden in de bie
zondere kamerkommissie, ge
paard gaande met enkele 
kortsluitingen, heeft er even
eens toe bijgedragen de aan
dacht af te leiden van het feit 
dat het Vlaams onderwijs in 
Brussel een uniek schooljaar 
aanvat. In '71 werden bij de 

Opgeschroefde 

dorpsherrie 

herinvoering van ':het vrije 
keuzerecht van het gezins
hoofd» een aantal maatrege
len beloofd die van aard moes
ten zijn de levenskansen van 
de Vlaamse scholen afdoende 
te beveiligen. Opeenvolgende 
regeringskoalities hebben als
maar getalmd om de dringen
de Vlaamse eisen — vooral de 
zogeheten gunstnormen — in 
te willigen. Nu het eindelijk 
zover is dat verscheidene rege-
ringsmaatregelen van aard 
zijn om het Vlaams onderwijs 
te Brussel een goede injektie te 
geven, wordt daar nauwelijks 
enige aandacht aan geschon
ken. 

Definitieve gunstnormen wer
den uitgevaardigd voor het Ne
derlandstalig lager en kleuter
onderwijs in de hoofdstad. 
Wél is er veel herrie rond een 
schoolbus in Schaarbeek, 
waarbij men niet wil geweten 
hebben dat, op enkele uitzonde
ringen na, de inplanting van 
de Vlaamse scholen in de Brus
selse agglomeratie van die 
aard is dat bet organizeren 
van leerlingenvervoer van 
minder levensbelang is gewor
den. 

Daarenboven wordt evenmin 
voldoende aandacht besteed 
aan het feit dat van dit school
jaar af ook de Vlaamse secun
daire scholen minder leer
lingen zullen tellen, als gevolg 
van de geboortedaling. Het is 
dan ook vanzelfsprekend dat, 
in het kader van de herstruktu-
reringsplannen, ook voor het 
Vlaams secundair onderwijs 
in Brussel gunstnormen die
nen voorzien te worden. 

Door heel wat opgeschroefde 
Schaarbeekse dorpsherrie 
wordt ook het belang niet inge
zien van wat zich momenteel 
op sociaal-kultureel gebied 
ten voordele van de Brusselse 
Vlamingen voltrekt. 

Het kabinet van staatssekreta-
ris Anciaux pakt, na nauwe
lijks één jaar werking, in ver
sneld tempo uit met projekten 
die de Vlaamse gemeenschap 
te Brussel daadwerkelijk ten 
goede komen. Tegen het einde 
van dit jaar zullen, middels 100 
projekten, 800 werkloze Brus
selse Vlamingen werken aan 
de sociaal-kulturele uitbouw 
van de Vlaamse gemeenschap 
in de hoofdstad. Niet zonder 
toeval opent Vic Anciaux pre
cies in Schaarbeek eveneens 
een sociaal-kultureel centrum 
met regionale uitstraling. 

Het staatssekretariaat voor Ne
derlandse Kuituur ontwikkelt, 
stap na stap, een groots infra-
struktuurprogramma dat van 
aard is het Vlaamse gemeen
schapsleven te Brussel meer 
ontplooiingskansen te ver
strekken dan wat ooit te voren 
kon verhoopt worden. Niet met 
slogans, maar met tastbare 
maatregelen zijn de Brusselse 
Vlamingen gediend. (hds) 
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Andaux zet flinke hap in Nols' gemeente 
Staatssekretaris Vic Anciaux kocht vorige 
maandag in Schaarbeek een pand dat ruim 
een halve hektare omvat, en zal ingericht en 
opengesteld worden voor de Schaarbeekse 
Vlamingen. Die aankoop in de gemeente van 
de dwarsliggende FDF-burgemeester Roger 
Nols heeft ongetwijfeld veel meer dan een 
symbolische betekenis. Herhaaldelijk werd 
bij Vlaamse betogingen opgestapt achter de 
spandoek « De Vlamingen laten zich niet uit 
Brussel verdrijven ». Met het verwerven van 
een ruim pand vlakbij het Liedtsplein krijgt 
het gemeenschapsleven van de Vlamingen 
In de hoofdstad een flinke injektie, waarvan 
de uitwerking door geen enkel frankofoon 
politicus meer kan tegengegaan worden. 

Maunts Vanhaegendoren heeft zopas ontslag genomen als 
gemeenteraadslid van Leuven Omdat hij op 23 augustus 75 
geworden was Oningewijden zullen wellicht denken dat onze 
ex-senator, ex-gemeenteraadslid thans aan een verdiende 
rust toe IS Wat een idee Maunts Vanhaegendoren en rust' 
Algemeen geldende regels, hoe billijk ze op zichzelf ook zijn, 
blijken in de praktijk af en toe onrechtvaardig Zo de leeftijds-
regel voor politici Ouder worden, vastklampen aan de macht, 
place aux jeunes, enzoverder enzovoort er zijn een heleboel 
redenen om zo'n algemene leeftijdsregel uit te vaardigen en 
toe te passen Maar af en toe stel je vast hoe spijtig, hoe spij
tig dat déze regel slaat op déze man Toen Elaut uit de 
Senaat wegging, verdween met hem een van de meest leven
dige, meest spitse, meest jong-beweeglijke intellekten uit de 
hoge vergadering Toen Vanhaegendoren uit de Senaat weg
ging, verdween met hem een van de meest deskundige, 
meest hardwerkende, meest onvermoeibare en toegewijde 
labeurders uit het halfrond 
Rusten ' Als voorzitter van de werkgroep Staatshervorming 
in de Volksunie heeft Maunts Vanhaegendoren de jongste 
weken en maanden hetzelfde ongenadige werktempo ge
volgd en opgelegd aan zijn medewerkers als dat van de 
leden in de Bijzondere Kamerkommissie Toen deze Kommis-
sieleden, stuk voor stuk jaren jonger dan Vanhaegendoren, 
bekaf naar hun twee weken vakantie toe kropen, stond Van
haegendoren nog op de bres Fris als een hoentj^e, geestelijk 
scherper dan ooit, om adviezen te verstrekken, teksten te 
redigeren, knelpunten te ontwarren 

Vanhaegendoren 75 
Rusten ' Vanhaegendoren is altijd een der meest hardwerken
de VU-parlementsleden geweest Toen hij aan zijn senato-
riaal mandaat verzaakte, werd de vrijgekomen tijd onmiddel
lijk in beslag genomen door een onoverzienbare hoeveelheid 
werk die hem door de partijleiding werd toegeschoven Zijn 
grote ervaring, zijn deskundigheid en zijn werklust vonden 
hun neerslag sindsdien in de berg studiewerk die onder zijn 
handen is doorgegaan 
Aan de vele verdiensten in dit rijkgevulde leven hoeft met 
meer herinnerd te worden Vanhaegendoren is in Vlaande
ren een begrip Er kan echter met genoeg onderstreept, hoe 
rechtlijnig dit leven is een strakgespannen snaar van de 
jeugdjaren, toen hij als Jong-Aktivist door repressie nummer 
één werd getroffen, naar vandaag waar men van de dagelijk
se 24 uur slechts een paar uur slaap moet aftrekken, om te 
weten hoeveel hij nog altijd presteert voor Vlaanderen 
Geen gemakkelijke Gelukkig' Een man die steeds eerlijk uit
komt voor zijn overtuiging en die van zijn hart geen moordkuil 
maakt, ook met in de hogere partijcenakels Naar zijn mening 
wordt altijd aandachtig geluisterd, omdat het de mening is én 
van een deskundige en van een oertrouwe 
Geen gemakkelijke ook als mandataris Zijn ontslag in de Leu
vense gemeenteraad zal de overige frakties een zucht van 
opluchting hebben ontlokt Want wanneer Vanhaegendoren 
zijn tanden in het vlees zet, lost hij met gemakkelijk en met 
rap Geen man die men met een kluitje in het net stuurt 
HIJ maakt het ons met makkelijk Wat moet je een 75ér van 
zijn kaliber toewensen ''Als je hem nog een lang leven wenst, 
IS het deels uit eigenbelang hoe langer hij leeft, hoe langer je 
er zeker van bent dat je een werker hebt als het nood doet, 
een onverslijtbaar-toegewijde die altijd weer in de bres 
springt 

Niets wensen dus Maar danken Danken voor het ongelooflij
ke dat in dit éne leven reeds werd gepresteerd En ongetwij
feld nog zal worden gepresteerd 

V I C Anciaux, staatssekretaris 
voor Nederlandse Kuituur, ver
wierf voor de Nederlandstalige 
gemeenschap de gebouwen en 
bijhorende groene binnenruimte 
van de farmaceutische onderne
ming Alcon-Couvreur, gelegen 
tussen de Gallait- en de Vanderhn-
denstraat, in de buurt van het wel
bekende Liedtsplein 
Dit complex (5725 m2} omvat 
rond een groene ruimte een admi
nistratief gebouw, een gebouw 
dat dienst deed als laboratorium, 
een zeer grote opslagruimte, en 
11 woonsten 
Het IS de bedoeling van Vic 
Anciaux om, in het kader van zijn 
infrastruktuurbeleid, dit geheel uit 
te bouwen tot een middelgroot 
kultureel én sociaal centrum 

De inrichting ervan kan zonder al 
teveel kosten geschieden, aange
zien dit KMO-pand zich in behoor
lijke staat bevindt 
BIJ het uitwerken van de plannen 
zal op de eerste plaats intens 
overleg geschieden met de 
Schaarbeekse Vlamingen 
Dit groots Schaarbeeks centrum 
kan omvatten de huisvesting 
voor de sociaal-kulturele raad, 
een biblioteek, ontmoetings- en 
feestruimten, ateliers voor de 
jeugd en de senioren, een kinder
dagverblijf, en een zgn polyvalen
te zaal voor sportbeoefening, en 
artistieke manifestaties 
Evenwel zal dit centrum een rui
mer uitstraling van de Nederland
se kuituur en het Vlaams sociaal 
leven kennen 

Immers, na Vorst, Laken en An-
derlecht wordt dit Schaarbeeks 
bastion een vierde Vlaams cen
trum met regionale impakt 
Er zullen verschillende diensten 
gehuisvest worden die instaan 
voor diverse aspekten van de wel
zijnszorg sociaal dienstbetoon, 
informatiestand voor huisvesting, 
onthaal van gastarbeiders (een 
tolkencentrum oa ) , een stads-
volkshogeschool 

We menen hier reeds enkele eer
ste praktische elementen te zien 
van de CRM-beleidsvisie (rekrea-
tie en maatschappelijk werk) die 
staatssekretaris Anciaux voorbe
reidt voor de Nederlandse kultuur-
raad 

Tenslotte wordt de mogelijkheid 
overwogen om in het Schaar
beeks centrum ook enkele lande
lijke organizaties te herbergen, zo
als een Klank- en Beeldcentrum, 
de federatie van Kulturele Cen
tra, en het Kunst-in-huis-projekt 
dat de demokratizenng van de 
plastische kunsten in de hand 
dient te werken 

Behalve de manifeste bevestiging 
van de Vlaamse aanwezigheid in 
Schaarbeek, wordt met dit onver
wacht (en tot voor kort onver
hoopt) projekt ook nog een begin 
gemaakt met twee andere Vlaam
se betrachtingen de uitbouw van 
een eigen degelijke sportinfra-
struktuur waardoor de Vlaamse 
autonome sportklubs een flinke 
aanmoediging knjgen, evenals de 
herwaardenng van leegstaande 
panden (enorm veel middelgrote 
ondernemingen) door ze te benut
ten voor sociale en kulturele akti-
viteiten 

Ovengens moeten we ook nog 
vermelden dat de bestaande wijk-
centra in het beleid van Vic An
ciaux geenszins zullen ontmoe
digd worden, integendeel in 
Schaarbeek komt er naast het 
wijkcentrum in de Rogierlaan ook 
nog een tweede Vlaams buurt
huis in Heimet (hds) 

GVA EN HET BRIEFGEHEIM: 
Bij de perspolemiek over 
het gemeenschapsakkoord 
moet nog steeds blijken dat 
sommige politieke journalis
ten niet vies zijn van volks-
verlakkerij, en hun lezers 
ronduit bedriegen met verte
kende informatie over de 
kommunautaire aangelegen
heden. 

Het zou niet laakbaar zijn 
mochten de tegenstanders 
van het Egmontpakt zich in 
de pers beperken tot de 
sprekende koppen zoals : 
" Egmonsters », - Knoei
boel", en «Junta»; die ter
men horen nu eenmaal blijk
baar thuis in de politiek-po-
lemische journalistiek. Er
gerlijk wordt het evenwel 
van het moment dat de de-
ontologie met de voeten 
wordt getreden. 
Een staaltje daarvan pres
teerde de « Gazet van Ant
werpen ». 

Dankbaar werd in de vakan
tieperiode een nota van pro
fessor J. Gijssels van de 
Antwerpse St.-lgnatius Fa-
kulteiten aangewend om 
het Egmontpakt als zeer na
delig voor de Vlamingen 
van de hand te wijzen. 
Daarop volgde een uitvoeri
ge briefwisseling, met ver
trouweli jk karakter, tussen 
VU-voorzitter Hugo Schiltz 
en prof Gijssels, met de 
bedoeling over de omstre
den punten in het gemeen
schapsakkoord tot een se

rene gedachtenwisseling te 
komen. 

Men zal zich de herhaalde 
pogingen herinneren van 
Hugo Schiltz om, onder 
meer met deskundigen in 
staatsrecht en politieke aan
gelegenheden, tot een zinni
ge dialoog te komen. 

misleiding 
van de 

Zo'n open en opbouwende 
gedachtenwisseling was tot 
stand gekomen met profes
sor Gijssels... Tot de «Ga
zet van Antwerpen » uittrek
sels publiceerde uit de ver
trouwelijke korresponden-
tie tussen de professor en 
de VU-voorzitter. 
Omdat het hier om brieven 
met politieke inhoud gaat, 
zou men aan dat lek in de 
pers niet zo zwaar moeten 
tillen, ware het niet dat de 
«Gazet van Antwerpen» 
zonder schroom eenzijdig 
passussen uit de briefwis
seling afdrukte. Op 11 au
gustus wordt inderdaad 
een antwoord van prof Gijs
sels op een repliek van 
Hugo Schiltz gepubliceerd 

waarbij op tendentieuze wij
ze alle passages worden 
verzwegen waarin de pro
fessor in publiekrecht toe
geeft dat de Vlaamse onder
handelaars tijdens de op
eenvolgende gespreksron
des op cruciale punten het 
gemeenschapsakkoord ten 
voordele van de Vlaamse 
gemeenschap verbeterden. 
Een herhaald verzoek aan 
de redaktie van de Gazet 
van Antwerpen om een 
rechtzetting én verduidelij
king te publiceren werd 
door de hoofdredaktie tot 
nog toe botweg geweigerd. 
De klap op de vuurpijl is 
dan wel dat ook professor 
Gijssels geen weet had van 
de publikatie van zijn kor-
respondentie — tijdens zijn 
vakantie — in de Antwerp
se krant 
Op die wijze heeft de GVA 
bereikt dat een serene en 
open konfrontatie van 
standpunten voor haar le
zers ontaard is in een ten
dentieuze polemiek, waar 
geen van beide briefschrij
vers op aanstuurde. Op der
gelijke wijze worden blijk
baar deskundigen in de poli
tieke wetenschap voor de 
anti-Egmontkar gespannen. 
Deze invloedrijke pers 
maakt zich hiermee schul
dig aan volksverlakkerij, 
waarmee de Vlaamse bewe
ging hoegenaamd niet ge
diend is. 
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Werk voor 800 

Brusselse Vlamingen 

NIEUW! 
, In een nieuwe uitvoering zijn vanaf deze week beide schildjes te verkrij
gen. Verkoopprijs 20 fr. per stuk, vanaf 50 stuks nog 15 fr. Bedrag 
overschrijven op rekeningnummer 435-0259601-12 van Volksunie 
VZW, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. 

Het ziet ernaar uit dat tegen het 
einde van dit jaar niet minder dan 
800 Nederlandstaligen in Brussel, 
werk zullen vinden in het raam 
van het «Biezonder Tijdelijk Ka
der» voor de opslorping van de 
werkloosheid. Inderdaad, staats-
sekretaris Vic Anciaux zette in 
het begin van 78 een aktie op 
touw waarbij de Nederlandstalige 
organizaties en instellingen in de 
Brusselse agglomeratie werden 
aangemoedigd om diverse socia
le en kulturele projekten uit te 
werken. 

Tweede faze nationaal 
R-D-p rog ra m ma 
Tijdens een druk bijgewoonde 
perskonferentie lichtte de h. Rik 
Vandekerckhove, minister van 
Wetenschapsbeleid, de tweede 
faze van het nationaal R-D-pro-
gramma toe. 

De energiekrisis bracht op schril
le wijze de afhankelijkheid van 
West-Europa aan het licht inzake 
energiebevoorrading. Op 27 juni 
1975 besloot de toenmalige rege
ring een nationaal R-D-program-
ma op energiebeleid te laten uit
voeren. De duur ervan was be
perkt tot drie jaar, maar de moge
lijkheid van verlenging werd voor
zien. Dit is gebeurd op 28 juni jl. 
dus reeds vóór het einde van de 
eerste faze. Deze tweede faze 
loopt over vier jaar (1978-1982). 
Ging traditioneel het leeuweaan
deel van de kredieten naar het 
kernonderzoek, mede door deze 
tweede faze wint het onderzoek 
over de niet-nucleaire energievor
men nu geleidelijk aan belang. 

Het eerste doel van dit program
ma was de ontwikkeling van een 
wetenschappelijk en technisch ex
pertisepotentieel ten behoeve 
van de overheid, die met kennis 
van zaken op elk ogenblik beslis
singen moet kunnen nemen op 
korte, gemiddelde of . lange ter
mijn. De ingewikkelde besluitvor
ming moest daardoor vergemak
kelijkt en efficiënter gemaakt wor
den. 

Deze eerste faze leverde geen 
definitieve besluiten op doch zorg
de voor een welkome oriëntering. 
In de tweede faze wordt voortge
bouwd op de reeds gedane bevin
dingen en ook op buitenlandse 
onderzoeksresultaten. Er wordt 

ook rekening gehouden met de 
wil van de regering om een nieuw 
industrieel beleid te voeren. Het 
wetenschappelijk onderzoek op 
energievlak zal daar zeker toe bij
dragen. 
De onderzoeksinspanning dient 
dus eensdeels gericht op de ver
dere ontwikkeling van de model
len van het nationaal energiestel
sel en anderdeels op intenser 
technologisch onderzoek. Dit kan 
leiden tot ontwikkeling van nieu
we produkten, die zowel nationa
le behoeften dekken als in aan
merking zullen komen voor uit
voer Koördinatie met gelijkaardi
ge aktiviteiten op nationaal vlak 
overlappingen vermijden en de 
uitwisseling van informatie bevor
deren. 

Struktuur 

In het ene gedeelte van het pro
gramma C«de modellen») vormt 
de uitwerking van een «Model 
van het Nationaal Energiesys
teem» het centrale element. Het 
vergt een permanente samenwer
king tussen de universitaire onder
zoeksteams en de overheidsadmi
nistratie, en veronderstelt de aan
wezigheid van een aantal submo-
dellen en/of planologische stu
dies en studies op het gebied van 
de energieboekhouding. Het 
komt erop aan een beter inzicht 
te verwervea in de complexe 
struktuur van ons energiever
bruik en een matematisch compu
termodel op te stellen dat moet 
toelaten de mogelijke gevolgen 
van sommige maatregelen op 
voorhand te beoordelen. 
Tevens dient de nodige aandacht 
besteed aan de evaluatie van de 
sociale kosten en de ontleding 
van de relatie energie-maatschap
pij eensdeels, en het effekt van 
bepaalde opties op het algemeen 
welzijn van de bevolking ander
deels. 
Het andere gedeelte van het pro
gramma (technologisch onder
zoek) is gericht op de energiebe
sparing of -rekuperatie en op de 
technische en ekonomische haal
baarheid van bepaalde vernieu
wingen en alternatieve energie
bronnen. Dit onderzoeksgedeelte 
omvat in totaal 16 verschillende 
«luiken ». 

Te we in ig 
be langs te l l i ng 

Minister Vandekerckhove be
treurde dat er vanwege het be
drijfsleven te weinig belangstel
ling was Nochtans betekent het 
nieuwe ekonomische beleid dat in 

verband met de energie in sommi
ge bedrijven en zelfs in hele tak
ken volledig zal moeten overge
schakeld worden op de produktie 
van nieuwe toestellen. Deskundi
ge Delcroix meende deze afwij
zende houding te moeten verkla
ren door het konservatisme van 
het Belgisch bedrijfsleven. Men 
mag trouwens niet uit het oog ver
liezen dat het departement van 
Wetenschapsbeleid van nul heeft 
moeten starten en dat dergelijke 
onderzoekingen slechts grondig 
resultaat kunnen opleveren wan
neer men de nodige tijd ervoor 
neemt. Zoals voor elke bedrijvig
heid geldt ook hier het « de kritiek 
is gemakkelijk, de kunst is moei
lijk». 

Vic Anciaux heeft nu inmiddels 
verkregen dat 46 projekten defini
tief van stapel kunnen lopen, 
waarbij 350 mensen worden te
werkgesteld. Er is naar verluidt 
een goede hoop om tegen het ein
de van dit jaar een 800-tal nieuwe 
arbeidsplaatsen te scheppen, 
waardoor 100 nieuwe diensten 
voor de Brusselse Vlamingen kun
nen van stapel lopen. 

Er zijn vier soorten projekten te 
melden: 

• Met de steun van het staats-
sekretariaat voor Brusselse socia
le zaken werden inmiddels ruim 
veertig projekten ingediend door 
universiteiten, beschermende 
werkplaatsen, milieugroepe
ringen, jeugdorganizaties, sociale 
en kulturele verenigingen, sportfe
deraties en gezondheidsinstel
lingen. 

• In samenwerking met de 
NCC-kultuurkommissie werden 
negen afzonderlijke projekten 
voorgesteld voor vakantiespeel
werk, een speelgoeduitleendienst, 
de Vlaamse inbreng in de viering 
van 1.000 jaar Brussel, een cam
pagne voor meer teaterbezoek, 
een sportanimatie-dienst, en de 
uitbouw van het Sint-Lukasar-
chief. Zes van de negen projek
ten starten weldra. 

• Weldra zal ook ruime rucht
baarheid worden gegeven aan de 
opnchting van een dienst voor 
huisvestings-informatie, in samen
werking met het Nationaal Insti
tuut voor de Huisvesting. 

100 
nieuwe 

diensten 

Ook is er een projekt voor inven-
tarizering van de Musea. 

Het staatssekretariaat van 
Vic Anciaux voegde daar nog 
twee projekten aan toe : één voor 
een campagne ter bevordering 
van het museabezoek, en een 
uitermate belangrijke infrastruk-
tuurverzorging ten behoeve van 
de Vlaamse trefcentra. 

Permanentje? 
Dit laatste projekt startte reeds 
vóór de zomervakantie. De inmid
dels gemaande «mobiele ploeg 
van Anciaux» zorgt voor onder
houd en schoonmaak in alle 
Vlaamse trefcentra van de Brus
selse agglomeratie. Een aantal 
projekten kan klaarblijkelijk tot 
een goed einde worden gebracht 
met behulp van het «Biezonder 
Tijdelijk Kader». Maar, het ziet e t 
naar uit dat andere waardevolle 
initiatieven (we vermelden bijvoor
beeld het dienstbetoon inzake 
huisvesting) naderhand besten
digd zullen moeten worden, om
dat ze beantwoorden aan een 
dagelijkse permanente nood. 
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stijlmeubelen 

Echte originele stijlmeubelen die -
buiten enkele eksemplaren - on
vindbaar zijn geworden hebben 
een geweldige en steeds hogere 
waarde, te danken aan het mate
riaal en konstruktietechniek die 
eeuwen getrotseerd hebben. Het 
oude beproefde ambacht wordt 
in Kunstwerkstede Tony Water
schoot weer uitgeoefend zoals 
weleer en geeft als resultaat een 
meubel zoals het autentieke, ge
raffineerd van vorm en afwer
king 

Maak een uitstap naar onze nieu
we meubelzaak 

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

S t e e n w e g Wetteren-Dender-
monde 
Tel. 052/42.21.56 

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

Eegene-
Schoonaarde 

ê 

Tel. 052/42.21.56 Ü Dendermonde Steenweg Gent 
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Maakt Europa 

einde aan taaltwisten? 
Onder deze vrij vertaalde titel 
schreef de Brusselse korrespon-
dent van «The Guardian» John 
Palmer een interessant artikel 
over de toekomst van de zoge
naamde Europese taalminderhe
den. 
Inleidend stelt de auteur dat te
gen de volgende eeuwwisseling 
de Europese staten praktisch zul
len verdwenen zijn om de plaats 
te ruimen voor het Europa van de 
Gewesten. Er is in West-Europa 
praktisch geen enkele staat, waar 
de politieke en kulturele kaarten 
niet krachtig dooreen werden ge
schud. 
Na de Schotse en Welshe be
wegingen en die der Basken voor
gesteld te hebben stelt de auteur 
vast dat er veel meer taalminder
heden in West-Europa zijn dan 
men algemeen anvaardt. De 
schrijver van «Lingustic minori
ties in Western Europ» (Gomer 
Press) Meic Stephens, een 
Welshman, heeft ontdekt dat er 
met minder dan vijftig zijn ! Ze ver
schillen weliswaar enorm in om
vang en invloed, maar ze hebben 
allen gemeen, dat ze weigeren 
het hoofd te bulgen voor de 
« nabije grote kuituur », laat staan 
assimilatie te aanvaarden. In som
mige landen moeten de minderhe
den vechten voor de kenning van 
hun taal. Elders is de taalkundige 
identiteit reeds zo ontwikkeld dat 
ze het probleem van het funktio-
neren van de staat stelt. 

En dan letterlijk : « Nergens wordt 
de macht van de taalpolitiek dra
matischer aangevoeld dan in Bel
gië». Na de drie gemeenschap
pen (nl. met de Duitssprekende) 
voorgesteld te hebben stelt de h. 
Palmer vast dat ogenschijnlijk wei
nig belangrijke meningsverschil
len tot politieke spanningen bui
ten alle proportie kunnen leiden. 
Als voorbeelden worden aange
haald de «nationaliteit» van de 
territoriale wateren en de toe
komst van het Zoniënwoud. 

Elders in Europa 

Maar ook andere kleine landen 
hebben met taalminderheden te 
maken. Zo bv. Nederland en De
nemarken. In Nederland eisen de 
Friezen (wier taal volgens de 
auteur zou gelijken op Oud-En-
gels en Laaglands Schots) een 
steeds verder gaande autonomie. 
Wat Denemarken betreft hebben 
de Duitssprekenden, de Faroer 
en de Groenlanders minder te kla
gen over de behandeling van hun 
taal. Daarentegen zijn de taalmin
derheden In Oostenrijk minder te
vreden : zo beklemtonen de Oos
tenrijkse Slovenen hun eenheid 
met de Slovenen in Joegoslavië. 
De Kroatische en Hongaarse min
derheden dreigen hun eigen kultu
rele identiteit te verliezen. 
De jongste tijd zijn ook in Frank
rijk en Spanje de minderheden 
«wakkker geschoten». Behalve 

Voor een gezellige 
herfst-, winter 
of 
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Bretagne doen vooral de Corsika-
nen van zich spreken naast de 
Occitanen, de Katalanen, de Bas-
ken en de Vlamingen (Frans-
Vlaanderen). Ongeveer 10 mil
joen Franse staatsburgers spre
ken naast het Frans hun eigen 
taal die men niet langer als dialekt 
kan beschouwen, des te meer 
daar deze « dialekten » totaial van 
het Frans of het Spaans verschil
len. Zelfs «la Picardie» laat zich 
niet onbetuigd, tot op het universi
taire vlak. 

In Spanje eisen de Basken en 
Katalanen autonomie en verkre
gen reeds een begin daarvan. 
Maar ook de Galllciërs en Anda-
loesen eisen autonomie. Het is 
trouwens zo dat vanuit die min
derheden de strekking veld wint, 
om het Spaans voortaan als Kas-
tlliaans te bestempelen. 

Nvdr: Portugal blijkt het enige 
Westeuropese land te zijn zonder 
minderheden. In Oost- en West-
Duitsland zijn er wel minderhe
den. In de BRD zijn dat de Frie
zen en de Denen, In de DDR is er 
de Sorbs-groep, die een taal 
spreekt die duidelijk verschilt van 
het Pools en het Tsjechisch. Be
halve Frans en Duits wordt in een 
deeltje van Zwitserland Romaans 
gesproken. In Zuid-Tirol wordt 
Duits gesproken maar voert Ro
me er een politiek, die duidelijk op 
verltalianizering is gericht. Dan Is 
er nog Ladino, hoofdzakelijk in 
het bergachtige noorden van Ita
lië, terwijl In Zuid-ltalië nog oude 
gemeenschappen van Griekse, 
Kroatische en Albanese oor
sprong zijn. In Italië worden ech
ter ook nog andere talen gespro
ken zoals het Sardinees, het Ro-
magno en Friulieaans, die met 
steeds meer aandrang hun eigen 
identiteit willen bevestigen. Hoe
wel de taalminderheden tot nog 
toe weinig ondernamen om hun 
eenheid te smeden, werken diege
nen die volgende talen spreken in 
het Pan-Keltlsch Kongres samen : 
Iers, Schots, Gaelic, Welsh, Bre
toens, Manz en Cornish. De Bre
toense, Elzasser, de Welsh en de 
Baskische nationalisten hebben 
te Brussel een buro « voor onver-
tegenwoordigde naties» opge
richt. De Schotten hielden zich 
hier afzijdig, omdat ze menen in 
hun strijd op erkenning beter in 
het kader van de EG moeten wer
ken. 
Ook al boekte de revival van de 
kleine naties sukses, toch Is er 
nog geen konsensus over het 
sociaal-ekonomisch en politiek 
profiel van het «Europa van de 
gewesten ». Zonder deze konsen
sus ziet het ernaar uit dat de 
beweging van de kleinere naties 
een grotere invloed op het Euro
pese kulturele vlak zal uitoefenen 
dan op het politiek klimaat van 
Europa. 
Tot zover deze interessante bij
drage over het Europese volksna-
tlonalisme. Wij hopen dat deze 
beweging goed aan bod zal ko
men In de eerste rechtstreekse 
Europese parlementsverkiezin
gen. De VU heeft reeds een 
begin gemaakt met kontakten in 
deze nchting. De volgende maan
den zal deze « partijvorming » kon-
kreet moeten worden uitgewerkt. 
Ook al moeten wij het belang van 
dit eerste verkozen Europees par
lement niet overschatten, ook 
voor de Europese volksnationalis
ten zijn deze verkiezingen een 
grote uitdaging. 

Camp David? 
De besprekingen In Camp David, het buitenverbli jf van de Ameri
kaanse presidenten, zijn dan toch na maandenlange voorbereidingen 
begonnen, zonder dat deze voorbereidingen veel konkreets in
hielden. Uit hun verklaringen vooraf bleek dat de opponenten Sadat 
en Begin geen duimbreed van hun vroeger Ingenomen standpunt 
waren afgeweken. Israël wenst geen enkel veroverd gebied te ontrui
men, doch zou wel instemmen met een samenwerking met Jordanië 
in het Transjordaans gebied. Meer bepaald zouden Israëlische troe
pen de buitengrenzen bewaken terwijl de Jordaanse politie de bin
nenlandse veiligheid zou verzekeren. In de SInaï-woestIjn zou Israël 
wel met «zekere korrektles» instemmen doch zou in ieder geval de 
zuidelijke hoek In handen houden, gezien het groot strategisch 
belang van dit bolwerk. 

Sadat liet verstaan dat alle bezet
te gebieden moeten vrijgegeven 
worden, de helft van Jeruzalem 
inkluis. Begin zei daarop dat Israël 
nooit Jeruzalem zou opgeven en 
dat deze stad Israels hoofdstad is 
en blijft. 
Hoe kan men met dergelijke ver
klaringen de knoop ontwarren ? 
Het Is alsof men de kwadratuur 
van de cirkel zoekt. De Verenig
de Staten kunnen wel druk uitoe
fenen op Israël, om een soepeler 
standpunt in te nemen. De tegen
standers van Begin zijn behalve 
de oppositie nog niet talrijk, ook al 
brokkelt de Begin-koalitie geleide
lijk af. Maar is dat voldoende om 
Israël te vermurwen ? 
Men heeft Intussen eens te meer 
« vergeten », de voornaamste be
trokkenen in de onderhande
lingen te betrekken: de Palestij-
nen. De leider van de PLO (Pales
tine Liberation Organization) Jas-
slr Arrafat het er niet de minste 
twijfel over bestaan, dat een 
nieuw statuut voor Transjordanië 
zonder de PLO een doodgeboren 
kind zal zijn «omdat de Palestij-
nen zowel binnen als buiten Pales
tina aktie zullen voeren teneinde 
het Palestijnse vaderland te bevrij
den ». 

Hoessein werd vroeger door Be
gin aan de tafel genodigd en ver
zocht zijn instemming met het 
plan tot deelneming van Jordanië 
te aanvaarden. Maar de Jordaan
se vorst herinnert zich te duidelijk 
de periode toen hij wegens zijn 
neiging met Israël een akkoord te 
sluiten, door alle Arabische staten 
(Egypte inbegrepen !) als een ver
rader gebrandmerkt werd. 
In de rand van Israels pogingen 
om een zo goedkope vrede moge
lijk te krijgen was er de uitspraak 
van de Oostenrijkse kanselier 
Kreitsky die o.a. zei «dat Sadat 
met een hoop politieke kruide
niers had te maken o.l.v. van een 
kleine Poolse advokaat uit War
schau». Kreisky zei nog dat de 
Oostjoden zo vervreemd zijn of 
zo de kop verdraaid zijn, omdat 
ze nooit verantwoordelijkheid 
hadden te dragen. Hij vergeleek 
de Israëlische diplomaten met de 
Afrikaanse «even slecht en even 
onverdraaglijk»... En zeggen dat 
Kreitsky zelf een jood Is... 

Voorwie 
werken wil als 
ontwikkelings
helper 
Jongelui met maximum 2 
jaar beroepservaring kun
nen In aanmerking komen 
om als ontwlkkellngssamen-
werker uitgezonden te wor
den naar een tiental landen 
In Afrika, maar ook naar 
Indonesië, Peru en Bolivië. 
Het gaat om de aanwerving 
van 269 jong afgestu
deerden uit allerlei sekto
ren van het middelbaar (bv. 
monteerders, loodgieters, 
polyvalente technici), hoger 
technisch (bv. onderwijzers, 
regenten, vroedvrouw, tech
nici), als universitair onder
wijs (bv. lic. handels- en kon-
sulalre wetenschappen, 

techn. en burg. ingenieurs). 
Ze dienen.echter per keren
de post hun curriculum vl-
tae aan de «Wij—redaktle 
te bezorgen, die verder be
middelt. 
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in de Uolhsunii 

vu - Boom 20 jaar aktief! I 
VU-Boom viert feest. Inderdaad, 20 jaar geleden werd er in de Rupelstreek 
door enkele moedigen gestart met de Volksunie. 
In de beginperiode was het VU-Rupelstreek. Het duurde echter niet lang of 
enkele gemeenten, waaronder Boom hadden hun eigen afdeling. 
Dank zij de noeste werkers van het eerste uur groeide VU-Boom langzaam 
maar zeker. Het was niet eenvoudig, zelfs nu nog, zich in het openbaar te 
bekennen tot de VU. 
Kenmerkend voor de streek is echter dat er steeds een zekere Vlaams-
gezindheid heeft geleefd, want ook te Boom bestond vroeger een hard wer
kende kern van Priester Daens, die voor de mensen die op de steenbakkerij
en werkten veel en goed werk heeft verricht. 
Door het verdwijnen van deze beweging was er voor de kleine man geen 
ander alternatief dan zich aan te sluiten bij het opkomend socialisme, dat te 
Boom zeer vlug veel aanhang verwierf. 

Het wapenschild van Boom is ontleend aan het oude schepenzegel 
van 1645. 
Het stelt het O.-L.-Vr.-beeld voor met het Kind op de linkerarm en een 
kruisbeeld In de rechterhand. De voorstelling houdt verband met de 
legende v\/aarblj het wonderdadig beeld te Bornem zou aangespoeld 
zijn. 

De Rupelstreek is sinds vele jaren 
een socialistisch bolwerk. Te Boom 
reeds meer dan 50 jaar een socialis
tisch bestuur. 
Wij beseffen maar al te goed dat, wil
len wij hierin verandering brengen, dit 
een werk van lange •• adem •> is. 
De pioniers die nu 20 jaar geleden 
van start gingen om terug de Vlaam
se gedachte in Boom te verkondigen 
verdienen daarom onze welgemeen
de dank. Het huidige bestuur onder 
de bezielende leiding van de h. Jan 
Pauwels wil de fakkel overnemen en 
verder werken aan de Vlaamse Be
wustwording van elke Bomenaar. 

Om de VU in Boom een eigen gelaat 
te geven en de werking te stimuleren, 
werd er uitgezien naar een geschikt 
lokaal. 

Op 2 juni 1973, nu 5 jaar geleden, was 
het zover. Onze algemene voorzitter 
Hugo Schiltz opende plechtig het 
Vlaams Huis « Nele», waar wij terecht 
fier op zijn. 

In een nieuwbouw langs de grote 
baan Antwerpen-Brussel naast de 
kerk kregen wij onderdak. Meteen 
werd de vzw Vlaamse Klub boven de 
doopvont gehouden. Dit Vlaams Huis 

Feestprogramma 
Zaterdag 16 september gaat in de namiddag een optocht door de voor
naamste straten begeleid door de harmonie Kempenland (Nijlen). 
Samenkomst op de Grote Markt om 15 u. 15, de optocht loopt tot het 
restaurant «Wijshuls» en naar de Vlaamse klub «Nele». 
Om 20 u. in « Nele » feestviering en « dankwoord » en hulde met bloe
men en geschenken aan alle vroegere werkers van VU-Boom. ' 
Achteraf toespraak door minister Hector de Bruyne en gezellig samen
zijn. 

In het spoor 
van 

priester Daens 

«Nele» heeft reeds heel wat gepres
teerd. Het stimuleert zeer sterk het 
Vlaamse Kultuurleven in onze ge
meente. Daar waar de plaatselijke 
overheid in gebreke bleef deed Nele 
met eigen middelen en mogelijkheden 
zich biezonder opmerken. Sociaal 
dienstbetoon, tentoonstellingen, voor
drachtavonden enz... Reeds verschil
lende prominente sprekers mochten 
wij begroeten. Er leeft iets te Boom, 
ons volk ten bate. 

Wij nodigen alle vrienden uit met ons 
te komen meevieren. De optocht met 
Harmonie Kempenland uit Nijlen moet 
voor ons een propagandatocht wor
den. 

Ten dienste 
van het volk 
Het sociaal dienstbetoon van de 
Volksunie is er ook voor u. Onze 
ombudsman wil u graag helpen met al 
uw problemen, zoals bijvoorbeeld : bij
stand fiskale aangiften van loon- en 
weddetrekkenden of zelfstandigen; 
handelswetgeving, inbegrepen ven
nootschapswetgeving ; betwistingen 
direkte belastingen, BTW; sociale wet
ten werknemer en werkgever ; wetge
ving verhuring onroerende goederen ; 
pensioenen loontrekkenden, zelfstan
digen of gemengde loopbanen ; ad
vies juridische problemen en betwis
tingen. 
Iedereen kan volkomen kosteloos van 
deze dienst gebruik maken, elke don
derdagavond vanaf 20 u. in «Nele». 

Vlaamse klub „Nele" 
stelt tentoon 
Op 1 juni 1973 werd «Nele» plechtig 
geopend door Volksunievoorzitter Hu
go Schiltz. Dat is dus 5 jaar geleden. 
Bij deze gelegenheid danken wij het 
bestuur en alle medewerkers van 
'< Nele», waarvoor geen inspanning te 
veel is om steeds weer wat te organi-
zeren wat kan bijdragen om het doel 
van de vzw te verwezenlijken. NI. het 
Vlaamse Kuituur en ontspanningsle-
ven steunen en bevorderen. 
De medewerkers van •< Nele» met 
hun voorzitter de h. Ernest Spillemae-
ckers, zouden ook U graag begroeten 
op de eerstvolgende manifestatie van 
de vzw : 7,8, 9 oktober, tijdens de jaar
marktdagen, van 10 tot 20 u., een ten
toonstelling met 4 Boomse kunste
naars. 

Solidariteitsfonds 
„negen van Laken" 
reiiening Kredietbank 434-8094439-84 

M.B., Evergem 
I.W., Mechelen 
W.V., Halle-Kempen iv.:'.,V 
VU-afd. Schilde 's-Gravenwezel 
P.L, Borgerhout 
VU-afd. Keerbergen 
A.V.D., Denderhoutem 
K.D., Oostende 
A.D., Nlnove 
K.A., Antwerpen 
Omhaling bij VU-Ekeren 
J.D., Meerhout 
J.B., Zevekote-Gistel 
H.V.S.,Gent 
V.V.G., Kortrijk 
VU-afd. Leffinge J'-'^VJ.. 
E.V.L, Keerbergen ... 
W.D.L, Hekelgem 
L.K., Machelen 
M.L, leper 
C.enR.D.R, Outer. . . . 
E.V.G., Merksem ., 
VU-afd. Hoboken (3e bijdrage) 
,A.D.,Nlel 
A.V., Strombeek-Bever ^ ^ # | . ^ . 
H.D.S., De Pinte •;:^::.Z' 
VU-afd. De Pinte 
H.T., Antwerpen 
LR., Opglabbeek 
F.V.B., Koningshoolkt 
Vriendenkring V W S , Boom 
J.H., Overijse 
VU-afd. De Haan 
VU-afd. Heldergem 
G.V.G., Merelbeke 
A.V.W., Machelen /^:..-.M 
D.M.CGoolk •.!??:'.-; 
VU-afd. Hamme (Dendermonde) 
VU-afd. Hekelgem 
G.V.H.,'s Gravenwezel .... ^^..'. . ...v". "' 
OR., Mechelen 
VU-afd. Brugsepoort, Genl 
Omhaling V.R.J. St.-Ulrlks-Kapelle 
H.D.G., Denderleeuw 

^ 
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Totaal gelijst 43.400 
Algemeen totaal 798.443 

Het ^aling^utó 
1910-1975 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
16 UUR 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

SCHOONAARDE 
10 BRUGSTRAAT 

052/42.32.46 

JAN PAUWELS DE BRAUWER 
De zaak met familietraditie 
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TI/-PROGMMMK9 

Donderdag 
7 SEPTEMBER I 

BRT 1 

18.00 Kuifje (f). - 18.05 Rondom
ons. - 18.30 De Hariem Globe
trotters (O. — 18.50 Dorothea en 
de zanger (tekenfilm). — 19.00 
Sporttribune. — 19.30 Kijk uit. — 
19.45 Nieuws. - 20.10 Stations-
flat (f). - 20.35 Panorama. -
21.00 Standpunten. - 21.25 Pre
mière. — 22.15 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Cathy Berberian en Bruno 
Camino. — 20.40 Grote lui, kleine 
lieden CO. — 21.30 Kuituur en 
beschaving 

NED. 1 

11.00 Schooltelevisie. - 18.50 De 
fabeltjeskrant. — 18.55 Nieuws. 
— 18.59 De Mickey Mouse klub. 
- 19.22 Charlie's Angels (f). -
20.10 Simonskoop. — 20.40 Finale 
Tros Talententest 1978. - 21.37 
Nieuws. — 21.55 Den Haag van
daag. - 22.10 NOS-Tribune. -
23.05 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 Zo vader, 
zo zoon. — 19.25 Leven in Joego
slavië (dok.). — 20.00 Nieuws. — 
20.27 Nicholas Nickleby (f). -
21.20 Hier en nu. - 21.55 De Lucy 
Show (f). - 22.20 Kerkepad '78. 
— 22.45 In de krotten van Lima 
Cdok.). - 23.05 Nieuws. 

RTB 1 

18.00 Mariolini (voor de kleuters). 
- 18.05 1, 2, 3... Atelier. - 18.30 
La folie des bétes (O. — 18.45 Fes
tivals. — 19.15 Antenne-Soir. — 
19.30 Nieuws. - 20.00 Overbevol
king van de kleuterschool (reporta
ge). — 20.20 Les maries de l'an II 
(film). - 21.55 Nieuws. - 22.10 
Le Carrousel aux images. — 23.00 
Nieuws. 

RTB 2 

19.55 L'éducation sentimentale (f). 
— 20.50 Israël 30 jaar. 

ARD 

9.05 Schooltelevisie. — 15.55 
Nieuws. - 16.00 E.K. Hockey VV.-
Duitsland - Polen). - 17.io 
Nieuws. — 17.15 Was heisst hier 
Maennlich ? (feminisme). — 18.00 
Fussballmagazin. — 18.25 Ruf 
mich an (Talkshow). — 18.50 
Nieuws. — 19.00 Musik und Gute 
Laune. - 19.15 I Spy (O. - 20.13 
Hier und heute. — 20.45 Spiel um 
4tel vor 8 (TV-spel). - 21.00 
Nieuws. — 21.15 lm Brennpunkt. 
— 22.00 Bio's Bahnhof (show). — 
23.30 Tagesthemen. - 0.00 Die 
Babenberger in Oestenreich (TV-
film). - 01.35 Nieuws. 

ZDF 

18.00 Nieuws. — 18.10 Pinocchio 
(f.). - 18.40 Die Drehscheibe. -
19.20 Die Tony Randall-show. — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Dalli-Dalli. 
- 22.00 Heute-journal. - 22.20 
Kennzeichen D. - 23.05 Nachtfal-
ken (TV-spel). — 00.50 Nieuws. 

F 1 

12.30 Docteur Caraibes (f.). -
12.57 Les Tifins. - 13.00 Nieuws 
— 13.35 Objectif santé. - 13.45 
Acilion sa bande. — 14.45 Peyton 
Place (f). — 18.15 La dernière 
aventure des Lapons (reportage). 
— 19.10 Jeune pratique. — 19.18 
Les Tifins. — 19.20 Gewestelijke 
aktualiteiten. — 19.45 Les che-
mins de la renommée. — 20.03 
Nieuws. - 20.30 Julien (TV-spel). 
— 21.15 Naissance de la Vème 
Repubhque (reportage). — 22.10 
Nieuws. — 22.20 Pierrot le Fou (f.). 

A 2 

15.00 Aujourd'hui Madame. — 
16.00 Moise (f.). - 16.55 Sport 
W.K. Kaatsbal. - 17.55 Recre 
A 2. - 18.35 C'est la vie. - 18.55 
Des chiffres et des lettres (spel). 
— 19.20 Politieke uitzending, de 
oppositie. — 19.45 Top Club 
(show). - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Le refuge (TV-spel). - 22.10 
Chefs d'oeuvre en peril. — 22.40 
Nieuws. 

F3 

18.55 Tribune libre. - 19.10 Bin
nen de muren van het klooster 
(Tekenfilm). - 19.20 Gewestelijke 
aktualiteiten. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Casanova, un adolescent 
a Venise (frilm). - 22.30 Nieuws. 

LUX. 

12.15 Le bonne franquette. — 
17.15 Tekenfilms. - 17.30 Autopa-
trouille (f.). - 17.55 Le coffre-fort. 
— 18.00 Ram-Dames Info. — 
18.17 Systême D. - 18.35 Ram-
Dames. — 18.50 Le coffre-fort. — 
18.55 De nos clochers. — 19.10 
Passé et gagne. — 19.30 Nieuws. 
- 2000 Boney (f). - 21.00 Bana-
cek (f.). - 22.25 Horoskoop. 

BBC 1 

7.38 Early morning. — 13.35 On 
the move. —• 13.45 Nieuws. — 
14.00 Pebble Mill. - 14.45 Mister 
Men. — 17.20 Playschool. — 
17.45 Michael. - 18.15 Boss cat. 
— 18.35 Ivor the engine. — 18.40 
Nieuws. — 18.55 Nationwide. - -
19.55 Tomorrow's world. - 20.20 
Top of the pops. — 21.00 The 
good life. - 21.30 Citizen Smith. 
— 22.00 Nieuws. - 22.25 Where 
do we go from here. — 23.15 
Come dancing. — 23.55 Nieuws. 

BRT 1 

18.00 Oum de witte dolfijn (teken
film). — 18.15 Klein, klein kleuter
tje. - 18.30 Mallemunt 1976. -
19.00 Zegen, zak en vat (dok.). — 
19.45 Nieuws. — 20.15 Coto Dona-
na « blijvend » fata morgana (dok.). 
- 20.45 Jeremy (film). - 22.15 
K.T.R.C. - 22.45 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Dagboek van een herders-, 
hond (f). - 21.05 Rijksweg N-1 
(dok.). 

NED. 1 

10.30 Schooltelevisie. — 18.50 
Fabeltjeskrant. — 18.55 Nieuws. 
- 18.59 Tom & Jerry. - 19.05 In 
de wachtkamer van de dierenarts 
(dok), - 19.40 De KRO-Firato-
show. — 20.40 Voor een brief
kaart op de eerste rang. — 21.35 
Nieuws. — 21.55 De landverhui
zer (dok.). — 22.50 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 Auto's en 
mensen (dok.). — 20.00 Nieuws. 
- 20.27 Nederlands elftal. -
20.57 All's fair (D. - 21.22 VARA 
Visie. — 22.12 Lord Peter Wimsey 
(O. - 23.00 De vrije gedachte. -
23.20 Nieuws. 

RTB 

17.55 Mariolino (voor de kleuters). 
- 18.00 1, 2, 3... Cinéma. - 18.30 
La folie des bétes (f). - 18.45 
Sept sur sept — 19.15 Antenne-
soir. - 19.30 Nieuws. — 19.50 Le 
prisonnier (O.. — 20.40 Euro 9 
(dok). - 21.40 Nieuws. - 21.55 
Le meilleur des mondes possibles 
(film). 

ARD 

17.10 Nieuws. — 17.15 Nahrung 
von verseuchten Feldern. — 18.00 
Szene '78 (show). - 18.45 Der 7 
Sinn. - 18.50 Nieuws. - 19.00 
Aufenthalt in Elsass. - 19.30 Hit 
um halb 7. — 19.40 Strichweise 
heiter. — 20.15 Hier und heute. — 
20.45 Hit um 4tel vor 8. — 21.00 
Nieuws. — 21.15 Der Mann, der 
alle Banken sprengte (film). — 
22.55 Nieuws uit de wereld van 
handel en industrie. — 23.30 Tages
themen. — 00.00 Der 7 Sinn. — 
00.05 Die Sportschau. - 00.30 
Alexander Zwo (O. — 01.50 
Nieuws. 

ZDF 

17.30 Dokumente deutschen Da
seins (dok.). — 17.45 Nieuws. — 
17.55 De voetbalvedette (f). — 
18.10 Catweazie (f). - 18.40 Die 
Drehscheibe. — 19.20 Jesse Ja
mes rijdt weer (western). — 20.00 
Nieuws. — 20.30 Auslandsjournal. 
- 21.15 Der Alte (f). - 22.15 De 
Spitsmuis (dok.). - 23.00 Heute-
Journal. - 23.20 Aspekte. - 0.05 
Die Daemonischen (film). — 1.20 
Nieuws. 

TF 1 

12.30 Docteur Caraibes (f). -
12.57 Les Tifins. - 13.00 Nieuws. 
— 13.35 Acilion et sa bande. — 
1435 Peyton Place (O. - 18.15 
Evadez-vous avec TF 1. — 19.10 
Jeune pratique. — 19.18 Les Ti
fins. — 19.20 Gewestelijke aktuali-
teiten. — 19.45 Les chemins de la 
renommée. — 19.57 Nieuws. — 
20.30 Miam miam ou le diner d'af
faires (toneel). — 22.25 Les comi-
ques associés. — 22.50 Nieuws. 

A2 

15.00 Aujourd'hui madame. — 
16.00 Le serpent du Nil. - 17.20 
WK Kaatsbal. - 17.55 Rècré A2. 
- 18.35 C'est la vie. - 18.55 Des 
chiffres et des lettres (spel). — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 Top club (show). - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Bergeval et fils 
(f). - 21.30 Apostrophes. - 22.37 
Lucia del varieta (toneel). 

FR. 3 

18.55 Tribune libre. - 19.10 Le-
chevalier de cceur (tekenfilm). — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.40 Regionaal programma. — 
19.55 Nieuws. — 20,00 Les jeux 
de 20 heures (spel). - 20.30 Le 
nouveau vendredi. — 21.30 Com
ment Yu Kong déplaija les mon-
tagnes (reportage). — 22.25 
Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
12.30 Nieuws. - 12.35 Heidi (f). -
13.05 Magazine. — 17.15 Teken
films. — 17.40 Le coffre-fort. — 
1745 Aventures des hommes. — 
18.17 L'atout-cuisine du chef. — 
18.30 Le coffre-fort - 18.35 Télé-
Luxembourg est a vous. — 18.45 
Le coffre-fort. — 18.50 Systéme D 
(spel). — 19.10 Passé et gagne 
(spel). - 19.30 Nieuws. - 20.00 
Sixième sens (f). — 21.00 Kraka-
toa a l'est de Java (film). — 23.00 
Horoskoop. 

BBC 

7.38 Open university. — 13.45 
Nieuws. - 14.00 Pebble Mill. — 
14.45 Trumpton. — 16.45 Welsh 
programme. — 17.20 Playschool. 
- 17.45 Charlie Brown. - 18.10 
Playaway. — 18.35 Ivor the engi
ne. - 18.40 Nieuws. - 18.55 
Nationwide. — 19.40 Sportswide. 
- 20.00 Tom and Jerry. - 20.10 
Hoe down. — 20.40 Young Daniel 
Boone. — 21.30 The fall and rise 
of Reginald Perrin. - 22.00 
Nieuws. - 22.25 Dallas. - 23.15 
Nieuws. — 23.46 Mutiny on the 
Bounty. 

Zaterdag 
9 SEPTEMBER 

BRT 1 

14.00 Dag aan dag. — 14.30 Sla
ven in opstand (western). — 16.15 
Voetbal (Cosmos NY-Mundialse-
lektie). - 18.00 Kuifje (f.) - 18.05 
De pelikaan overleeft het (jeugd
film). — 18.50 Laat duizend bloe
men bloeien (over kulturele cen
tra). - 19.45 Nieuws. - 20.10 De 
kollega's (nieuwe BRT-reeks). — 
20.40 Terloops. - 21.25 De ver
miste broer (thriller). — 22.30 
Nieuws. 

NED. 1 

15.30 Nieuws. — 15.32 Jabberjaw 
(f.) - 15.43 De Filippijnen (dok.) 

- 16.18 Addams Family (f.) -
16.43 Bollie Blauw (verhaal). -
16.52 De film van Ome Willem. -
18.50 Fabeltjeskrant. — 18.55 
Nieuws. — 18.59 Als in het stenen 
tijdperk... (reportage). — 19.25 
Tussen toen en toekomst (dok.) 
- 20.15 Kojak (f.) - 21.05 Ander 
nieuws met vakantie (reportage). 
- 21.35 Nieuws. - 21.55 De man 
die alleen stond (film) — 23.15 
Nieuws. 

NED. 2 

18.40 Teleac. - 18.55 Nieuws. -
18.59 De Bereboot. - 19.05 
Avro's Toppop. — 20.00 Nieuws. 
— 20.27 John Denver and Friends 
(show). — 21.20 Terugkeer van 
de Saint (film). — 22.10 Televizier 
Magazine. — 23.00 Avro's sport-
panorama. — 23.45 Nieuws. 

RTB 

16.35 Tenuto 78. - 17.25 La feuil-
le d'Erable Cf.) — 18.15 Thanasse 
et Casimir. (f.) — 18.35 Pourquoi? 
(reportage). — 19.05 Mariolino 
Cvoor kleuters). — 19.10 Antenne-
soir - 19.30 Nieuws. - 19.55 Big 
Bonnie Cdok.) - 20.25 Adieu Pru
dence ! (toneel). — 22.50 Histoire 
de la musique populaire (dok.) 

ARD 

15.25 Nieuws. - 15.30 Sesam-
strasse. — 16.00 Spiel ohne Gren
zen. - 17.30 ARD-Ratgeber. — 
18.15 Blickfeld. - 18.45 Nieuws. 
- 18.48 Die Sportschau. - 19.30 
Aufenthalt in Elsass. — 20.15 Hier 
und heute - 2045 Der 7.Sinn. -

20.50 Kurz vor 8. — 21.00 Nieuws. 
— 21.15 Drie Mann auf einem 
Pferd (toneel) (film). - 01.25 
Nieuws. 

ZDF 

16.00 Babbelgamm. - 16.25 La
chen sie mit Stan un Ollie. — 
17.30 Piloot of hostess. - 18.00 
Nieuws — 18.05 Landerspiegel. 
— 19.00 Die Kuste der Ganoven 
(f.) - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Rockpop. — 21.15 Die Liebe einer 
Blondine (film). - 22.35 Nieuws. 

— 22.40 Das aktuelle Sportstudio. 
— 23.55 Der Kommissar (f.) — 
00.55 Nieuws. 

TF 1 

12.00 Pourquoi? (spel). - 12.30 
Cuisine legére. — 12.57 Les Tifins. 
— 13.35 Restez done avec nous... 
le samedi. — 18.05 Trente millions 
d'amis. — 18.40 Magazine auto 
moto I. — 19.13 Six minutes pour 
vous défendre. — 19.20 Geweste
lijke aktualiteiten. — 19.43 Les che
mins de la renommée. — 20.00 
Nieuws. — 20.30 Numero Un 
(show). - 21.15 Starsky et Hutch 
(f.) — 22.05 Histoire de la musique 
populaire (dok.) — 23.05 Nieuws. 

A 2 

15.00 Le jardin derrière le mur 
(dok.) - 16.00 Sport. - 18.25 
Jazz (Lloyd Glenns Blues Piano). 
— 18.55 Des chiftres et des let
tres (spel). — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Top club. — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Les Hé-
ritiers (fJ - 22.00 Bing Crosby 
(show). - 22.50 Nieuws. 

FR 3 

18.30 Jeugdprogramma. — 19.20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Regionaal programma. — 
19.55 Nieuws. - 20.00 Les jeux 
de 20 heures. — 20.30 La compa-
gne de la nuit (tv-film). — 21.40 Ter-
ritoires de l'enfance. — 21.55 
Nieuws. - 22.10 WK schaken. 

LUX 

12.15 La bonne franquette. — 
16.47 Super juke-box. - 17.45 De 
Mississippi (dok.) — 18.50 Systé
me D. — 1 9.10 Passé et gagne. — 
19.30 Nieuws. - 20.00 Chaparral 
(f.) — 21.00 L'Homme au chapeau 
rond (film). - 22.25 Horoskoop. 

BBC 
10.00 Ragtime. — 10.15 Scooby 
Doo. - 10.35 Why don't you -
11.00 Cut and Thrust. - 11.25 
Chaplin superclown.. — 13.30 
Grandstand. — 18.10 Nieuws. — 
19.20 Sport. - 18.25 Lucky Num
bers. - 19.20 Dr. Who. - 19.45 
Speelfilm — 21.25 Seaside spe
cial. - 22.15 Starsky & Hutch (f.) 
- 23.05 Nieuws. - 23.15 Match 
of the day. — 00.15 Parkinson. 

Zondag 
SEPTEMBER 

BRT 

9.00 Open school. - 9.30 Doe 
mee. — 10.00 Eucharistieviering 

— O L U C K Y M A N , nnaatschappi j -kr i t ische p ren t waar in de gehe le samen lev ing o p een s c h e r p e 
manier onde r de loep g e n o m e n w o r d t 
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vanuit leper. — 11.00 Tot i 
ste peulschil (dok.). — 11 
gen voor eigen dorpsdeur 
— 11.45 Monika Druyts 
— 12.00 Nieuwsoverzicht v 
hoorgestoorden. — 14.3( 
boer en tuinder. — 15.00 
straat. — 15.25 Koncer 
braadpan en orkest (jeugdl 
16.35 Bulgarije, land van OL 
turen (dok.). — 17.05 £ 
slagen. — 17.10 Koncerti 
jonge virtuozen. — 18.30 
(f.). - 18.35Bijtje(f.). - 1 
Pelgrimstocht (dok.). — 
Nieuws. — 20.00 Sportwi 
— 20.30 «Ne leeuw zone 
den» (toneel). — 23.00 Nie 

NED. 1 

19.00 Nieuws. — 13.05 Jor 
genten op het koncertpod 
20.15 Het revolvergevecht 
OK Corral (western). — 
North Sea Jazz Festival 1 
22.50 Nieuws. 

NED. 2 

18.00 Nieuws. - 1805 
voor ons plezier — 18.35 
(f.). - 18.50 KnubbeCf.). -
Studio sport. — 2030 Niei 
20.35 La Linea Ctekenfil 
20.38 All in the family (f.). -
Kinderen van de revoluti 
over Algeriè). — 21.55 De 
planeet (tekenfilm). — 
Nieuws. 

RTB 

10.45 Informations agrico 
11.00 Fête de la jeunesse 
— 12.00 Faire le point (de 
13.00 Nieuws. - 13.05 Co 
simo. — 14.20 Laurel en H< 
15.35 Cirques du monde. -
Venezuela (dok). - 17.2E 
uitslagen. — 17.30 Les voli 
18.00 Zangkoren (dok.). -
Le Francophonis; ime. — 
Ivor, la petite locorrotive. -
Het Brusselse le^en. — 
Nieuws. — 19.50 SportW' 
— 20.25 Spécial vacances 
lo (show). - 21 15 Le ten-
mer (f.). 

ARD 

11.00 Wir Menscheri. - 11 
Physik-Zirkus. - M.45 D 
dung mit der Maue — 12 
dener Sonntag (f) — 13 
internationale Fruhschopp 
13.45 Nieuws. - 14.15 Zv 
spiel. — 14.45 Magazin d 
che. — 16.00 Schusters ( 
ster (f.). - 16.35 13 klei 
und der Sonnenhof (film). 
Rómische Skizzen. — 
Nieuws. — 18 58 Pie Spoi 
— 20.20 Weltspiegel. -
Nieuws. — 21.15 Tatort 
22.45 Nieuws. - 22.50 Fr 
reise (film). - 23.35 Büche 
(dok.). - 0.25 Tennis. 

ZDF 

11.30 ZDF-Matinee - 13 
Sonntagskonzert — 13.50 
zur Zeit. — 14.00 Nieuws 
Die Drehscheibe - 14.2! 
n i k d e r W o c h e . - 14.45 S 
raten (film). - 15Ü5 Heid 
15.40 Unsere Nachbarn, d 
zosen. — 16.10 Nieuws. -
Danke schon — 16.30 Tat 
— 17.00 Spannende Gesc 
(tv-film). - 18.00 Nieuws. 
Die Sport-Reportage. — 1 
gebuch. - 1915 Rat 
Colts (f.). - 2000 Niei 
20.10 Bonner Perspekti\ 
20.30 Madame Bovary in ^ 
dié (tv-film). - 21 15 Die 
(film). - 22.50 Nieuws. -
Schaken (dok.) - 23.50 
se Rothenberger singt. 
Nieuws. 

TF 1 

9.15 Eucharistieviering. -
La sequence du spectat 
12.29 Les Tifins (tekenfilnr 
1230 Bon appétit. -
Nieuws. - 13.20 C'est 
rieux (humor). — 14.12 1 
dez-vous du dimanche. -
Paardesport. — 1535 Le 
extraordinaire (f.). — 16.2E 
première. — 17.45 Qu'il 
d'etre vivant (tv-film). — 1 
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TIZ-PROGR^MMK' 

— 11 00 Tot de laat-
Cdok) - 1120 Ve
en dorpsdeur (dok) 
inika Druyts (piano) 
wsoverzicht voor ge
len - 1430 Voor 
ter - 1500 Sesam-
5 25 Koncert voor 
orkest (jeugdfilm) — 
e, land van oude kul 

— 1705 Sportuit-
710 Koncerten met 
:en - 1830 Kuifje 
3i j t je(f) - 1850 De 
t (dok) - 1945 
?000 Sportw/eekend 
e leeuw zonder tan-
I — 2300 Nieuws 

. — 19-05 Jonge diri-
3t koncertpodium — 
'olvergevecht van de 
(vi/estern) - 2215 
Jzz Festival 1978 — 

8 - 1805 Muziek 
zier - 1835 Noddy 
Knubbe( f ) - 1920 
— 2030 Nieuws — 

nea (tekenfilm) — 
18 family ( f ) - 21 05 
1 de revolutie (dok 

— 21 55 De woeste 
<enfilm) - 2305 

ations agricoles — 
e la jeunesse laique 
e Ie point (debat) — 
, — 13 05 Concertis-
) Laurel en Hardy — 
i du monde — 16 35 
lok) - 1725 Sport-
1730 Les volants — 
5ren (dok) - 1845 
lonissime — 1910 
locorrotive — 1915 

36 leven - 19 30 
1950 Sportweekend 
aal vacances St-Ma-
21 15 Le temps dai-

nschen - 11 30 Der 
, - 1145 Der Sen-
Maus — 1215 Gel

ag ( f) - 1300 Der 
Fruhschoppen — 

, — 1415 Zwischen-
15 Magazin der Wo-
) Schusters Gespen-
1635 13 kleine Esel 
ienhof(film) - 1810 
Skizzen — 18 55 
858 Die Sportschau 
'eitspiegel - 21 00 
21 15 Tatort ( f ) -
5 — 2250 Frufilings-
- 23 35 Bucherjournal 
5 Tennis 

latinee - 1300 Das 
zert — 1350 Fragen 
400 Nieuws - 1402 
eibe - 1425 Chro-
18 — 1445 Strandpi-
- 1505 Heidi ( f ) -
• Nachbarn, die Fran-
10 Nieuws - 1615 

1 — 16 30 Tatsachen 
innende Geschicfiten 
800 Nieuws - 1802 
portage - 19 00 Ta-

1915 Rauchende 
- 2000 Nieuws -
ir Perspektiven — 
16 Bovary in Norman-
- 21 15 Die Affare 
50 Nieuws — 23 05 
k ) - 2350 Annelie-
srger angt — 020 

stieviering — 1202 
3 du spectateur — 
fins (tekenfilmpje) — 

appetit - 13 00 
1320 C'est pas se-
-) - 1412 Les ren-

dimanche — 15 30 
— 1535 Le voyage 

= ( f) - 1625 Sports 
1745 Quil est bon 

(tv-film) - 19 25 De 

dieren en de moderne wereld 
(dok) - 1955LesTi f ins - 2000 
Nieuws — 2030 Les quatre mal-
frats (gangsterfilm) — 2210 Car-
mina Burana — 2315 Nieuws 

A 2 

1500 WK Kaatsbal - 1605 Di-
don et Enee (opera) — 1710 
Têtes brülees ( f ) — 1805 Circus 
programma — 1900 Stade 2 — 
20 00 Nieuws - 20 30 Jeux sans 
frontieres — 21 50 Les chemins 
de Iimaginaire (dok) — 2245 
Nieuws 

FR. 3 

1650 Comment Yukong deplaga 
les montagnes — 1750 Tatin cir
cus — 1850 Cheval mon ami — 
19 20 Special Dom-Tom - 1935 
Trente minutes pour Giovanni — 
20 05 Histoire de France — 20 30 
Alors chante (regionale artiesten) 
— 21 20 Lhomme en question 
(Yannis Xenakis) - 2225 
Nieuws — 22 35 Katia (film) 

LUX. 

1315 Hei elei, kuck elei - 1645 
Le petit Lord Fauntleroy (film) — 
1830 Pourquoi (dok) - 1900 
Les sentiers de laventure — 
1930 Nieuws - 1933 Cine-se-
lection — 2000 La planete des 
singes ( f ) — 21 00 La soupe froi-
de (film) — 22 25 Horoskoop 

BBC 1 

1000 Barnaby - 1040 New life 
— 1210 Introducing lets go — 
12 35 On the move - 12 45 Paro-
si Engels voor Aziaten — 1325 
Kossof & Co — 1400 Farming 
— 1425 Mr Smiths Fruitgarden 

— 1450 Nieuws - 1455 High 
Chaparral — 1545 Summer Sun
day — 1615 Farnborough air dis
play - 1715 Atletiek - 1810 
Star turn challenge — 1845 
Nieuws — 18 55 Sexton Blake — 
19 30 Evening service — 2015 
The Onedin line — 21 05 Speel
film - 2305 Nieuws — 23 15 The 
Sunday prom 

Maandag 
11 SEPTEMBER I 

BRT 1 
1800 Peppi en Kokki ( f ) - 1815 
De adelaar van het 9e legioen ( f ) 
- 1840 Open school - 1910 
Doe mee — 1945 Nieuws — 
2015 Kijkspel (familiekwis) — 
21 05 De stichting ( f ) - 21 55 De 
mestvaalt bloeit (dok) - 2220 
Nieuws 

NED. 1 

1850 De fabeltjeskrant - 1855 
Nieuws — 1859 De Lucy show 
— 19 25 Als in het stenen tijdperk 
(reportage) — 1955 Kojak ( f ) — 
2045 Langdunge verpleging (re
portage) — 21 29 Nieuws — 
21 47 Licht klassiek - 22 42 Een 
enkel woord — 22 57 Pit-tig — 
23 03 Symbiose - 23 16 Nieuws 

NED. 2 

18 55 Nieuws - 18 59 De Flintsto-
nes ( f) — 1924 Het geheime pro-
jekt ( f ) - 1957 Nieuws - 2027 
Het gebeurde op n avond (film) 
- 2207 Brandpunt - 2247 Gra
ven in bijbelse bodem (dok) — 
2322 Nieuws 

RTB 1 

14 00 Schooltelevisie — 1740 
Ivor la petite locomotive — 1745 
1 2 3 cinema — 1815 Traits de 
memoire — 1845 La presence 
protestante — 1915 Lundi-sports 
- 19 30 Nieuws - 19 50 La chat-
te sur un toit brulant (toneel) — 
21 30 De islam en de westerse 
wereld (dok) - 2225 Nieuws -
2240 Musique rencontre 

RTB 2 

ARD 

1710 Nieuws - 1715 Schaukel-
stuhl ( f ) - 1800 Mischmasch -
1850 Nieuws - 1900 Das inter
mezzo bietet an — 19 30 Spiel um 
halb 7 — 19 40 De kust bedreigd 
strijdperk van de elementen — 
2015 Hier und heute - 2045 
Spiel um 4 tel vor 8 - 21 00 
Nieuws - 21 15 Die Kur ( f ) -
2215 Kontraste (dok) - 2300 
Peter Sue, Marc - 23 30 Tages 
themen — 000 Frau Cheneys 
ende (film) — 1 30 Nieuws 

ZDF 
1800 Nieuws - 1810 De oude 
man en de kraanvogel (jeugdfilm) 
- 1840 Die Drehscheibe — 
19 20 Koeniglich Bayerisches 
Amtsgencht (serie) — 2000 
Nieuws — 20 30 Spass mit Musik 
— 21 15 Gesundheitsmagazin 
Praxis - 2200 Heute-Journal — 
2220 Der starke Ferdinand (tv-
film) — 000 Nieuws 

TF 1 

1215 Reponse a tout (spel) i-
12 29 Les Tifins (tekenfilmpje) — 
12 33 Midi premiere - 1300 
Nieuws — 13 35 Regionale maga
zines — 1350 Le gardian (film) 
— 1758 A la bonne heure — 
1825 Pour chaque enfant — 
1830 Lile aux enfants - 1855 
Chnstine ( f ) — 1915 Une minute 
pour les femmes — 1918 Les 
Tifins (tekenfilmpje) — 1920 Ge
westelijk nieuws — 1945 L'incon-
nu de 1945 (spel) - 1957 
Nieuws — 2030 Condamne au 
silence (film) — 2210 Questionnai
re — 2300 Nieuws 

1955 Copernic (dok) - 2050 Le 
wallonissime (spel) 

A2 

1500 Vrouwenmagazine — 1600 
Mo iS6( f ) - 1655 Sport - 1755 
Recre A 2 - 18 35 C'est la vie -
1855 Des chiffres et des lettres 
(spel) - 19 20 Gewestelijke aktu-
aliteiten — 1945 Top club 
(show) 20 00 Nieuws - 2030 Sa-
lut international a Jacques Pre-
vert — 21 35 De mars op Rome 
(dok) - 2230 Worstelen -
23 00 Nieuws 

FR 3 
1830 Jeugdprogramma — 1855 
Tribune libre — 19 10 Le chevalier 
de coeur (tekenfilm) — 19 20 Ge
westelijke aktualiteiten — 1940 
Regionaal programma — 1955 
Nieuws - 2000 Les jeux de 20 
heures — 20 30 Comme un boom
erang (politiefilm) — 2210 
Nieuws 

LUX. 

1215 La bonne franquette — 
1715 Tekenfilms - 17 30 Erreurs 
judiciaires (dok) — 1755 Le cof-
fre-fort — 1800 Ram-dames info 
- 1817 Systeme D (spel) -
18 30 Lecoffre-fort - 18 35 Ram-
dames — 1850 Le coffre-fort — 
1855 De nos clochers — 1910 
Passé et gagne (spel) — 1930 
Nieuws — 2000 De slag van 
Orleans (dok) - 21 00 Les ran
chers de Wyoming (western) — 
2225 De Chinese schilder Zao 
Woo-Ki - 2300 Horoskoop 

BBC 1 
7 38 Early morning — 1345 
Nieuws - 1400 Pebble Mill -
1445 Mister Benn - 1655 Play
school - 1720 The mole - 1725 
Jackanory — 1740 G B Bears 
— 1805 John Cravens news-
round - 1810 Blue Peter — 
1835 Ivor the engine - 1840 
Nieuws — 1855 Nationwide — 
19 50 Dad's army - 2020 Olivia 
- 2110 Panorama - 2200 
Nieuws - 22 25 High plains Dnf-
ter (western) — 005 Tonight 

Dinsdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
1700 Schooltelevisie - 1800 
Kuifje — 1805 Sesamstraat ( f ) 
— 1830 Open school - 1900 

— J E R E M Y , l ie fdesverhaal waar in J e r e m y (17 j ) en Susan (16 j ) 
hun ee rs te jeugd l ie fde be leven In bee ld geb rach t zonde r d e g e k e n 
d e valse sentinnentaliteit 
V r i j d a g 8 s e p t e m b e r o p BRT 1 o m 20 u. 45. 

Studierichting — 1945 Nieuws 
— 2010 Even diep ademhalen ( f ) 
— 2035 Verover de aarde — 
21 25 JIJ of wij (kwis) - 21 50 Het 
vrije woord (Humanistisch Ver 
bond) - 2220 Nieuws 

BRT 2 

2010 De kollega's ( f ) - 2055 
Panorama — 21 20 De grote va
kantie van 36 (film) 

NED. 1 
1850 Fabeltjeskrant - 1855 
Nieuws — 1859 Fred Basset 
(tekenfilm) - 1910 EO-kinder-
krant - 1935 Rebecca ( f ) -
2005 Limburg zingt - 2052 Tijd
sein - 21 34 Nieuws — 21 55 
Den Haag vandaag — 2210 
Mens in wording (dok) — 2300 
Leopold Stokowski 1882-1977 
(dok) 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 De Tros 
top 50 - 20 00 Nieuws - 20 27 
Bandolero (western) - 2210 Ak-
tua TV - 23 00 Nieuws 

RTB 1 

14 00 Schooltelevisie - 1800 
Ivor la petite locomotive — 1805 
1 2 3 cinema — 18 30 La folie 
des betes ( f ) — 1845 Propos et 
confidences — 1915 Antenne-
soir — 1930 Nieuws en sportbe
richten — 1955 Opkomst en val 
van Allende (dok) - 2100 Les 
grands detectives — 2200 
Nieuws — 2215 Creations super 
8 - 2300 Nieuws 

RTB 2 

1400 Overname van RTB-1 — 
1955 LHeritier des Montdesir 
(film) — 21 35 Einde van de uitzen
ding 

ARD 

1710 Nieuws - 1715 Die Chan
ce zu uberleben (dok) — 1800 
De eerste minuten in het leven 
van een vogel (dok) — 18 20 Das 
Haus der Krokodille ( f ) - 1850 
Nieuws — 19 00 Intermezzo-lnfor-
mationen - 19 30 Alte Stadte 
und Landschaften (dok) — 1940 
Polizei-Inspektion 1 ( f ) - 2015 
Hier und Heute — 2045 Tip um 
4 tel vor 8 - 21 00 Nieuws — 
21 15 Die Montagsmaler (spel) — 
22 00 Monitor - 22 45 Owen 
Marshall Strafverteidiger ( f ) — 
23 30 Tagesthemen - 00 00 Oldti-
me Festival in der Hamburger 
Fabnk — 0045 Nieuws 

ZDF 

1730Mosa ik - 1800 Nieuws -
1810 Die Molly Wopsy-Bande -
1840 Die Drehscheibe - 19 20 
Marchen der Volker (tekenfilm) 
— 19 35 Tarzan Herr des Dschun-
gels ( f ) - 2000 Nieuws - 2030 
Notsignale ( f ) - 2200 Nieuws 
— 22 20 Die Kinder zahlen die 
Zeche (reportage) — 2300 Die 
Hexenjagd (film) 

TF 1 

1215 Reponse a tout (spel) — 
1229 Les Tifins (tekenfilmpje) — 
1233 Midi Premiere - 1300 
Nieuws — 1345 Le regard des 
femmes — 1800 A la bonne heu
re — 1827 Pour chaque enfant 

— 1832 Lile aux enfants — 1855 
Christine ( f ) — 1915 Une minute 
pour les femmes — 1918 Les 
Tifins (tekenfilmpje) — 19 20 Ge
westelijk nieuws — 1943 Eh bien 
raconte - 19 57 Nieuws — 20 30 
Concorde — 2200 Tennis — 
23 00 Nieuws 

A 2 

1500 Aujourd'hui Madame — 
1 6 0 0 M o i s e ( f ) - 1655 Sport -
1755 Recre A 2 - 1835 C'est la 
vie — 1855 Des chiffres et des 
lettres (spel) — 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 1945 Top Club 
(show) - 20 00 Nieuws - 2035 
A tous les coups Ion gagne (tv-
film) - 23 35 Nieuws 

F 3 

1830 Jeugdprogramma — 1855 
Tribune libre — 1910 Le chevalier 
de coeur (tekenfilm) — 19 20 Ge
westelijke aktualiteiten — 1940 
Regionaal programma — 1955 
Nieuws - 2000 Les jeux de 20 
heures — 2030 Au-dela du Mis
souri — 21 45 Nieuws 

LUX 

1215 La bonne franquette — 
1715 Tekenfilms - 1730 Recifs 
( f ) - 1755 Le coff re-fort (spel) 
— 1817 Systeme D (spel) — 
1830 Le coff re-fort - 1835 Ram-
.dames — 18 50 Le coff re-fort — 
1855 De nos clochers — 1910 
Passé et gagne (spel) — 1930 
Nieuws — 2000 Citizen Ford 
(dok) - 21 00 Les Vitelloni (film) 
— 22 35 Horoskoop 

BBC 

1345 Nieuws - 1400 Pebble 
Mill - 1445 Bod - 1 6 2 0 C a w l a 
chan — 1655 Playschool — 
17 20 Felix — 17 25 Jackanory -
1740 Ask Aspel - 1805 John 
Craven's newsround — 1810 Sto
nes beneath the sand — 1835 
Ivor the engine — 1840 Nieuws 
- 1855 Nationwide - 19 50 Star 
Trek ( f ) - 2040 Happy ever 
after - 21 10 Dallas - 2200 
Nieuws - 2225 Off to Philadel
phia in the morning — 2325 Ac
cident of Birth — 015 Nieuws 

Woensdag 

I 13 SEPTEMBER 

BRT r 

1530 Open school - 1630 Tip
top - 1815 Kuifje (fJ - 1820 
Jonger dan je denkt — 1850 De 
man van Atlantis ( f ) — 1935 Filo-
pat en Patafil ( f ) — 1945 Nieuws 
- 2015 Happy Days ( f ) - 2040 
Holocaust ( f j - 2300 Nieuws 

BRT 2 

2015 Een gemaskerd bal (opera) 
5s , 

NED. 1 

1530Toverpot lood — 1645 Voor 
kleine potjes met grote oren — 
17 05 Salty ( f ) - 1845 Toensti-
sche tips — 1850 De Fabeltjes
krant - 1855 Nieuws - 1859 
Van gewest tot gewest — 1950 
Zendtijd politieke partijen — 

20 00 Toestanden - 213 
Nieuws — 21 55 Den Haag van 
daag — 2210 Panoramiek — 
2240 Studio sport - 232! 
Nieuws 

NED. 2 

18 55 Nieuws — 18 59 Met pijn er 
moeite (dok) — 2000 Nieuws -
2027 Landbouw in Kameroer 
(dok) — 2032 De opgaande zor 
(TV-spel) - 23 05 Tot besluit -
2315 Nieuws 

RTB 1 

1400 Schooltelevisie - 170C 
Feu vert — 1825 Ivor, la petite 
locomotive — 1830 La folie des 
bétes ( f ) - 1845 RK-uitzending 
— 1915 Antenne-soir — 193C 
Nieuws — 1955 De opperbevel 
hebber van Bourbon (dok) — 
2135 Mouloudji (show) - 22 2E 
Nieuws 

RTB 2 

1955 Copernic (dok) - 205C 
Paranormale fenomenen 

ARD 

1745 Turn mit - 1755 Jetzt 
kommt Indianer-Joe — 1800 
Nieuws - 1810 Flugboot 121 SP 
( f ) _ 1840 Die Drehscheibe — 
1920 Bang-Bang (show) - 20 OC 
Nieuws — 20 30 Verhalen uit het 
Praag van vroeger (dok) — 21 15 
ZDF-magazin — 22 00 Heute-jour-
nal - 2220 Starsky & Hutch ( f) 
— 2305 Zwischen Sarthe und 
Pader (reportage) - 2335 Die 
Vollkommene Liebe (toneel) — 
045 Nieuws 

ZDF 

1710 Nieuws - 1715 Wahlbe-
kanntschaften - 1800 Paul 
Breitners Fussballmagazin — 
1820 De hondevanger ( f ) -
1850 Nieuws — 1900 Intermez 
zo-informationen — 2015 Hier 
und heute — 2045 Trick um 4te 
vor 8 (kwis) — 21 00 Nieuws — 
21 15 Schwarz und weiss wie 
Tage und Nachte (tv-film) — 
2300 Bilder aus der Wissen 
schaft 

TF 1 

1215 Reponse a tout (spel) — 
1229 Les Tifins - 1233 Midi pre 
miere - 1300 Nieuws - 133"/ 
Les visiteurs du mercredi — 17 5E 
Sur deux roues — 1815 A la bon 
ne heure — 1827 Pour chaque 
enfant — 1832 L'lle aux enfants 
— 1855 Christine ( f ) - 1 9 U 
Une minute pour les femmes — 
1918 Les Tifins - 19 20 Geweste 
lijk nieuws — 1945 L'lnconnu de 
1945 - 2003 Nieuws - 20 3( 
L'inspecteur mene l'enquete (f J — 
22 00 Histoires des gens — 22 5( 
Nieuws 

A 2 

T500 Les esclaves de Babylone 
(film) - 1623 Tekenfilm (La Fon 
taine) — 1637 Des compagnons 
pour vos songes — 1755 Recré 
A2 - 1835 C'est la vie - 1856 
Des chiffres et des lettres (spel) 
— 1920 Gewestelijke aktuaiitei 
ten — 19 45 Top club tshow) -
2000 Nieuws - 2032 Voetba 
(Nantes-Benfica) - 2215 Ques 
tion de temps — 2315 Nieuws 

FR 3 
1830 Jeugdprogramma — 185E 
Tribune libre — 1910 Le chevalier 
de coeur (tekenfilm) - 1920 G e 
westelijke aktualiteiten — 1940 
Regionaal programma — 1955 
Nieuws — 2000 Les jeux de 2C 
heures — 2030 Point commun 
Cfilm) - 21 55 Nieuws 

LUX 

1215 La bonne franquette — 
1630 L'Ecole buissonniere — 
1755 Le coff re-fort (spel) — 
1805 L'Ecole buissonniere — 
1815 Ram-dames - 18 30 Le cof-
fre-fort — 1835 De nos clochers 
— 1850 Le coffre-fort - 1855 
Hrt-parade — 1930 Nieuws — 
2000 Van oorlog tot oorlog -
1936-1941 (dok) - 21 00 Et pour-
tant on s'aime (TV-film) — 2245 
Horoskoop 
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Hoed af 
Hoed af voor Dottenijs Zrj moesten in de kompetitie voor de Belgi
sche voetbalbeker optornen tegen eersteklasser Antwerp Zoals wel 
vaker gebeurt bood Antwerp aan de match in Antwerpen te spelen, 
om de inkomsten wat groter te maken De meeste kleine ploegen 
doen dat, omdat zij weten toch geklopt te worden en omdat het 
meer opbrengt dan op eigen veld te spelen voor de eigen beperkte 
supportersschare Maar Dottenijs deed het met Antwerp mocht zijn 
150 000 frank houden, en Dottenijs zou op eigen veld spelen en zijn 
kans gaan En het deed het verdorie zo goed dat het Antwerp 
zowaar uit de beker wipte Wij hopen dat dit een voorbeeld is dat 
door de andere kleine klubs zal nagevolgd worden, in afwachting dat 
reglementair zal bepaald worden dat het verboden is het thuisvoor
deel af te staan voor een handvol geld 

Waarom niet ? 
Er schijnt enige kans te bestaan dat België in 1980 deelneemt aan het 
olympisch voetbaltornooi in Moskou Tot dusver was dat met het 
geval, omdat het olympisch amateurisme (nou ja ) het onmogelijk 
maakte een volwaardig elftal samen te stellen De reglementen zijn 
nu gewijzigd Nu mag iedereen opgesteld worden die nog met deel
nam aan een olympisch of ander internationaal tornooi, en in die voor
waarden moet het met moeilijk zijn een degelijk Belgisch elftal samen 
te stellen Iedereen die het voetbalgebeuren in de hoogste afdeling 
van nabij volgt, kan zo voor de vuist een sterke ploeg opsommen van 
spelers die aan de voorwaarden voldoen Welnu, als het kan, waar
om zouden wij onze voetballers dan met laten gaan ' Misschien is 
het nog de gelegenheid ook om een nieuwe kern voor onze «witte 
duivels» in elkaar te timmeren En dat wordt ook stilaan tijd 

Fijn 
Hoe noemt men een groep mensen die er met de fiets op uittrekken, 
met om koers te njden, met om zo en zoveel kilometers af te leggen 
en bekaf van de velo te vallen, maar gewoon om in de omgeving wat 
rond te toeren langs een schilderachtige wegel of een rustig pad"? 
Een groep bestaande uit vaders met velospelden en moeders met de 
jongste spruit achter op de fiets"? En een boel kinderen op kleine 
fietsjes ' Amateur-wielertoeristen of zo ' Nou, om het even Maar wij 
hebben verleden zondag zo'n groep gezien in de afspanning die 
gemaakt werd van een opgekalfaterde watermolen En al die mensen 
dronken daar met smaak een ferme pint, en de watermolen werd van 
onder tot boven gekeurd en bekeken, en als dat allemaal gedaan 
was, peddelde men rustig verder naar een andere bezienswaardig
heid Wat ons betreft . de ware sport, en bravo voor die mensen uit 
Humbeek 

Vooruitzicht 
Uit de drie grote internationale kompetities van de laatste weken kun
nen een paar besluiten worden getrokken De wereldkampioenschap
pen velorijden leerden dat wij, Belgen, achteruitboeren, en dat de 
commerciële fakkel blijkbaar meer naar het noorden trekt De zwem-
kampioenschappen waren een ramp voor de DDR, een sukses voor 
de USA en een bewijs van opgang voor de USSR En de atletiek-
kampioenschappen bewezen onze groeiende armoede, en de sterk
te van DDR en USSR Het komt ons voor dat wij deze tendensen zul
len terugvinden bij de olympische spelen van 1980 in Moskou, en het 
ziet er dus naar uit dat « wij» nog maar eens zullen moeten reizen om 
te leren Waar wij overigens met het minste bezwaar tegen hebben 

Vlaamse zwemmers 
ongewenst te Brussel 
In dit rubriekje hebben wij al herhaaldeli jk als onze bescheiden maar 
oprechte merwng te kennen gegeven dat wij in V laanderen over 
eigen sportfederat ies zouden moeten beschikken. Dat « gesplitste 
federat ies» al niet meer voldoende zijn. 
Dit omdat Vlaanderen op sportgebied rijk genoeg is in ieder opzicht 
om het alleen te rooien, en omdat het gebonden blijven aan unitaire 
strukuren — ook bij opsplitsing — voor ons eerder een last dan een 
hulp is. Vanzel fsprekend weten wij dat er nog heel wat bezwaren 
bestaan tegen deze eigen federat ies, zoals o.m. de internationale 
erkenning, en begri jpen wij dus dat de meeste belangstel lenden der
gelijk voorstel onhaalbaar of doodgewoon « z o t » vinden. 
M a a r kijk nu eens wat er in Brussel gebeurt. 

Begin vo lgend jaar^word t in Sint-
P ie te rs -Wo luwe een g ro te z w e m 
meet ing geo rgan izee rd — als 
het dak daar tegen tenmins te niet 
helemaal is ingestor t —, en er 
vy^erden versch i l lende k lubs ui tge
nod igd o m daaraan deel te ne
m e n Er w e r d ech te r u i tdrukkel i jk 
g e z e g d dat geen enke le V laam
se klub mag m e e d o e n W e l een 
Waa l se ( M o s a ) 

En zo z ien wi j dan dat Belgie 's 
s te rks te k lub, en verui t , de M e e t -
jes landse Z w e m v e r e n i g i n g van 
vader en d o c h t e r s V e r b a u w e n , 
uit de h o o f d s t a d w o r d t g e w e e r d . 

Anne-Marie 
Heel de Belgische sportpers is ernstig 
bezorgd om onze Anne-Marie Pira, 
die nog maar kort gelegen zoveel 
beloofde voor onze damesatletiek, en 
die de laatste weken erg op de sukkel 
lijkt Tijdens de nationale kampioen
schappen won ZIJ maar heel nipt van 
Soetewey («vergeten» voor Praag, 
stel u voor), en in Praag raakte zij met 
hoger dan 1,70 m Door het verande
ren van trainer (van een van bij ons 
naar een vreemde beroemdheid) 
schijnt ZIJ technisch de kluts kwijt 
Ook psychisch schijnt alles met zoals 
het zou moeten Daarenboven klaagt 
ZIJ over gebrek aan begeleiding En 

Duur 
Enkele jaren geleden hebben wij er
gens in Limburg bijna slagen gekre
gen, omdat WIJ het met onder stoelen 
of banken staken dat wij de inrichters 
van een koers met wel WIJS vonden 
omdat ZIJ aan Merckx 80 000 fr start-
premie schonken, wellicht om nadien 
op te geven Wat hij ook inderdaad 
deed Wij waren ouderwets, en 't was 
mich te flauw, en wij verstonden de 
botten van de moderne wielersport 
W I J zullen met veel vertraging die man
nen nog gelijk moeten geven Want 
WIJ horen nu dat Knetemann, de nieu
we wereldkampioen sedert enkele da
gen, al meer dan 200 000 fr startgeld 
vraagt En waarschijnlijk hier en daar 
knjgt, want anders zou hij met zo'n 
eisen stellen leder zijn mening, natuur
lijk, en volledig akkoord dat beroeps
renners goed betaald worden Maar 
het kan weleens waanzinnig worden 
En hoeveel blijft er dan over voor de 
andere renners, die toch ook hun 
boterham moeten verdienen Of met "̂  

o m d a t het V lam ingen zi jn 
He rman V e r b a u w e n p ro tes tee r t 
hef t ig t egen die manier van 
doen , en hij heef t o v e r s c h o t van 
gel i jk A l is het nu ook w e e r z o 
dat het al dan met aan t reden in 
de p r o t s e n g e capi ta le de l'Euro-
pe wein ig zal w i j z igen aan de 
ons tu i tba re o p g a n g van d e ver
eniging uit Eekio 
Maa r zeg nou zelf, als d e zaken 
z o ges taan en ge legen zi jn, waar
o m z o u d e n de V laamse k lubs 
z ich dan nog iets ge legen laten 
aan s t ruk tu ren d ie mm of mee r 
unitair wi l len zi jn "̂  Is er e e n éne 

dan horen wij dat haar levenswijze de 
laatste tijd wel wat te wensen over
laat (voor een topatlete dan), want dat 
ZIJ weleens in de kleine uurtjes aan sla
pen denkt Het woord «stoppen met 
kompetitie» is ook al gevallen Ach, 
WIJ kunnen het allemaal begrijpen Top
sport stelt veel eisen, en met iedereen 
blijft daartoe bereid Maar wij hopen 
toch dat Anne-Marie nog een poosje 
volhoudt 

Verwend ? 
De Belgen hebben er op de Europese 
atletiekkampioenschappen in Praag 
maar bitter weinig van terechtge
bracht Er was slechts een grote pres
tatie De derde plaats van Karei Lis-
mont in de maraton Wel hebben onze 
jongens te velde zich andermaal on
derscheiden, horen wij links en rechts, 
door een enorme reeks klachten over 
alles en nog wat Bedden, vlees, ver
zorging, komfort en noem maar op 
Bob Geuens van het Laatste Nieuws 
vraagt zich zelfs af of wij onze topatle
ten met wat al te veel verw^ennen 
Geld van overal Bewieroking bij de 
minste inspanning Het is mogelijk Wij 
weten het ook met Maar zo op het 
eerste gezicht zouden wij toch zeg
gen dat al die dingen weinig ter zake 
doen Topsporters zijn in alle landen 
verwend Wij vermoeden — en ook 
met meer dan dat — dat het eerder te 
maken heeft met levensstandaard (as
cetisch leven in België is lastig) en 
vooral met wetenschap De sportwe-
tenschap krijgt in België zeker met 
voor topsport, de aandacht die ze in 
sommige andere landen krijgt 

Be lg ische spo r t als V l a a m s e ver
en ig ingen z o maar bij de ee rs te 
de bes te ge legenhe id o v e r het 
h o o f d m o g e n gez ien w o r d e n als 
quant i te negl igeable"? 
Echt, WIJ h e b b e n het noo i t g o e d 
b e g r e p e n w a a r o m o n z e V laam
se s p o r t m e n s e n er nog met ge
n o e g van h e b b e n alt i jd maar de 
peer te zi jn, en w a a r o m zij niet, 
b e w u s t van e igen levenskrach t , 
bes lu i ten vr i j en v rank hun e igen 
w e g te gaan 

A l s de Brusse laars en konsoo r 
ten hen met eens zien staan, als 
zij het eens z o n d e r hen k u n n e n 
stel len, dan m o e t e n zij da t o o k 
maar voo r de rest d o e n W i j heb
b e n heus Ie spo r t Bruxel lo is en Ie 
musc le Wa l l on met nod ig Het 
o m g e k e e r d e , het d w a z e g e d o e 
van W o l u w e daar ge laten, kan 
m inder g e z e g d w o r d e n 

Urbain... 
Lokeren vijf Invallers. 
Ander lecht vijf peperdure 
buitenlandse vedetten. 
Uitslag Urbain 
Braems — A n d e r l e c h t : 2 — 0. 
Hij heeft het 'm weer eens 
gelapt. 
Nu weten wij uiteraard goed 
genoeg dat het de spelers zijn 
die het moeten doen, maar wij 
weten ook dat ge Braems moet 
heten om die spelers zo te 
motiveren dat ze alle zwakheid 
van zich af leggen, om de 
geringste zwakheid van de 
tegenstrever — zwakheid die 
misschien precies in hun kracht 
ligt — zo onbeschaamd uit te 
buiten, om er aan de hand van 
zorgvuldig opgeste lde en met 
monnikengeduld uitgekiende 
spelschema's in te slagen het 
grrrote Anderlecht te kloppen, 
na een week lang de pers 
overhoop te hebben gejankt dat 
ge geen elftal samengeste ld 
krijgt. Braems verklaart het 
sukses van de sport graag door 
de onberekenbaarheid daarvan. 
Hij is wel de grootmeester om 
ze voor de anderen 
onberekenbaar te maken, maar 
in zijn dossiers en f ichebakken 
is ze verdomd nauwkeurig 
berekend. Een groot trainer, 
Urbain. Of zoals het nu h e e t : 
technisch leider. 

M A A N D A G : De Europese 
at le t iekkampioenschappen 

in Praag beginnen schitte
rend voor de Belgen. Wi j 
hebben immers de tartan-
piste gelegd. • D I N S 
D A G : En zij gaan even 
schitterend verder. W i e be
schrijft de verbazing in het 
stadion als de Belgische de
legatie vooraf wordt ge
gaan door liefst drie voorzit
ters. • W O E N S D A G : Be
gin van de voetbalkompet i 
tie. Met , volgens de Beer-
schotaanhang, al dadeli jk 
twee kadoogoalt jes voor 
Holland. • D O N D E R 
D A G : Je moet er maar aan 
denken. Een overdekte en 
verwarmde visvi jver in het 
Limburgse Rekem. M è t vis 
bovendien. • V R I J D A G : 

In de kamers van onze 

atleten in Praag hangen niet 
eens spiegels. Hoe zouden 
die jongens nu kunnen pres
teren ? • Z A T E R D A G : 
Voor de eerste keer zal AM 
minder verdienen dan zijn 
tegenstrever. S lechts 
3.250.000. Voor één match. 
En dollars, maar zwakke. 
• Z O N D A G : Zatse l ge
daan met een fles cider die 
onze nakomeling voor ons 
schoot in het schietkraam 
op de kermis. Voor amper 
400 fr. • 
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o p e n b a a r 
Centrum 

voor 
Maatschappeli jk 

Welzijn van 
Antwerpen 

Plaatsen van hovenier 
De bediening van hovenier 
wordt openverklaard. 

Bruto-aanvangswedde; 
26.193 fr of 27.057 fr. naarge
lang de kandidaten gerech
tigd zijn op standplaatsver-
hoedmg of op haardtoelage. 
Een vergelijkendeksamenzal 
afgenomen worden, waarna 
een werfreserve zal worden 
aangelegd met een geldig
heidsduur van drie jaar, die 
zal aanvang nemen bij de 
benoeming van de eerst m 
aanmerking komende kandi
daat. 
De kandidaten moeten een 
getuigschrift van goed zede
lijk gedrag, dienstig voor 
openbaar bestuur, en een mi
litieattest inleveren. 
Diplomavereisten: getuig
schrift van lager secundair 
technisch onderwijs (tuin
bouw) voorheen diploma A3, 
A4-1 of B6/B2, ofwel vijf jaar 
praktijk m tuinbouw. 
Leeftijdsvoorwaarden: de 
leeftijd van 21 jaar bereikt 
hebben en deze van 40 jaar 
niet overschreden hebben 
op 29.9.1978 Toepassing der 
wetten van 3.8.1919, 27.5.1947 
en 27.7.1961. 
Een bijzondere reglemente
ring op de standplaatsver-
plichting IS van toepassing. 
Inschrijvingsrecht: 120 fr. 
Volledige voorwaarden en 
verplicht inschrijvingsformu
lier te bekomen op de 7e 

Af deling-Personeelszaken, 
Lange Gasthuisstraat 39 te 
Antwerpen (tel. 31.09 70 — 
32.98.35). 
De aanvragen dienen op het 
Sekretariaat, Lange Gast
huisstraat 33 te Antwerpen 
toegekomen te zijn uiterlijk 
op 29.9.1978. N157 

Beweging te 
Kapellen 
De VVK-Kapellen (Vlaamse vrienden
kring) houdt op zondag 10 september 
as een wandeling te Berendrecht 
Bijeenkomst om 13 u 30 aan Par
king GB te Kapellen Met de wagen 
naar Berendrecht. Boterhammetjes 
onder de wandeling te verkrijgen 
VU-bal op zaterdag 23 sept a s in 
zaal «Onze Knng», Engelselei 35 te 
Kapellen Deuren 20 u 30 Muziek 
« Discobar 48 » 

vu-bal te 
Herenthout 
Op zaterdag 23 september gaat het 
jaarlijks VU-bal door in zaal « Lux » te 
Herenthout met het orkest «Klaus 
Kwintet», dat voor leute en plezier zal 
zorgen en dit tot in de vroege of late 
uurtjes Het voltallig VU-bestuur 
werkt reeds een hele tijd aan het 
100 % slagen van dit bal. Dus alle 
leden en VU-sympatizanten naar de 
zaal Lux te Herenthout 

VUJO Kontich 
nodigt uit 
Zaterdag 9 september e k gaat te 
Kontich de traditionele gezellige 
avond door met barbecue Smakelijke 
hapjes en heerlijke dranken aan de-
mokratische prijzen Gezelligheid ge
waarborgd Aanvang om 20 u. 30. 

VU-Laakdal 10 jaar! 
29 september viering 10 jaar VU-afd 
Vorst, Veerie, Eindhout (LaakdaO in 
zaal Lambertus te Eindhout om 
19 u 30 
30 september lustrumbal ter gelegen
heid van het 10-jarig bestaan van de 
afdeling Plaats zaal Vinea te Veerie 

OPENBAAR 
CENTRUM 

VOOR 
MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN 
VAN BORGERHOUT 

Openverklaring betrekkingen 
In het Algemeen Ziekenhuis 
St.-Erasmus zijn volgende betrek
kingen vakant : 

— gegradueerde verpleegster 

— gebrevetteerde verpleegster 

— verpleegassistente 
Gelieve uw verzoek voor deelne
ming aan het vergelijkend eksamen 
vóór 22-9-1978 te richten aan het 
O.C.M.W. van Borgerhout, Lt. Lip
penslaan 57, 2200 Borgerhout, tel. 
36.99.90, binnenpost 1209. (Adv. 154) 

OPENBAAR 
CENTRUM 

VOOR 
MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN 
VAN BORGERHOUT 

Opleiding Bejaardenhulp 

Het O.C.M.W. van Borgerhout orga-
nizeert een opleidingskursus voor 
beiaardenhelp(st)ers. 

Zowel vrouwelijke als mannelijke 
kandidaten die minstens 21 jaar 
oud zijn, komen in aanmerking. 
Inschrijvingen worden tot 22 sep
tember ingewacht. 

Inlichtingen: 
Dienstencentrum « De Fontein » 
Fonteinstraat 31, 2200 Borgerhout 
Tel. (031) 35.04.00 

(Adv. 155) 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

HERMES /50;, 
W^ SCHOOL W 
Zuit j laan 54-56 M Lemonnier laan 209-21 l -^r< 

VOLLEDIG SEKRETARIAAT 
STENO-DAKTYLO - TALEN 

B O E K H O U D E N Tel I02l511 00 33 Bnjss 

10%vr.V.U.Ieile 
<OSTUUMS VESTONS BROEKEN-PAHDESSUS 

OOK '.lAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C h 
Steenhouwersvest 52, Antwerpen. 

Tel. 031-313533 

BRAMO KEUKENS 
TOONZAAL EN BURELEN 

Heirbaan 140, BURCHT 

TeL 031/52.82.32 

Voor hen die fuU-service wensen uitgevoerd door 
specialisten. 

Planning - ontwerp - elektriciteit - sanitair - meu-
belaanpassingen - kunststof - hout - maatw^erk. 

Maak een telefonische afspraak voor vrijblijvend 
ontwerp en prijsopgave. 

Enkel toonzaal 

BERLARY 94 LIER TEL. 031/80.13.21 
ADV55 

Iets over keukens, 
keukenverkopers, keukeninrichters 
Uit persoonlijke ondervinding kunnen 
wij met zekerheid zeggen dat er, niet
tegenstaande de zogenoemde slechte 
tijd, veel geld wordt besteed aan de 
Vlaamse keukens. Vooral aan de leef-
keukens worden grote bedragen uitge
geven, zowel m moderne als m rustie
ke stijl. 
Een aangename leefkeuken hoeft m 
de eerste instantie niet duur te zijn, 
maar moet vooral voldoen aan Uw ver
wachten, die strikt gebonden zijn: 

• Uw manier van leven 
• Uw gezinsbestand 
• Uw oppervlaktemogelijkheden 
• Uw budget 

Daarom moet U vooral kieskeurig zijn 
bij de keuze van de f ima die m aanmer
king komt voor de uitvoering van de 
opdracht. 
Wanneer IJ zelf alles wilt ontwerpen, 
plannen, voorbereiden, plaatsen en 
aansluiten, en wanneer U daarbij nog 
niet te sterk de nadruk wilt leggen op 
kwaliteit dan kan U het beste bij een 
«Doe het zelf» zaak terecht. Op die 
manier zal U het goedkoopst geholpen 
zijn, maar of het aan Uw verwach
tingen zal voldoen is iets anders. Want 
ontwerpen en plannen is een beroep, 
voorbereiden en aanpassen is ook een 
beroep, en plaatsen en aansluiten is 
eveneens een beroep. 
Daarom het onderscheid: keukens, 
keukenverkopers en keukeninrich
ters. 

Wij willen het hier vooral hebben over 
de keukeninrichting, aangezien dit 
een beroep is dat de verschillende spe
cialiteiten omvat en vaak wordt ver
ward met keukenverkopers die zeer 
dikwijls na hun dagtaak als school
meester, postbediende of kettingwerk-
monteurs een extraatje willen bijver
dienen in een branche waar «schijn
baar» veel geld wordt verdiend, maar 
waar door de echte witte raven véél 
voor moet gedaan worden. 
Wij kunnen als keukeninrichters met 
absolute zekerheid bovenvermelde 
passages beamen, en vissen dikwijls 
achter het net wanneer wij met een 
«echte prijskoper» te doen hebben 
die met een kopij bij ons komt met de 
vraag om een offerte te maken voor 
die bakjes die zullen moeten dienst 
doen als keuken, soms met een heel 
mooie voorfagade. Maar of achter die 
fagade ook datgene verscholen zit wat 
U werkelijk verlangt is een probleem 
dat meestal na het plaatsen te voor
schijn komt en dan is het natuurlijk te 
laat. Die verkoper die misschien onder
tussen geen verkoper meer is, daar 
kan U niet meer bij terecht. 
Wanneer U dan nog iets wilt verande
ren is het gewoonlijk ofwel zéér dwur 
ofwel niet meer mogelijk, want de fron
ten van Uw model zijn van kleur veran
derd of van model gewijzigd en de zo 
graag verlangde binneninrichting van 
de kasten is juist op Uw model niet 
mogelijk. 

Als het moest kunnen, zouden wij zo a 
veel klanten hebben kunnen helpen 
Maar, helaas wij willen wel, maar da 
IS voor ons gewoonlijk een dure opera 
tie om zoiets na te maken of aan te pas 
sen. Wij kunnen U alvast een raac 
geven die U niets kost! Wees kieskeu 
rig vóór U koopt, en vraag eerst of he 
mogelijk is een keuken van 10 of i; 
jaar oud aan te passen of uit te ruster 
met de laatste nieuwigheden van he 
aangeboden merk. Als daar zondei 
meer bevestigend op kan geantwoorc 
worden, zit u op het goede spoor. 
Dan is er ook nog de waarde van d€ 
ontwerper. 
Is hij het die U het idee aanbrengt, cl 
wordt er een prijs gemaakt van de keu 
ken die U denkt te kunnen plaatsen": 
Wij durven U te verzekeren dat wij L 
het maximum aan mogelijkheden zul
len bieden voor een verantwoordt 
prijs, zowel voor het plannen en ont
werpen als voor het verbouwen en aan
passen van Uw keukeninrichting. 
Wat de sanitaire- elektrische en ver
warmingsinstallatie betreft, daarvoor 
kan U bij ons terecht. 
Voor de verbouwing van de leefkamer 
wat binneninrichting aangaat, met ori
ginele plafonds, zithoeken en exclusie
ve deuren, neem kontakt op, op breng 
ons een bezoek op het «Keuken- en 
Sanicomf ort» salon. Bouwcentrum 
Jan van Rijswijcklaan nr. 191 2020 Ant
werpen dat plaats heeft van 9 tot en 
met 17 september 1978. (medJ 
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WIJ in D€ l/OLK9UMI€ 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn van 
Antwerpen 

Plaatsen van werkster 
De bediening van werkster 
wordt openverklaard 
Aanvangswedde: 22.497 fr. 
of 23.361 fr. bruto per 
maand, naargelang de kandi
daten gerechtigd zijn op 
standplaatsvergoeding of op 
haardtoelage. Voor de kandi
daten ouder dan 21 jaar be
draagt de aanvangswedde 
23.729 fr. 
Een vergelijkend eksamen 
zal worden ingericht, waarna 
een werfreserve zal worden 
aangelegd met een geldig
heidsduur van drie jaar, die 
zal aanvang nemen bij de 
benoeming van de eerst m 
aanmerking komende kandi
daat 
Een bijzondere reglemente
ring op de standplaatsver
plichting IS van toepassing. 
De kandidaten moeten een 
getuigschrift van goed zede
lijk gedrag, dienstig voor 
openbaar bestuur, inleveren 
Leeftijdsvoorwaarden. de 
leeftijd van 18 jaar bereikt 
hebben en die van 40 jaar 
niet overschreden hebben 
op 29.9.1978. De kandidaten 
die de leeftijd van 40 jaar 
overschreden hebben, ko
men enkel m aanmerking 
voor indiensttreding onder 
arbeidskontrakt. Toepassing 
der wetten van 3.8.1919, 
27.51947 en 27.7.1961. 
Verplicht inschrijvingsfor
mulier, volledige voor
waarden en eksamenpro-
gramma te bekomen op de 
7e Afdeling/Personeelsza
ken van het Openbaar Cen
trum voor Maatschappelijk 
Welzijn, Lange Gasthuis
straat 39 Antwerpen (tel 
31.09.70 - 32.98.35). 
Inschnjvmgsrecht. 80 fr. 
De aanvragen dienen op het 
Sekretariaat, Lange Gast
huisstraat 33, Antwerpen toe
gekomen te zijn uiterlijk op 
29.9.1978. 

N 158 

Autozoektocht 
VU-kanton Herentals 
Zondag 10 september richt het kan
ton Herentais een familiaie autozoek
tocht in met als vertrekpunt de her
berg «Lyra» te Wechelderzande en 
dit tussen 13 en 14 u De tocht zelf 
bestaat in het beantwoorden van een 
aantal vragen waarop men het ant
woord langs de route kan vinden en 
in het volgen van de voorgeschreven 
weg Er zijn ook een drietal praktische 
proeven uit te voeren De deelname 
bedraagt 100 fr Na afloop wordt u 
verwacht in de feestzaal «De Druif» 
met uw antwoordblad waar ook de 
prijsuitreiking zal plaatshebben 

Succes Kleding 
Meyers... 

...opent voor u zijn gloed
nieuwe zaak te Aartse-
laar op de grote baan 
In een splinternieuw 
complex — 3.000 m2 
groot — kunt u voor al 
uw kleding vanaf 6 okto
ber e.k. om 10 u. terecht, 
recht. 

Jong en oud kleedt zich 
bij SKM. 
Uiteraard zijn er uit
zonderlijk gunstige 
koopjes ter gelegenheid 
van de opening! (adv.) 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

^ O KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 
Wommelgem 
Twee betrekkingen van gezins- of bejaardenhelp
ster, halftijds, op proef, worden open verklaard De 
kandidaturen dienen, vergezeld van de vereiste 
bewijsstukken, bij aangetekend schrijven en uiterlijk 
op 20 september 1978 toe te komen bij de heer voor
zitter van het OCMW, 2220 Wommelgem. 
Benoemingsvoorwaarden en verdere inlichtingen 
zijn te bekomen op het sekretariaat Kerkplein 15, 
2220 Wommelgem, of telefonisch op nr 031-53 04.58, 
elke werkdag van de week, dinsdag uitgezonderd, 
van 9 U tot 1 2 U (Adv. 153) 

OCMW-voorzitter te Zoersel gewipt 
Onregelmatige verkiezing 

Op 29 april 77 werd door de OCMW-raad (9 CVP'ers en 2 VUers) een voorzit
ter «gekozen» Namelijk Edmond Vanderhallen. Na een eerste stemronde 
met staking van stemmen was er bij de CVP-meerderheid groot alarm. Dus 
grof geschut van CVP-volksvertegenwoordigster W. De Meester (Zoersel) en 
een plaatselijke schepen. Tijdens een 50 minuten lange schorsing van de ver
gadering, werden de schaapjes op het droge gehaald. Maar hoe... door per
soonli jke bedreigingen en flagrante schending van hel stemgeheim werd de 
beschermeling van W. De Meester uiteindeli jk met 5 tegen 3 en 1 onthouding 
gekozen. E. Vanderhallen werd voorzitter. 

Op initiatief van 2 VU-leden werd bij 
de heer goeverneur klacht neerge
legd Dit ovengens politieke kollege, 
vond dat er geen vuiltje aan de lucht 
was De klacht werd verworpen 

De V U liet het er niet bij en legde 
klacht neer bij de Raad van State 
Mede door de zeer deskundige aan
pak van VU-senator R Vandezande 
vernietigde nu de Raad van State de 
gewraakte verkiezing van voorzitter 
Vanderhallen 

Op 23 aug jl werd opgeroepen tot 
nieuwe verkiezing van een OCMW-

voorzitter Jos Horemans haalde het 
met 5 tegen vier voor de CVP-kandi-
daat Vanderhallen Pikant detail Jos 
Horemans nam maanden terug ont
slag als plaatselijk CVP-partijsekreta-
ns als gevolg van ernstige menings
verschillen m b t het gevoerde beleid 
De VU zal de uiteindelijk demokra-
tisch verkozen voorzitter steunen in 
zijn ongetwijfeld vooruitstrevender 
aanpak Daarvoor kan hij, allicht te
gen de zin in van de CVP-meerder-
heid (SIC), rekenen op de ontbrekende 
stemmen van onze OCMW-leden G 
Laureyssens en R Schenck W V H 

13.000 stadsplannen vol fouten, 
219.000 Fr. foetsjie! 
DIEST — Zi j die meenden dat de 
gemeenteraadszitting van 10 augus
tus jl vlekkeloos zou verlopen, had
den er well icht niet aan gedacht dat 
VU-raadslid Dirk Van de Weyer 
even verder was gaan neuzen in het 
agendapunt over de 13.000 stads
plannen die het schepenkollege liet 
drukken voor een waarde van welge
teld 218840 fr 

In zijn inleiding zei burgemeester Van 
Audenhove, dat, ondanks een grondig 
nazicht toch nog een kleine fout in de 
stadsplannen was geslopen Het tele
foonnummer van het stedelijk zieken
huis werd helaas foutief gepubliceerd 
Dirk Van de Weyer, die hierop onmid
dellijk het woord vroeg, begon met 
gelukwensen aan het adres van het 
schepenkollege Ten eerste, meende 
hij, dat het schepenkollege er goed 
aan gedaan had op de unanieme 
wens van de gemeenteraad in te 
gaan, nl het drukken van nieuwe 
stadsplannen 

Niet zonder een vleugje humor wen
ste het VU-raadslid het schepenkolle
ge nog om een tweede reden geluk 
Men had er immers voor gezorgd dat 
de werkloosheid wat zou verminde
ren In het kader van het plan-Spitaels 
zouden immers twee mensen zeker 
zes maanden werk hebben om de tal-
njke blunders op de nieuwe stadsplan
nen te verbeteren Meteen was het 
duidelijk dat Van Audenhove er totaal 
naast zat, wanneer hij het had over 
die ene kleine fout 
Een blijkbaar erg geschrokken sche
penkollege en een verbaasde ge
meenteraad kregen vervolgens van 
Van de Weyer te horen wat hij alle
maal had ontdekt 

RTT-nonnen 

Op de eerste plaats zijn de telefoon
nummers van de drie in Diest geves
tigde ziekenhuizen verkeerd Wan
neer men bv naar het St-Jozefszie-
kenhuis telefoneert, komt men in het 
stedelijk ziekenhuis terecht Als men 
het gepubliceerde telefoonnummer, 
van het stedelijk ziekenhuis gebruikt 
krijgt men aan de andere kant van de 
lijn een zekere mijnheer Van Frae-
"chem uit Bekkevoort Ook het tele
foonnummer van de psychiatrische kli
niek der Grauwzusters klopt helemaal 
met 
Het telefoonnummer dat voor de RTT 
aan het Weerstandsplein werd opge
geven behoort toe aan het Commer
cieel Centrum van de RTT aan de Sta
tionsstraat Volgens de stadsplannen 
ligt de gemeenteschool van Schaffen 
aan de Kerkstraat In werkelijkheid 
moet het hier gaan om de vrije meis
jesschool De kontrole van de direkte 
belastingen is volgens de plannen 
gelegen in de Begijnenstraat nr 1 Het 
nr 60 zou juist geweest zijn 
Hoewel een gedeelte van de rijksweg 
Diesf-Geel sinds lang i p v Langen-
berg werd omgedoopt in Turnhoutse-

Zoveelste blunder 
van Diests 
schepenkollege 

baan houdt men het op de stadsplan
nen hardnekkig bij Langenberg De 
eigenlijke Langenberg wordt volgens 
de plannen Dorpsstraat 
Het gemeentehuis van Webbekom 
dat in werkelijkheid aan de Webbe-
komstraat ligt wordt op de plannen 
gesitueerd langs de Stw op Papen-
broek Verder vindt men nergens de 
adressen noch de telefoonnummers 
van het stadhuis of van de gemeente
huizen der deelgemeenten terug 

Dure flater 

Gans deze flater kost aan de stads-
kas dus bijna 219000 fr Uiteraard zat 
het schepenkollege na de tussen
komst van het VU-raadslid erg met de 
situatie verveeld 
Men zou er nu aan denken nieuwe 
stadsplannen te laten drukken De fou
tieve zou men dan maar verkopen 
aan toeristen en eventuele bezoe
kers Dat IS natuurlijk onverantwoord, 
om nog met te spreken van een oneer
lijke verkoop Zelfs de toerist moet 
met opdraaien voor de blunders van 
een schepenkollege 
Het IS duidelijk dat Dirk Van de Wey
er het bedrag voor de aankoop onmo
gelijk kon goedkeuren 
Inmiddels zit Nieuw-Diest opge
scheept met voor bijna 219000 fr 
waardeloos papier Wil ly Somers 

Leuvense arr. raad 
bijeen 
De arromssementsraad komt op 8 
september e k om 20 uur bijeen in 
zaal Aroma, Mechelsesteenweg te 
Herent Mon Van Dijck zal er spreken 
over de Volksuniewerking te Brussel 

Johan Verminnen 
te Wemmei 
Op vrijdag 22 september 1978 om 21 
uur gaat in zaal SKC, De Raedemae-
kerlaan te Wemmei een zang- en 
muziekavond door met memand min
der dan Johan Verminnen 

Groot Vlaams 
Hoevefeest 
Op zaterdag 9 (begin 18 u ) en op zon
dag 10 september (begin 12 u) , orga-
nizeert het VU-arrondissement Halle-
Vilvoorde een groot Vlaams Hoeve-
feest 
Dit feest gaat door in het prachtige 
kader van de Ridderhoeve, Abdij-
straat 26, te Grimbergen Allen wel
kom op dit feest i 

KONINKRIJK BELGIË - MINISTERIE VAN FINANCIEN 

8,75% LENING 1978-1986 
RENTE — 8,75 % 's jaars vanaf 22 september 1978. 
EFFEKTEN. — Toonderobligaties van 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 en 500.000 
frank. De coupures van 5.000 frank worden als bijpassing afgeleverd 
AFLOSSING. - Uitsluitend door terugkoop 
TERUGBETALINGSPRIJS. — Tegen het p a n op de emdvervaldag van 22 september 
1986 
UITGIFTEPRIJS. - 99 % 
OFFICIËLE NOTERING. — De obligaties zullen officieel ter beurze worden geno
teerd 

IIMSCHRIJVING 

van woensdag 6 to t donderdag 21 
september 1978 

Aan de inschrijving kan vóór laatstvermelde datum een einde worden gesteld. 

De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de Nationale Bank van 
België en bij de in België gevestigde banken, wisselagenten en de ertoe gemachtigd 
de financiële instellingen van de openbare sector en spaarkassen. 
De uitgifteprijs is volledig m speciën te betalen bij de inschrijving. 

Brussel 31 augustus 1978 

De Minister van Financiën, 
G. GEENS 

Adv. 150 

WIJ 11 
7 SEPTEMBER 1978 



FILMTHEATERS 
van 8 tot 14/9/78 

studio 
LEUVEN 1 

14u K T 20 u, derde week 
The last waltz 

Film van Martin Scorsese 

1 6 u - 2 2 u K N T 
Het verloren paradijs 
Film van Harry Kumel 

Met Willeke van Ammelroy 
Hugo Van den Berghe 

1 7 u 4 5 - 2 3 u 4 5 K N T 
2e week 

Looking for Mr Goodbar 
van Richard Brooks 

LEUVEN 2 
1 9 u 4 5 K T 
Derde week 

La Zizanle 
van Claude Zidi 

met LOUIS de Funès 

Annie Girardot 

15 u 30* - 21 u 30 
Once upon a time 

In the west 
van Sergio Leone 

met Charles Bronson, 
Henry Fonda 

13 u 45 
18u 
24 u 

Het verloren paradijs 
van Harry Kumel 

met Willeke van Ammelroy 
Hugo Van den Berghe 

Bert Andre 

TERVUREN 
Zondag 13 u 30,16 u K T 

Blackbeard's Ghost 
van Walt Disney 

met Peter Ustinov 

Vrijdag,zaterdag 20 u 30 K T 
Zondag 18 u 

Smokey and the bandit 
van Needham Hac 
met Burt Reynolds 

Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag 20 u 30 

K N T 
L'Amour vlole 

van Yannick Bellon 

TIENEN 
Vrijdag 20 u en 22 u 30 
Zaterdag 17 u , 20 u , 22 u 30 
Zondag 13 u 30, 16 u, 18 u 30, 
21 u 
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag 20 u 30 

Saturday night fever 
Film met John Travolta 

Muziek van de Bee Gees 

KURSAAL TURNHOUT 

Zondag 15 u K T 
De twee missionarissen 

met Terence Hill en Bud Spen
cer 

Vrijdag 2 0 u 3 0 - 2 3 u K N T 
Zaterdag 20 u 30 - 23 u 
Zondag 18 u - 20 u 30 
Maandag 20 u 30 
Dinsdag 20 u 30 
Woensdag 20 u 30 

Leman Popsicle 
Film van Boar Davidson 

Toeristische 
zoektocht te Heist 
Op zaterdag 16 september 1978 is er 
een toeristische zoektocht met auto, 
motor of fiets door de deelgemeen
ten van Groot-Heist 
Inschnjving en vertrek in cafe «Tijl», 
Bergstraat 81, Heist-op-den-Berg tus
sen 12 u 30 en 15 u 
Lengte van de nt ± 45 km Deelne-
mingspnjs 100 fr, prachtige pnjzenta-
fel Elke deelnemer wint een waarde
volle prijs 

Verstandig sparen 
bij de NMKN 

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

Verstandig sparen bij de NMKN betelcent 
een maximaal rendement voor uw beleggingen 
en dit onder Staatswaarborg. 

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

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

Stel zo vlug niogeli/k het spaarplan op dat gericht is op 
de hogere studies van uw kind. 

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

* 1200 agenten tot uw dienst.Raadpleeg de Gouden Gids, 
rubriek Banken. 
V fitinf 2l( h ooA inriult n lot 
('cn (((f('iit^(h(tit iHin <it' Nafionitii Hunl, i (iii Hi hjic <ii hoofiht tt l t ii (h 
(Kicnlst happfil i'du (Ir-ASLK, (U (hshf)ni(fk<itüin i n (h niaal^( liappt lij Ui 
zetel van du N VKN 

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

i 

KREDIETA^NUVERHEID 
Denk aan morgen. Spaar bij de NMKN. 

Maatschappelijke zetel: Waterloolaan 16 - 1000 Brussel - Tel. 02/513 62 80 
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Zware inzet van politiek werkjaar 
De gemeenteraadszitting van 28 augustus j l . is weer uitgelopen tot half vier in 
de ochtend. Er stonden 91 punten op de dagorde. De voornaamste hadden 
betrekking op het mvoeren van verhaalbelastingen op de aanleg van nieuwe 
wegen, op de onderhandse aankoop van het kloostergebouw van de zusters 
benediktinessen naast de St-Geertruikerk en het voorontwerp voor het bou
wen van een kleine koncertzaal voor het muzlekconservatorium. Uit de 
bespreking van die punten is weer eens gebleken hoe gebrekkig de dossier
kennis is bij de leden van het CVP-PW-kol lege Het tekort aan een samen
hangend beleid begint zich nu duideli jk te wreken De aanwezige joernalisten 
waren van oordeel dat de opposit ie voor een boeiende bespreking had 
gezorgd. Maar wat baat het zou je op een iets ontmoedigde toon kunnen zeg
gen. Toch moeten VU en BSP volhouden in het belang van de stad. 

De idee van de verhaalbelastingen St. -Geertrui 
kan samengevat worden als een fiska
le nnetode om de aanpalende eige
naars de kosten te doen dragen van 
nieuwe wegen of verlengingen en ver
bredingen van wegen Men gaat er 
van uit dat de eigendommen langs die 
wegen een meerwaarde krijgen Een 
andere metode is de wegen te laten 
bekostigen met de globale opbrengst 
van de belastingen Voor de verkave
lingen zijn andere regels voorzien 
langs de weg van de verkavelings-
voorschnften, waarbij de wegen ten 
laste vallen van de verkavelaar BSP 
en VU betoogden bij monde van de 
raadsleden Tobback, Van Mellaert en 
Van Itterbeek dat de meerwaardete-
one in het huidige stadium van de 
wegenaanleg in Groot-Leuven met 
meer houdbaar is 

In vele gevallen is er geen meerwaar
de, maar zelfs hinder, als de weg ver
breed of verlengd wordt Het profijt is 
hoofdzakelijk voor de weggebruiker 
Wat betreft de rioleringen, repliceerde 
Van Itterbeek tegen CVP-raadslid 
D'Haese, gaat het met op staande te 
houden dat die uitsluitend ten goede 
komen aan het huis dat erop aange
sloten is_en dat er trouwens voor 
betaalt Een rioolnet is een stuk van 
de stedelijke infrastruktuur waar de 
ganse gemeenschap baat bij heeft en 
dat door de hele gemeenschap dient 
bekostigd Raadslid Tobback haalde 
talk)ze gevallen aan waar de toepas
sing van de tjelasting zou leiden tot 
hopeloze betwistingen Op een vraag 
van Van Itterbeek, aan welke wegen 
het kollege speciaal dacht voor het 
heffen van de verhaalbelastingen, ant
woordde de burgemeester aan geen 
enkele. Blijkt daaruit dat het stadsbe
stuur geen wegenplanning heeft voor 
deze legislatuur' 

Een mooi menselijk ogenblik 
was het afscheid van Mauri ts 
Van Haegendoren als gemeen
teraadslid. Hij had er aan ge
houden om aan het slot van de 
openbare zitt ing, in de al late 
ochtenduren, met een korte, ga
ve toespraak, zijn ontslag aan 
de kollega's mee te delen Hij 
drukte erop, om elke verkeerde 
uitleg te voorkomen, dat hij om 
louter persoonli jke redenen uit 
de raad stapte, na anderhalf 
jaar gezeteld te hebben en de 
VU-fraktie te hebben geleid. 

Afscheid 
van Mauri ts Van 

lendoren Haeg( 
Hij bracht hulde aan het geduld 
van de burgemeester en voeg
de eraan toe dat diens moeilijk
heden voortvloeien uit het feit 
dat hi), zoals de wet voorziet, 
tegeli jkerti jd hoofd is van de 
uitvoerende macht en voorzit
ter van de raad. Hi | dankte de 
BSP voor de medewerking en 
kameraadschap Daarop werd 
door de verschil lende fraktle-
voorzit ters van CVP, P W en 
BSP hulde gebracht aan de kra
nige Leuvenaar en polit icus die 
Van Haegendoren is 
CVP-voorzitter De Vlies zette 
vooral in het licht wat zijn kolle-
ga gepresteerd heeft voor de 
Vlaamse bewustwording als ge
wezen scoutsleider, als bezie
ler van het Vlaamse volkshoge-
schoolwerk, als schri jver van 
vele polit ieke geschriften en 
ten slotte als polit icus De VU 
verliest een taktvol fraktielei-
der, een vinnige spreker en 
sluw facticus Zoals BSP-raads-
lid Tobback onderstreepte was 
Maurits Van Haegendoren op 
korte t i jd een vertrouwde stem 
• n figuur geworden in de raad 

De stad zou het kloostercomplex aan
kopen tegen 26 750 000 fr Hiervoor 
zou een staatstoelage worden ge
vraagd van 90 % (25 % van Ruimtelij
ke Ordening en 65 % van Kuituur) 
Het projekt zou passen in het raam 
van de stadskernvernieuwing Raads
lid Van Itterbeek beklemtoonde dat 
de abdij een onvervangbare «site» is 
en als stedelijk landschap moest wor
den behouden Vooral het park is 
belangrijk en dient te worden openge
trokken door het aanleggen van nieu
we doorgangen en bruggen over de 
Dijle 

Groot-Leuven 
De VU had trouwens in de kommissie 
Ruimtelijke Ordening voorgesteld dat 
de stad de eigendom zou verwerven 
van het park en dat de gebouwen zou
den afgestaan worden aan de stedelij
ke maatschappij voor sociale woning
bouw Maar, zo stelde de VU-woord-
voerder, de prijs die de stad moet 
betalen is 10 miljoen te hoog Boven
dien zijn de ramingen voor de aanpas
sing van de woningen, namelijk 30 mil
joen, te vaag en ruim onderschat Hij 
betreurde dat er daaromtrent geen 
deskundige expertise verncht was 
Ook de BSP struikelde over de pnjs 

en twijfelde aan de mogelijkheid om 
de kloostergebouwen om te vormen 
tot woningen Woordvoerder Tob
back kon met geloven in dat soort 
stadskernvernieuwingen en vreest 
vooral voor de geldelijke gevolgen Bij 
monde van raadslid Vandezande 
(VU) kon de VU wel akkoord gaan 
met de aankoop als de opschortende 
voorwaarde van een betoelaging va 
minstens 35 % door het Rijk zou inge
schreven worden in het besluit Dat 
amendement werd verworpen, zoge
zegd omdat de mondelinge verkla-
nngen van het Kollege op dat punt vol
stonden, wat natuurlijk juridische non
sens IS BIJ de uiteindelijke stemming 
stemde cle BSP tegen De V U ont
hield zich 

Zonder dat de kommissie Kuituur 
geraadpleegd was, kregen de raadsle
den een voorontwerp voor een kleine 
koncertzaal met vergaderlokalen 
voorgeschoteld, die zouden gevoegd 
worden bij de in aanbouw zijnde gro
te koncertzaal van het conservaton-
um BSP-lid Libert twijfelde aan het 
nut van die zaal en gaf een opsom
ming van de koncertzalen waarover 
de stad beschikt of eertijds zal be
schikken VU-raadslid Van Itterbeek 
verweet de stad geen enkele planning 
te hebben voor de kulturele infrastruk
tuur en vroeg de verdaging van het 
punt, zodat de kommissie Kuituur er 
een grondige bespreking kon aan wij
den Ten slotte gaat het om een uitga
ve van minimum 30 miljoen CVP en 
PVV (op Jos Holle na) verwierpen de 
verdaging V U en BSP stemden tegen 
het ontwerp 

In de verdere besprekingen kwamen 
Rob Vandezande en Frans Vanden 
Eynde nog tussen over de aanleg van 
tennisvelden, verschillende verkeers
problemen, onder meer aan de Ter-
vuursepoort, en over het achterblij
ven van het stedelijk informatieblad 

Kabaal over „Karsenty" 
Toen raadslid Van Itterbeek, het kolle
ge begon te interpelleren over de 
redenen waarom er dit jaar opnieuw 
zes voorstellingen van de " Galas Kar-
senty-Herbert», de nu al beruchte 
Parijse toneelfirma die het Vlaamse 
land maar ook de Franse provincies 
afdweilt met haar derderangsvoorstel-
lingen, gebracht zullen worden in de 
stedelijke schouwburg, ontstond er 
een hels kabaal in de CVP-rangen 
Vooral de zogenaamde flaminganten 
in de CVP, R D'Haese en P De Vlies, 
blonken uit door hun barbaars 
schreeuwen om Van Ittertjeek het 
spreken te beletten De burgemeester 
liet hen begaan en vroeg ten slotte 
aan de VU'er om de zaak schnftelijk 
over te maken Daarop kwam BSP-lid 
Tobback aan het woord, hij vroeg dat 
het reglement zou toegepast worden 
en dat zijn VU-kollega zou kunnen 
spreken Hij voegde eraan toe dat, op 
grond van wat in de pers verschenen 
was, hij ook verschillende vragen had 
kunnen stellen aan het kollege 
Van Itterbeek vroeg dan of de direk-
teur van de schouwburg een op
dracht had van het stadsbestuur om 
in Parijs te onderhandelen met de 
heer Herbert en of de stad op de 
hoogte was van de vraag van sekreta-
ns-generaal Woitrin van de UCL om 

de Franse toneelvoorstellingen in Lou-
vain-la-Neuve te laten opvoeren Daar
op antwoordde de schepen voor Kui
tuur, mevrouw Roos van Hove, dat 
het de direkteur van de schouwburg 
vrijstond naar Parijs te gaan Dat lok
te een hevige repliek uit van L Tob
back 

D e Franse b r i e f 

De Belgische wetgeving voorziet 
geen regelingen voor het taalgebruik 
van de openbare besturen in hun 
betrekkingen met het buitenland De 
Franse bnef van de schepen voor Kui
tuur aan de heer Herbert valt dus met 
onder de taalwetgeving 

Van Itterbeek vroeg dat in het raam 
van de groeiende Europese eenma
king en van de drukkere internationa
le betrekkingen die daaruit vloeien, de 
openbare besturen en de stad de taal
regels zouden volgen die van kracht 
zijn in de Europese Gemeenschap 
Daar behoort het Nederlands tot een 
van de zes officiële talen Het komt er 
bovendien op aan het buitenland, en 
vooral de Franstalige landen, te laten 
zien dat Leuven een Vlaamse stad is 
Dat standpunt kreeg de onmiddellijke 
instemming van de BSP CVP en PVV 
namen geen standpunt in 

Ingenieursbureau B . T - I . W . 

6 Frans Hals vest -
MECHELEN 

^ Bureau voor 
Toegepaste 
Ingenieurswetenschap
pen 

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

•k Studie en uitvoering van 
industriële gebouwen 

* W e g e n - e n 
r ioler ingswerken 

* Ontwikkel ing en 
toepassing van de 
leefmil ieutechnieken 
met o.a. verwerking van 
h u i s v u i l en industriële 
afvalstoffen 

Aarschot 
in rouw 
Op 31 augustus hebben wij onze 
vriend Fons Van Ouytsel naar zijn 
laatste rustplaats te Wolfsdonk bege
leid 
HIJ was de schoonvader van onze 
voorzitter, kandidaat op onze lijst als 
WIJ dat graag wilden, vriend van velen 
Zijn leven vol beproevingen, maar per
manent doorweven met de draad van 
zijn Vlaams-nationale overtuiging is 
voor ons een voorbeeld 
Wij zullen ons zijn eeuwig optimisme 
en zijn wijze bedenkingen blijven her
inneren 
Onze verdere inzet in de Vlaamse 
beweging is de beste manier om hem 
te gedenken 

«IVIensen met 
vragen » 
zet deuren open 
Het Centrum voor sociaal dienstbe
toon «Mensen met vragen» houdt 
vandaag 7 september een opendeur
dag Deze gaat door in de Kieken-
straat 1 te Leuven om 17 u 30 In 
samenwerking met Priester Daens-
fonds, VILSOR en Argenta 

VUJO-Gr imbergen 
Akt ief 
De VUJO en V U van Gnmbergen blij
ven op de aktieve toer 
— Op donderdag 21 september heeft 
er in het kultureel centrum te Strom-
beek-Bever om 20 u een info-avond 
over Frans-Vlaanderen plaats Spre
ker Walter Luyten 
— Op vrijdag 22 september danst 
VUJO in Wauxhall (Grimbergen) op 
haar vijfde dansende Tee met d j Dol
le Kever 53 
— Zondag 1 oktober trip naar Frans-
Vlaanderen Inschrijving noodzakelijk 
150 fr per persoon, 100 fr vanaf 4de 
inschnjving per gezin 
Vrijdag 13 oktober om 20 u in het 
Kultureel Centrum te Strombeek-Be-
ver Optreden van kabaretgroep Me-
lopee Organizatie Karel Bulsfonds en 
VU-Nieuw Grimbergen 

TE KOOP 
IN VERTROUWEN 

V W Golf LS (1600 cc) automate 
que Bouwjaar 1976 4 deuren 
Radio (FM-AM) Stereo-casset
te Anti-roest (Dinitrol) Tel 031-
881371 

— Ervaren handelskorrespon-
dent, viertalig, machineschnft, te-
leks, vertalingen, enz Zoekt 
passende betrekking in omg 
Brussel Tel 02-47817 82 

— Studentenkamer te huur, w 
en k water c v rustig gelegen 
nabij Groenplaats op 10 min 
van UFSIA, ml tel 031-3342 24 
na18 u (N64) 

Jongeman wenst betrekking als 
leerling-loodgieter op leerkon-
trakt (1609) 
Industrieel laborant A1 scheikun
de zoekt betrekking Militaire 
dienst volbracht (1608) 
Jonge vrouwelijke daktylo 

(1607) 
Vrouw zoekt werk als sekreta-
resse Diploma hulpboekhoud
ster (1554) 
Jongeman met rijbewijs B Le
gerdienst volbracht Zoekt be
trekking als chauffeur-besteller 
inVL-Brabant (1554) 
Diëtist Kan zelfstandig werken 

(1286) 
Technisch tekenaar Met onder
vinding (1463) 
Juffrouw zoekt werk als vertaal
ster Licentiate (1614) 
Personen die deze werkzoeken
den een gepaste job kunnen 
aanbieden worden verzocht kon-
takt op te nemen met volksver
tegenwoordiger Paul Peeters, 
Mechelseweg 62 te Kapelle-op-
den-Bos Tel 015-71 1422 

(N67) 

Over te nemen wasserij in Ter-
vuren, met bestaand klienteel 
Werk voor min twee personen 
Mogelijkheid tot inwonen Tel 
voor afspraak 02-767 55 93 

(N66) 

VUJO-Vossem 
fietst zich in de kijker 
Wat er op 30 juli 1978 laatstleden te 
beleven viel in de straten van Vos-
sem, Duisburg en Tervuren strekt 
VUJO-Vossem enkel tot lof Lof voor 
het prachtige resultaat dat zij behaal
den met het innchten van deze zomer-
aktiviteit 

015/20.33.14 

Dat VUJO-Vossem een bloeiende af
deling IS behoeft zeker geen verdere 
uitleg Bewijs daarvan is het deelne
mersaantal en de vele goede reakties 
die we hoorden na afloop van de fiets-
zoektocht 

De deelnemers startten tussen 13 en 
14 uur aan ons lokaal « Cafe de Con
go » om de 12,5 km lange zoektocht 
aan te vatten en dit onder een blaken
de middagzon Het weer liet ons dus 
deze keer met in de steek, maar ook 
de bevolking met Bewijs hiervan is 
het grote aantal starters 62 

De lange stoet werd enkele malen 
opgehouden voor het verrichten van 
praktische proeven 
De 20 vragen werden door alle deel
nemers binnen de maximum toegela
ten tijd (5 uur) opgelost 
BIJ het eindigen van de fietszoektocht 
werden alle deelnemers nog een laat
ste keer op de rooster gelegd voor 
twee praktische proeven en een schif-
tingsvraag dn geval van gelijke pun
ten) Voor dit laatste stonden onze 
schepen Frans Trappeniers, gemeen
teraadslid Lode Aerts, Ingrid Rons-
mans en Viviane Debaty in 
Tussen 18 en 20 uur terwijl het 
bestuur druk bezig was met het verbe
teren van de vragenlijsten en het 
optellen der punten, toog de massa 
naar huis om een lekker hapje te eten 
Rond 20 u 30 konden we overgaan 
tot de pnjsuitdeling 
Alfons Van Den Abbeele ging met de 
hoofdvogel lopen, een prachtige radio
wekker , de bloemtuil met VUJO-im-
tialen schonk hij aan onze VUJO-afde-
ling terug en dit gepaardgaande met 
de traditionele 3 kussen 

Vervolgens kwamen op de ere
plaatsen Alex Vanderhulst (ijsmolen-
tje, Viviane Ackermans Groodsnijma-
chine), Ingnd Vanderhulst (fotoalbum 
-I- vrijkaart kapper), Marleen Derij-
cker (koffiemolen) 

Na afloop van de pnjsuitdeling werd 
nog een kleine tombola gehouden 
waarvan de opbrengst integraal zal 
geschonken worden aan «De negen 
van Laken » 

Wat we in dit kort verslag ook even 
wilden vermelden is het werk achter 
de schermen In de eerste plaats dan
ken we onze twee vrouwelijke mede
werksters Debaty Viviane en Rons-
mans Ingrid Verder schepen Frans 
Trappeniers, gemeenteraadslid Lode 
Aerts, VU-voorzitter Herman Goos-
sens, VU-penningmeester Willy Putte-
mans 

Natuurlijk was ons bestuur deze dag 
ook zeer aktief, Voorzitter Mark Trap
peniers, sekretaris Peter Van Den 
Abbeele, penningmeester Roger Van 
Loo, propagandist Luk Puttemans, or-
gamzator Hans Van Den Abbeele en 
raadslid Henri De Koninck 
Tot slot nog een dankwoord aan al 
diegenen die op een of andere manier 
een positieve inbreng hadden, zowel 
wat de organizatie als wat meerijden 
betreft Kortom hartelijk dank aan alle 
VU-VUJO leden en sympatizenten 
We spreken alvast af op ons I e 
VUJO-bal 4 november 1978 in zaal 
Edelweiss - Vossem om 20 u 30 

iof Un ^cttlioorn 

i Restaurant 
Feestzaal Café 

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

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 
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Tienmaal het Jaar van het Dorp te Brakel 
of het dorp, in de ruimste zin van 

zijn betekenis, gezien door 10 diverse 
kunstenaars is het motto van een inte
ressante kunsttentoonstelling die dor-
gaat gedurende de septemberkermis 
in de lokalen der Vlaamse Knng, 
Marktplein 19 De met zorg samenge
stelde groep bevat volgende klinken
de namen G Gosseye, R Haeck, J 
Leenknegt, G Mangeleer, H Solemez 
en L Van Damme Naast deze tien 
schilders verlenen ook de beeldhou-
v\/ers J Coutuer en L De Roe hun 
medewerking aan dit belangrijk artis
tiek gebeuren voor de streek Zowel 
de bekende kunstenaarsnamen als
ook hun verschillende benadenng van 
het onderwerp, wat betreft hun voor
stelling en techniek, staan borg voor 
een boeiende ontdekkingstocht Zo
als dat ook vorig jaar het geval was 

STADSBESTUUR 
VAN ST.-NIKLAAS 
1 Openverklaring van één 
vaste betrekking van klerk 
steno-ptypist(e); 
2. Aanleggen van wervingsre
serves van; a) klerk steno-ty-
pist(e); b) biblioteek-assisten-
t(e). 
Kandidaturen In te dienen 
uiterlijk op 5 oktober 1978 
Gedetailleerde voorwaarden 
te verkrijgen op de dienst 
Sekretariaat - Personeels
zaken, Stadhuis, 2700 St-Ni
klaas lAdv. 152) 

worden talrijke belangstellenden ver
wacht hetgeen uiteraard een grote sti
mulans betekent voor de inrichters 
De vooropening met inleiding door de 
h Robrecht Portier, lic kunstgeschie
denis heeft plaats op vrijdag 8 sept 
om 20 u De tentoonstelling is verder 
kosteloos te bezoeken op zaterdag 9 
sept van 16 tot 21 u, zondag 10 sept 
van 10 tot 12 en van 14 tot 21 u, 
maandag 11 sept van 18 tot 21 u en 
tenslotte woensdag 13 sept van 9 tot 
13 u 30 

Gentse arr.-raad 
uitgesteld 
D e a r rond i ssemen ts raad van 
G e n t voo rz ien voo r vn j dag 8 sep
t e m b e r onn 20 u in zaal Roe land 
IS u i tgeste ld t o t vn j dag 22 sep
tember , ze l fde uur, ze l fde plaats 

Sociaal dienstbetoon 
(Ninove en Aalst) 
Georgette De Kegel 
Uitzonderlijk zal op vnjdag 8 dezer 
geen zitdag van sociaal dienstbetoon 
doorgaan bij Georgette De Kegel, 
Aardeweg 36, 9406 Outer-Ninove, ka
binetsmedewerkster van staatssekre-
taris Anciaux 
De zitdag in het lokaal Den IJzer te 
Aalst van zaterdag 9 september gaat 
evenmin door 
Georgette is thuis te bereiken iedere 
vrijdag van 16 tot 19 uur 

Veilig Verkeer-aktie te Kuurne 

•r*'»~ 

Kortnieuws uit Lede 
Pro f i c i a t te Lede 

Zaterdag 2 september traden Hilde 
Gnjsouille en Miei Smolders in het 
huwelijk Hilde is de dochter van ons 
bestuurslid en verantwoordelijke uit
gever van ons ledenblad « Binding», 
Marcel Via deze weg wensen wij het 
jonge paar veel geluk 

L e d e n f e e s t te Lede 

Vnjdag 15 september gaat in zaal 
«Godefroit», Impe, ons jaarlijks leden
feest door Op het programma o a 
gratis etentje, toespraak door senator 
Oswald van Ooteghem, informatie 
over de Vlaamse Ziekenkas, Priester 
Daens door Georgette de Kegel, tom
bola, een muziekje en een dansje en 
natuurlijk de Vlaams-nationale fami
lie gezellig bij elkaar Prijzen voor de 
tombola graag afgeven bij Luk Rogge
man, Kouterstraat 9/2, Wanzele 

Ba l s c h e p e n J u l e s H e n d e r i c k x 

Jaarlijks VU-bal in zaal «Brouwers-
huis», Rosselstraat, Lede Zaterdag 
14 oktober, 21 u met Ray Franky en 
orkest Toegang 80 fr (aan de kas
sa 100fr) 

Jaarlijks bal 
Groot-Ninove 
Op vrijdag 13 oktober 1978 heeft het 
10e bal van VU-Ninove plaats in zaal 
Roxy, Geraardsbergsestraat te Nino
ve Het zeer gekende Vlaams orkest 
Waltra zal deze keer voor een fantas
tische stemming zorgen Stan Philips, 
oprichter van dit orkest, beloofde ons 
eveneens aanwezig te zijn 

DIRK MARTENS 

Huwelijk te 
Ingelmunster 
Op 2 september gaven Katrien Van-
denbussche en Jan Huyghe elkaar 
het ja-woord onder het wakend oog 
van de Vlaamse priester Elias Dupon 
Aan de twee Vlaamse ouders en het 
bruidspaar onze beste gelukwensen 

Gelukwensen 
te Spermalie 
Ons bestuurslid Eddie Bentein stapte 
in het huwelijksbootje met mejuf
frouw Suzy Vanhee 
Een goede vaart aan de gehuwden 
en minstens een leeuw en een leeu
winnetje 

: D e Vo lksun ie en de Federat ie 
* V l a a m s e V r o u w e n afdel ing Kuur 

ne v o e r d e n t i jdens de vakant iepe
r iode een akt ie «Vei l ig V e r k e e r » 

A a n het w e r k zien w i j m e v r V a n -
dendr iessche , gemeente raads l id . 

S. i\v<<ï*;'i.^ 

m e v r Lec luyze, sekre tar is F V V 
en Rober t Hugel ier, VU-voorz i t -
ter O p beve l van het schepenko l -
lege w e r d een paar dagen na de 
akt ie het g roo t s te deel van de bor
d e n v e r w i j d e r d en dit m issch ien 
w e g e n s de verkeersve i l ighe id 

Kristallen en 
mineralen te Brugge 
Tot 10 september heeft in het Provin
ciaal Hof, Markt te Brugge de tentoon
stelling «Knstallen en mineralen » 
plaats, ingericht onder de leiding van 
VU-schepen Omer Dombrecht Ver
scheidene provinciebesturen, gemeen
ten, verenigingen en instellingen werk
ten mede De tentoongestelde kristal
len en mineralen (uit partikulier beziü 
behoren tot de tweede belangrijkste 
pnve-kollektie van de wereld, volgens 
de tweede uitgave van de «World 
Directory of Mineral Collecticjns», 
1977 
Een kleine maar keunge katalogus 
leidt de bezoeker in deze merkwaardi
ge tentoonstelling in via de figuren 
van Anselmus Boetius De Boot, een 
Brugs mineraloog uit de 17e eeuw 
Ook het «Penodiek Stelsel der Ele
mententabel van Mendelejev is in dit 
boekje opgenomen Mendelejev was 
een Russisch scheikundige, beroemd 
door zijn ontdekking in 1869 van de 
wet van de periodiciteit in de eigen
schappen van de elementen Totaal 
onafhankelijk kwam de geleerde Lo-
thar Meyer tot dezelfde bevindingen 

September: Hugo Verriestmaand te leper 
September 78 wordt een biezonde-

re maand voor de Vlaamse Bewe
ging Een welgevuld en interessant 
programma wordt Vlaanderen aange
boden De Vernestherdenking (Ver-
nest werd honderd jaar geleden be
noemd tot principaal van het leperse 
St-Vincentiuskollege) gaat onder het 
motto « Dat volk moet herleven i» 

• 10 september 1978: om 10 u in 
de Sint-Maartenskatedraal in leper, 
eucharistieviering voorgegaan door 
mgr EJ de Smedt, bisschop van 
Brugge Deze mis wordt uitgezonden 
door de Vlaamse BRT-televisie 

• 23 september 1978. onthulling 
door mevr Rika de Backer, minister 
van Nederlandse Kuituur, van het 
monument van de Vlaamse Beweging 
op de Stadswallen te leper Feestre
de Maurits Coppieters, 
• 23 september 1978 Davidsfonds 
herfstgouwdag Tema «Dat volk 
moet herleven» 
• 24 september 1978 De voorzitter 
van de VTB-VAB Jozef van Over-
straeten onthult aan de gevel van het 
kollege de gedenkplaat geschonken 
door de VTB-VAB 
• 23 en 24 september 1978: in de 
Stadsschouwburg te leper, opvoering 

van de audiovisuele kreatie « Dat volk 
moet herleven» (toneel, koreografie, 
diaprojektie, muziek) Regie Remi van 
Duyn 

• september 1978 tentoonstelling 
« Hugo Verriest en leper 100 jaar gele
den » in de stedelijke biblioteek 

• Uitgave van een historische stu
die over Hugo Vernest in de jaren 
1878-1888 als pnncipaal van het Sint-
Vincentiuskollege te leper en als 
Vlaams strijder in dezelfde periode 

• Uitgifte van een gouden penning 
en van een kunstvolle lito door de 
Marnix-nng leper-Westland 

NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/331 05 

P V B A 

* 

AALST 

Lnnge Zoiitstr 30 29-33 36-38 
Tel 053/2140 60 

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwacjens bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken schoniniels knmerversiermgen wastafels 

en wnskussens kinderklediny 

SPORTARTIKELEN allerlei turnkledii ri i iteruitri istingeii • ping
pongt.tfels badkleding en alle toetaelioorten rol en ijsschaatsen -

kaniping artikelen tiirngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in nierkattikelen autobanen 
elektr tremen der beste merken a i i to j go-c.\rts traktoren pop-
|)en poppenwagens en wiegjes b reien lessenaars borden • 
fietsjes alle gezelscluipss()elen alle soorten mekanieken school

tassen borden - tiiinnienbelen tuinsclionimels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Z A N H E R 
Wasautomaten - koelkasten - diepvriezers en 
verwarming. 

ZANKER-CENTER 
Gilbert Dezutter, 
Wingenestraat 7, 
9880 Maria-Aalter 

Tel. 091-74.19.50 

Duitse topkwahteit met goede service. Zeer lage prij
zen ^dv 87 

LIMBURG 
VU-Beringen rouwt 
Een onzer beste leden en eerste afde
lingsvoorzitter, Frans Wijckmans, is 
ons te vroeg ontvallen Frans ging ter 
ruste op 1 september 1978 Met hem 
verliest Beringen met alleen een twee
voudige voorzitter maar tevens de 
man waarop we in financiële nood 
konden rekenen 
Gesproten uit 'n oud nationalistisch 
gezin herdenken we nogmaals zijn 
dierbare vader die reeds veel vroeger 
zijn sporen had verdiend voor de 
Vlaamse zaak 
We wensen aan zijn familie en aan 
zijn zonen de kracht om de handels
zaak, die hun vader en grootvader 
wisten op te bouwen, verder in stand 
te houden en tot verdere bloei te bren
gen 

Vlaanderen zal er zeker goed bij 
varen 
Frans, rust in vrede, we vergeten u 
met in onze gebeden en gedachten 
We wensen dat zijn echtgenote Clai
re troost zal vinden in haar kinderen 
en de verscheidene organizaties 
waarvan ze de spil is 

Terreur te Dilsen 
De laatste tijd is het in de fusiege
meente Dilsen met meer plezant voor 
de mensen die iets willen inrichten 
Stel je voor dat de mensen van de 
plaatselijke wielerklub die dit jaar voor 
de tweede maal een avondcriterium 
voor beroepsrenners orgamzeerden 
tien tot twintig maal de rode schepe
nen Paumen (Openbare Werken) en 
Cardinaels (Sport en Kuituur) moeten 
nalopen om hun cntenum in orde te 
krijgen, en als ze dan de vrijdag bezig 
zijn met lampen hangen in samenwer
king met mensen van Interlectra dan 
komt daar de schepen van Openbare 
Werken de werken gewoon stilleggen 
en verbieden gewoon om de mensen 
van de wielerklub te belazeren i 
We mogen ons toch wel eens de 
vraag stellen wat die man eigenlijk in 
zijn hoofd h e e f t ' . 
Om dan met te praten over hetgeen in 
Stokkem op 15 augustus gebeurde In 
het kader van de jaarlijkse zomerbra-

dene orgamzeerden de middenstan
ders een groots opgevatte ambach-
tendag Een fotograaf van een bepaal
de krant wilde deze verdwijnende 
beroepen fotograferen, en bemerkte 
tussen de verschillende stands ge-
meentewerklieden die daar een ver
stopte riolering moesten zuiver ma
ken en 'dat op 15 augustus i Ook 
hiervan wilde hij een foto maken Dit 
werkte blijkbaar als de bekende rode 
lap op een stier want schepen Pau-
men verhinderde hem dat, en sloeg 
hem — om onbekende redenen — 
het foto-toestel tegen het gelaat en 
op de grond 

Deze gebeurtenis verwekte grote ver
wondering en verontwaardiging bij de 
talrijke omstaanders Dacht die man-
misschien aan de rode landen "̂  
Waarschijnlijk weet die schepen mets 
van persvrijheid Het wordt anders 
hoogtijd dat eens iemand hem op het 
matje roept en hem de levieten leest 
De oppositie op de volgende gemeen
teraad "̂  

J W , Dilsen. 

Bal Willy Desaeyere 
en minister 
Rik Vandekerckhove 
Op vrijdag 15 september 1978 gaat in 
zaal « Lorka •> te Hasselt het bal door 
van minister Rik Vandekerckhove en 
kamerlid Willy Desaeyere Limburg en 
Vlaanderen is welkom i Begin 
20 u 30 

VU-BeverIo in rouw 
Alweer is een goed Vlaming uit ons 
midden gerukt ; ditmaal is het een 
bestuurslid van onze afdeling, Serva-
tius Janssens, geboren te Veerie op 
28 november 1926 en overleden te 
Lommei op 23 augustus 1978. Langs 
deze weg willen wij nogmaals onze 
innige deelneming aan zijn familie 
betuigen en vooral aan zijn moeder, 
vrouw en kinderen 
Xavier, gij waart de werker, de st imu
lans van onze afdeling. Gij organi-
zeerde en maakte propaganda en 
hield onze afdeling levendig. Alt i jd 
boordevol ideeën en vol moed . voor
uit mannen, kop o p ! Beste Xavier, 
wi j zullen uw werk en idealen voor 
Vlaanderen naar best vermogen bli j
ven verder zetten. Xavier, heb dank 
voor alles, wij zullen je nooit verge
ten. 

WIJ IS 
7 SEPTEMBER 1978 
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DE EERSTE SCHOOLDAG: 

„Schriften kaften, 
en vlug 
naar bed!" 

'J^'I^E — Dinsdagavond. Er zitten reeds twee schoolda
gen op. An en Hilde hebben de woonkamer, zoals naar 
gewoonte, omgetoverd in een speelkamer, waar kleinere 
broer Henk kraaiend tussenraast. Maar, er is nog wat 
rommel bfjgekomen. Rommel, nu ja, veel schoolboeken, 
schriften, potloden, stiften... Er werd geen traan wegge-
pinkt op de eerste schooldag ; de allereerste voor Hilde, 
het tweede leerjaar voor An. Nochtans is dit weer zo'n 
enorm belangrijk moment in het leven van deze jonge 
mensen. 

Want, heeft de lerares in de schoolagenda van Hilde 
immers niet geschreven : « Huistaak: kaften van boeken 
en schriften. En vlug naar b e d ! » Mét uitroepingsteken 
achteraan... 

Die eerste schooldag, daar heeft Hilde 
dagenlang ongeduldig naar uitgeke
ken Ze IS wel een stille deugniet, maar 
ze IS met van het type dat stilletjes 
teruggetrokken de tijd wil doorbren
gen 

Milde Cortier «Ik ga graag naar 
school Ik heb er al twee kindjes leren 
kennen Geen enkel kindje weende 't 
Was plezant gisteren en vandaag » 

— En wat heeft de juffrouw u al 
geleerd •? 
Hilde «Ze leest elke dag verhaaltjes 
voor Van een spook in een kasteel En 
over Tom en Piet twee kindjes » 
— Moest je altijd stil zitten ? 
Hilde «Soms » 
— Mocht je met spelen en zo"? 
Hilde " Turnen ja, met een bal rondlo
pen Zo, kijk Maar het was wel moei
lijk Maar ik doe het graag » 

Trek over 
School IS spel, zo denkt Hilde alvast 
nog 
Maar we lezen in haar agenda — 
geen officieel schoolagenda — toch 
maar van die antieke oude dingen, die 
nu blijkbaar reeds veel generaties 
schoolgaande jeugd overleven 

— «De onderwijzer eist gedurende de 
lessen stilte, oplettendheid, en een goe
de houding » 

— «ledere leerling moet voorzien zijn 
van een klasagenda (Schrijft dus de 
uitgever van die boekjes) De leer
lingen moeten dagelijl<s de lessen, huis
werken, in éen woord, al de plichten 
hun opgelegd, in dat schoolagenda 
opschrijven » 
Inmiddels hebben we er dus ook nog 
het raden naar of het nu klasagenda, 
dan wel schoolagenda moet zijn 
Voorlopig IS dat wel de minste zorg 
van An en Hilde 
Ze liggen ook met wakker van die der
de waarschuwende stelregel in hun 
agenda «De leerlingen moeten goed 
in acht nemen, dat zij altijd onder het 
gezag van hun onderwijzer staan, 
zowel binnen als buiten de school» 
Dat zijn zware woorden allemaal 
Maar Hilde ziet het met zo streng 

Hilde «Ik heb JAN leren schrijven En 
we hebben ook wat getekend Na het 
turnen hebben we met blokjes ge
speeld, en mochten we ook rusten 
Nadien moesten we dan terug hard 
werken lezen » 

— In haar boekje « Taal op school» — 
schriftje voor de eerste klas — heeft 

Hilde inderdaad vier lijntjes «Dat is 
Jan - Dat is Piet» met telkens een 
ander kleurtje «overtrokken» Over
trokken 7 Inderdaad van de eerste 
tot de laatste bladzijde staat als op
dracht TREK OVER Waarmee de 
steller van het boekje de kindjes diets 
wil maken dat zij de zinnetjes zoals 
« Dat IS Jan », die in fijne lijntjes voorge
schreven zijn, met kleurpotloden moe
ten vetjes schrijven Dat wordt in Taal-
op-school «overtrekken» geheten 
Vreemd Maar, nog eens, Hilde ligt er 
(nog) met van wakker 

— Wat zou je later willen worden? 
(Hilde neemt heel diep adem) 

Hilde « Eerst zou ik bakker willen wor
den Want dan kan je deeg smullen Ik 
heb dat geleerd van mijn meter En 
dan, en dan, zou ik willen turnen Ballet 
spelen En daarna zou ik juffrouw wil
len worden Ik zou in de kleine kleuter
klas de kleine kindjes leren Bij juf
frouw Marie les geven En tekenaar 
zou ik ook willen worden Dan kan ik 

op papier afkijken van een mens, en 
dan krijg ik geld daarvoor En kuis
vrouw zou ik ook willen worden » 
Plannen heeft Hilde Cortier blijkbaar 
genoeg om vanaf de eerste schooldag 
vol verwachting naar school te gaan 
Hopelijk wordt ze in haar schoolspel 
met vroeg of laat gehinderd door die 
fameuze « uittreksels uit het reglement 
van binnenorde» 

Onvoldoende sport 
An heeft er inmiddels al een jaartje 
lagere school opzitten Haar entoesias-
me IS er daarom met minder groot om 
Ze IS trouwens volgens haar «rap
port» een flinke werkster Er zijn blijk
baar op haar school twee evaluatie-sy
stemen een vermelding, en een pun-
tenkwotenng 
An werd door de schoolgemeenschap 
al beoordeeld op haar «leefhouding », 
«leerhouding» en «expressie» En ze 
kreeg een cijfer voor catechese, moe
dertaal, wiskunde, en werkelijkheidson-
derricht 

Het opjutten met cijfers is nog met 
algemeen verdwenen Wel blijkt men 
nu meer te werken met «gemiddel
den », aanduiding met cijfers of de kin
deren boven of onder het klasgemid
delde zweven Waarbij ook enkele 
woordjes uitleg geschreven wordt An 
« Doet haar best» op school, zoals dat 
heet Maar een ding moet haar toch 
van het hart 

An « We krijgen maar éen keer per 
week sport Ik zwem zo graag, maar 
we mogen met zo dikwijls gaan » 

Dat oud zeer in het onderwijs van de 
jongsten blijft dus onze jongens en 
meisjes nog steeds ontgoochelem 
In hun boekjes staat « Sst Sst Ik luis
ter Ik werk Ik denk aan jou Samen 
Prettig spelen Vlijtig leren Goed wer
ken en vroom bidden i» 

— Als we An en Hilde gedag zeggen, 
hebben ze het eerste gedeelte van 
hun huistaak al gedaan boeken en 
schriften kaften Mama heeft goed 
gewerkt Maar, die tweede opgave 
vlug naar bed Dat wordt blijkbaar 
een lastiger dobber (hds) 

AENSEN VAN BIJ Or 
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