Vlaams Hatioaaal
24e JAAR -

Nr. 42 -

DONDERDAG 19-10-78 -

16 Fr.

Volksunie
anderhalf

Brussel

Lees biz. 5

Franstaligen leien het Egmontpakt
„Franse nederlaag te Brussel, Franse achteruitgang in de zes,
Franse fopspeen in de tien'
Lees bIz. 7

KRISIS: DE f A U U
NAAM'»
yses OM sWdix»* bb. 3

Tindemans zet
werklozen
in de tocht
(^

Het voorwendsel
vqn de CVP:
onherstelbare

Lees bIz. 6

' n-^"-'-

Vlaamse schade
Lees bIz. 3

-WTEliMlIIII iMlIWHillli 'Sgr-jgaWÜB^l

o?\m^
glippen, maar moet de andere het volle pond betalen.
Trek de lijn door tot onteigeningen en
ruilverkavelingen. Daar is het de partijkleur en het smeergeld dat doorslaggevend IS. Duizend maten en duizend
gewichten
Z o u de regering daarover niet om
advies bij de Raad van State kunnen
aankloppen ? Al was het maar uit
naam van de negen en half miljoen
burgers die zich de dure raadpleging
en rechtspleging niet kunnen veroorioven.
LB., Lochristi

WAT NU ?

HOOGSTE RECHTERLIJKE
MACHT ?
Tindemans is de zoveelste komediant
die ons een Belgische komedie opvoert in medewerking met de Raad
van State. In welk art. van de Grondwet of in welke andere w e t staat
bepaald dat de Raad van State de
hoogste rechterlijke macht van België
is?
Deze Raad van State wil dat van zichzelf getuigen. Alhoewel hij meer dan
eens Belgische wetten op twee manieren interpreteerde. En aldus deed hij
aan discriminatie. Ook het Hof voor de
Rechten van de Mens moest naar het
«willetje» van onze Raad van State
— de regering ? — plooien. Belgische
aanklagers bij dit Hof, die reeds het
Hof van Cassatie waren gepasseerd,
werden te Straatsburg afgewezen

Velen beseffen ook dat het echt niet
de taal- of etnische groepen zijn die
straks de staf over het Egmontpakt
zullen breken.
Het beruchte triumviraat (Koning,
Kerk, Kapitaal), de hogere ambtenarij
naast sommige invloedrijke belangengroepen voeren niet langer hun schimmenspel achter de schermen op. Z e
dwarsbomen openlijk en laten de slagbomen neer. Eigenbelang is de inzet
van hun pokerspel. De woorden zijn
hoogdravend maar de drijfveren zijn
platvloers. O m de zilverlingen gaat
h e t al de rest is schijnvertoon.
Waarom die plotse en hevige bewogenheid ? Zijn het alleen de partijvoorzitters die aan het vrijbuiten zijn tegen
de grondwet in ? En wat dan met die
sliert voorrechten en die resem verworven rechten ? Dat is allemaal toch

omdat zij niet bij de Raad van State
— bij de t o p ! — waren geweest.
Wie is in België de top ? Ons hoogste
gerechtelijk hof of de Raad van Stat e ? Waarom zegt ons hoogste gerechtelijke hof niet, wat al dan niet
ongrondwettelijk is ?
J.V., Halle

moeilijk verenigbaar met het grondbeginsel zelf dat de rechtsgelijkheid der
burgers waarborgt
Vergewissen de ministers zich over
de grondwettigheid van de K B die zij
uitvaardigen, van de onderrichtingen
die ze aanhouden? De helft ervan
druist regelrecht in tegen de grondw e t zegt de Koning zelf tot de magistraten in een nieuwjaarstoespraak.
Neem bvb. de verhaalbelasting. De
stedeling blijft gelukkig nog ongemoeid, maar sommige plattelanders
w o r d t de beurs gesneden. Het verschilt van dorp tot dorp, van straat tot
straat Wegeniswerken aan rijkswegen of provinciebanen worden nooit
verhaald. Maar w e e degenen die aan
een buurtweg zijn gehuisvest Daar
zal de ene misschien door de mazen

Het front der Unitaristen en Belgicisten, die voornamelijk in de C V P en
P V V thuishoren, hebben vooriopig de
slag gewonnen tegen de federalisten.
De anti-Egmonters mogen juichen, zij
hebben geen enkel ogenblik een anderstalige
gesprekspartner
opgez o c h t laat staan er mede onderhandeld.
Over 15 jaren verklaarde Jan Verroken, met de dood in het hart, dat de
afschaffing van de vrijheid van het
gezinshoofd niet zwaar zou doorwegen.
Chabert formuleerde het z o : nu zullen w e zien wie er Vlaming is in Brussel.
PLP-PW-voorzitter
Descamps
schreef toen aan een vriend dat de
afschaffing van de peerdefamilie o p
korte tijd naar de totale verfransing
van Brussel zou leiden.
Toen waren er nog 30 % bewuste
Vlamingen in Brussel. Met een achterban van amper 10 % bewuste Vlamingen hebben de partijvoorzitters, gedurende maanden, zich afgesloofd om
het Brussels vraagstuk op te lossen,
daartegen tekent de lamlendigheid
van eerste-minister Tindemans zich
schril af.
Zullen w e nu naar het Europees parlement trekken als Belgen, zoals Tinde-

AKADEMISCH
ZIEKENHUIS
ANTWERPEN

INCIVISME

Vakante betrekkingen;

Men kan niet ontveinzen dat het artikel «Lessen in Incivisme» van een
onaanvechtbare logika blijk geeft.
(DS 6.10.1978). Maar het is een maat
voor niets. Bij velen is de belangstelling voor de Egmont-perlkelen zienderogen aan het wegebben. Want zelfs
met gesloten ogen bemerkt men dat
door het gekonkel achter de rug der
onderhandelaars om, het kluwen
hand over hand onontwarbaar w o r d t
gemaakt

Hoofdapotheker
Specifieke voorwaarden
• Diploma van apotheker. D Getuigschrift van ziekenhuisapotheker behaald
hebben. D Ziekenhuiservaring hebben.
Functie en wedde
D De benoeming gebeurt in de graad van Hoofdapotheker (weddeschaal 13.2,
thans a 181,14%: 677.406-1.057.582 F), met doorgroeimogelijkheid naarde
graad van Apotheker-hoofd van dienst (weddeschaal 13.4, thans a 181,14%:
887.079-1.267.255 F).

Hoofd laboratorium
klinische
Specifieke voorwaarden
D Diploma van doctor in de geneeskunde. • Erkend zijn als klinisch bioloog.
Functie en wedde
D Zal Vi^orden vastgesteld naar analogie met gelijkaardige functies aan andere
akademische ziekenhuizen.

Utaomi nationaal UleekUad
Uitgave van het Vlaams Pers-,
Radio- en TV-Instttuut v.z.w.
Opstel en samenstelling . het komltee van redakteurs (R. Corty, H
De Schuyteneer. Joost Tienpunt,
M. Van üedekerke, T Van Overstraeten).

Hoofd dienst radio-isotopen
Specifieke voorwaarden
D Diploma van doctor m de geneeskunde. D Toelating hebben tot het houden
en gebruiken van radio-actieve stoffen voor medische doeleinden. D Ervaring
hebben op het vlak van de nucleaire geneeskunde (diagnose en therapie).
Functie en wedde
D Zal worden vastgesteld naar analogie met gelijkaardige functies aan andere
akademische ziekenhuizen.
Algemene voorwaarden

Alle stortingen voor abonnementen, p>ublicit^;t e n redaktie op prk
000-0171139-31 van «Wlj~., Barnkadenplein 12, 1000 Brussel CTel
02/2194930)
Jaaratxjnnement
Halfjaarlijks
Driemaandelijks
Steunabonn.
Losse nummers

500 f r.
300 fr
150 fr
1.000 f r
16 fr

1. Belg zijn.
2 Aan de dienstplichtwetten voldaan hebben. 3. Houder zijn van een bevKi)S van goed zedelijk
gedrag. 4 De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten 5 Bereid zijn desgevraagd buiten
de normale arbeidstijd prestaties te leveren.
DE KANDIDAATSTELLING. Gebeurt verplichtend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier en per AAN GETEKENDE ZEN DIN Gaan de Heer J. Lefevere. Personeelsdirecteur
U I.A., Universiteitsplein 1, 2610 WILRIJK, tot uiterlijk 10 november 1978. Bedoelde
formulieren kan men bekomen bij de Personeelsdirectie, ook telefonisch op 031/28.25.28post 138.

Verantw uitg : Hugo Schiltz, Te
Couwelaeriei 134,. 2100 Dourne
Publiciteitschef; de h Karel Severs, tel 0 2 / 2 1 9 4 9 3 0 toestel 25.
('s voormiddag) of pnvé
Alsembergsesteenweg
41b.
1512
D w o r p Tel 02/35678.44.

NADERE INFORMATIE kan worden ingewonnen bij Prof.dr. Bekaert, Hoofdgeneesheer van het
Akademisch Ziekenhuis, Universiteitsplein 1, 2610 WILRIJK, telefoon: 031/28.25.28.
( n a l 8 u 031/28.20.11.).

(Adv. 184)

WIJ 1

mans het wenste, en als Vlaming in de
kou staan? W a t zal er van het pionierswerk van de ploeg Anciaux overblijven ? En waren de meer dan 100
repressiedoodvonnissen door humanist Struye bevolen en uitgevoerd wel
grondwettelijk of niet?
J.V., Erps-Kwerps

Bozen
In « W I J - nr 41 van 12-10 op bladzijde
14 lees ik dat het V N J danst voor
Tirol. Verder lees ik tot mijn grote verbazing en ontsteltenis dat dit kamp
doorgaat in Bolzano I W a t zouden de
VNJ-ers ervan zeggen moest hen vanuit Zuid-Tirol geschreven worden met
bestemming A n v e r s ?
De oorspronkelijke benaming van het
Zuid-Tiroolse Bozen is nu nog een
van de officiële schrijfwiizen in de
«Autonome Provenz Bozen»,
ledere Vlaming, hoeveel meer nog,
iedere Vlaams-nationalist zou er een
erezaak van moeten maken in Zuid-Tirol (Südtirol) de originele benamingen
van steden en plaatsen te gebruiken.
Voor diegenen die naar Zuid-Tirol met
vakantie gaan kan ik Generalkarte
Südtirol aanbevelen I
H.L, Brugge

GROF SPEL
Zij die van Tindemans een uithangbord hebben gemaakt om daarachter
hun machtspositie in Vlaanderen verder uit te bouwen hebben zich deze
keer vergist
Het is duidelijk d a t gesterkt door de
onrealistische agitatie van vaak goedmenende Vlamingen, de unitaristen
nu met het laatste eenmanstoneeltje
van Tindemans gehoopt hebben dat
alles zou ineenstorten.
Zij rekenen erop d a t als de stootkracht van de V U gebroken is, een
opnieuw uitbouwen van eenzelfde
kracht uitgesloten blijft. In deze beschouwing hebben ze zekerheid,
want alles speelt tegen ons, vooral nu
w e deze demokratische meerderheid
kwijt zijn.
Het is dan ook bedroevend dat Tindemans zich, om partijpolitieke redenen,
geleend heeft tot zijn jongste nummertje in het parlement
Wij Vlamingen — vooral in Brussel —
hadden er alle belang bij dat ons veilige strukturen werden bezorgd. Nu w e
een sterk Vlaams front bezaten, lagen
in het Egmontpakt meer dan voldoende mogelijkheden om onze toekomst
in Europa veilig te stellen.
Ik bezweer dan ook de goedmenende
Vlaamse leiders (vooral de anti-Egmonters) om tijdig te bedenken dat
Vlaanderen met gediend is met splinterpartijtjes (vaak gebouwd o p wrok
en persoonlijke vetes) noch met eerste-ministers en ministers, die hoofdzakelijk aan hun imago of hun partij denken.
L G , Brussel

V^ie v e r k o o p t e n p l a a t s t m i j
een Duitse-merk-wasmachine. Z o e k t e v e n s t e k o o p
onafgewerkt
appartement
(ruwbouw) te Koekelberg,
M o l e n b e e k o f J e t t e . Tel. 0 2 425.46.42 n a 18 uur. CN 7 8 )
Te huur, modern appartement
met 2 slaapkaamers. Individuele
verwarming. Nabij station S L Agatha-Berchem
(Zellik). Tel.
02/569.07.90. ( N 79)
Dnngend
gevraagd:
elektriciens voor tewerkstelling in Lennik. A 2 - A 3 ; liefst ook rijbewijs.
Tel. 02/532.01.72, de h. Vandenbossche (ts. 8 u. 30 en 17 uur).

Kunstschilders,
schrijnwerkers,
meubelmakers
voor al uw lijsten kunt U
zich wenden n a a r het huis
«J. & M. Van Den Eynde»,
5A-5B
Franz
Gailliard
straat (Vroeger Athstraat)
1060 Brussel. Burelen gesloten
van
12 u.
tot
13 u. 30.
(Adv. 188)
Tweetalig 18-jarig meisje met
diploma
Cl
bureelwerken,
zoekt een betrekking als bediende dactylo.
Voor verdere inlichtingen : Volksvertegenwoordiger dr. J. Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11,
Schepdaal, tel. 02-569.16.04.
(N73)
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MEER DAN OOIT
DE VLAAMSE STAAT
Onherstelbare schade
Het is nu wel voor ongeveer Iedereen die even nadenkt duidelijk, dat de CVP slechts met grondwettelijke bezwaren tegen
het Egmontpakt voor de dag is gekomen op het ogenblik dat
de diepgaande verdeeldheid en de tegenstelling Martens—
Tindemans naar buiten dreigde te slaan. De ministers van de
CVP, haar eerste-minister, haar onderhandelaars en haar parlementsleden hebben het gemeenschapspakt ondertekend en
goedgekeurd, zowel in de Egmont-faze als nadien in de Stuivenberg-faze, nog later in de voltallige ministerraad en uiteindelijk in de Kamerkommissie. Zonder dat ooit ook maar
iemand onder hen gewag maakte van grondwettelijke bezwaren. Sterker nog, toen de Raad van State met deze bezwaren
voor de pinnen kwam, werden ze — op 9 augustus jongstleden — van de hand gewezen door Tindemans zelf.
De Vlamingen dienen goed te
beseffen wat het resultaat dreigt
te worden van de huidige CVPhouding. Het Gemeenschapsakkoord is terug op de helling gezet
met als eerste gevolg dat een
aantal uiterst belangrijke Vlaamse verworvenheden dreigen te
loer te gaan of uitgesteld te worden.
• De uitbreiding van de kuituurautonomie tot de zogenaamde
persoonsgebonden materies valt
weg. Het betreft hier de uiterst
belangrijke sektoren van de gezondheidszorg, de jeugdzorg en
de welzijnszorg in het algemeen,
met daario o.m. de bejaarden- en
gehandicaptenzorg.

• Te
Brussel
vervalt
de
80-20 %-kredietverdeling,
wat
ons tientallen miljoenen kost en
vervalt eveneens de regeling
voor de erkenning van de zogenaamde bi-communautaire instellingen. Het is deze regeling die
o.m. de uitbouw van een Vlaams
ziekenhuiswezen moet mogelijk
maken. Slachtoffers daarvan worden in de eerste plaats de financieel en sociaal meest weerlozen
onder de Vlaamse Brusselaars.
Er vervallen uiteraard ook een

paar punten die op het eerste
zicht vooral de Vlamingen aanbelangen.

• De subsidiëringsmogelijkheid
van de Franstalige socio-kulturele
aktiviteiten in de zes faciliteitengemeenten door de Franse gemeenschapsregering
vervalt
Men
moet zich echter voor ogen houden dat vandaag deze subsidiëring kan gebeuren naar willekeur,
zodat de handicap voor de Franstaligen slechts schijnbaar is.

Een verder gevolg van de verdacht laattijdige grondwetterij
van de CVP is dat een bres werd
geslagen in het Vlaamse eenheidsfront Er moet in alle eerlijkheid erkend worden dat CVPvoorzitter Martens, zolang hem
dat niet belet werd in eigen rangen, het spel fatsoenlijk heeft
gespeeld. Dat de voorzitters van
de drie Vlaamse meerderheidspartijen een hecht blok vormden,
was een belangrijke en gunstige
faktor bij het afsluiten van het
Gemeenschapsakkoord. Nu dit
akkoord op de helling werd gezet
en nu er een bres is geslagen in
het Vlaamse eenheidsfront stelt
men een onmiddellijke radikalizering vast bij de Franstaligen die
de hele regeling voor Vlaams-Brabant en voor Brussel willen uithollen en ongedaan maken.

De laattijdige oprisping van grondwettelijke maagdelijkheid bij de
CVP heeft dus alvast voor gevolg
dat een aantal essentiële Vlaamse verworvenheden achterop
dreigen te geraken, uitgesteld of
zelfs afgesteld dreigen te worden.

Is het dat wat men wil in de
CVP: een ongehoorde en misschien nooit meer goed te maken verzwakking en verminking
van de Vlaamse verworvenheden?

• Het fameuze inschrijvingsrecht vervalt tot in de definitieve
faze van de staatshervorming. Er
komt echter ook geen splitsing
van het kiesarrondissement Brussel, geen Vlaamse poolvorming
bij de verkiezingen te Brussel.

(Foto: £ Peustjens)

• Het uitvoerend orgaan van de
gemeenschappen (de Vlaamse
regering) valt weg, zodat ook op
dit vlak de kultuurautonomie een
mager dingetje blijft
• De staatshervorming wordt
herleid tot een zuivere gewestvorming met drie, de slechtst denkbare oplossing. Dat de regeling inzake het Brussels gewest met daarin het Vlaamse vetorecht behouden blijft is een lichtpunt dat
echter niet opweegt tegen de
nadelen.
De gemeenschapskommissies in
de 19 gemeenten van Brusselhoofdstad vervallen. Deze kommissies moeten niet alleen de
Vlaamse inspraak en het medebestuur op gemeentelijk vlak waarborgen, maar zijn daarenboven
medet)epalend voor het socio-kultureel beleid van deze gemeenten. Dat de gemeenschapskommissies eveneens vervallen in de
zes randgemeenten met faciliteiten is een magere troost In vier
van deze zes gemeenten zijn de
Vlamingen politiek in de minderheid en zouden de gemeenschapskommissies dus te hunnen
voordele werken.

Martens; in eigen partij onder de tafel gespeeld door een koalitie van kille unitaristen, bekrompen
elektoralisten, kortzichtige flaminganten, cinische woordbrekers en bange beunhazen.

De uiterst slechte
monetaire
en sociaai-elfonoinisclie
toestand maal(t bet uitlokken van
een krisis effenaf
wraakroepend. Precies wanneer de krisiswet moet beginnen
funktioneren, op bet ogenblik dat alle
bens aan dek nodig zijn om
een krachtige koers te varen,
wordt het land stuurloos gelaten.
Vanuit Vlaams standpunt is de
toestand zo mogelijk nog dramatischer. De sterkste Vlaamse troef gedurende de voorbije
maanden
van moeizaam
en
stug onderhandelen
is bet
eensgezinde Vlaamse front geweest, belichaamd
door de
drie voorzitters.
Tindemans
heeft dit Vlaamse
eenheidsfront uitgehold en vernietigd.
Dank zij de onnozele
medepUchtigbeid van 'n stel naïevelingen slaagde bij erin de
federalisten
in zijn
partij
schaakmat
te zetten en zijn
eigen
partijvoorzitter,
Wilfried Martens, met de rug tegen de muur te plaatsen.

Een
fatale naam
De gevolgen treden
duidelijk
aan het licht Een reeks uiterst
belangrijke
Vlaamse
verworvenheden wordt uitgesteld, zoal niet definitief afgesteld. De
francofonen zijn driester dan
ooit Tussen de PSB en bet FDF
wordt de gevaarlijke as LuikBrussel gesmeed, een speerpunt naar bet hart van Vlaanderen. Door
hardnekkigheid,
door sluwheid, door vastberadenheid hadden de Vlaamse
onderhandelaars
niet
alleen
een eerbaar, maar een voor
Vlaanderen
uiterst
voordelig
akkoord
kunnen
bereiken,
met een sluitende
regeling
voor Brussel en
Vlaams-Brabant. Zonder dat ook maar één
vierkante meter grond, één enkel buis, één enkel
Vlaams
gezin werd geofferd. De francofonen willen thans terugnemen wat zij hebben
moeten
prijsgeven.
Het is zeer de
vraag of er, binnen
menselijk
of politiek afzienbare tijd, nog
ooit een
onderhandelingsronde komt met zoveel
Vlaamse
kansen, met zo'n sterk Vlaams
eenheidsfront,
met
zoveel
Vlaamse
winstpunten.
Het is zelfs de vraag of er nog
een verklaring van grondwetsherziening komt en of het volgend parlement een constituante kan zijn.
Langs de weg van de Vlaamse
nederlagen staat sinds jaren
dezelfde
naam.
De
fatale
grondwetsherziening,
het prijsgeven van de Vlaamse meerderheid in 1971: Tindemans.
De weigering van een constituante na de val van de vorige
regering: Tindemans. Dientengevolge het doorzichtige spelletje met de
grondwettelijke
maagdelijkheid
nu.Tindemans.
Het voor Vlaanderen meest beschamende aspekt is dat deze
unitarist en hardnekkige
bestrijder van het
federalisme
de band- en
spandiensten
beeft gekregen van een aantal
flamingantiscbe
leerling-tovenaars die, zo geven we ben op
een briefje, beslist nog heimwee zullen krijgen naar bet
Gemeenschapspakt
• tvo

\blksunie
een
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ij die woord houdt
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MEER DAN OOIT
DE VLAAMSE STAAT
Wat zij zeggen...
maar vooral wat zij doen

*

f

VdB belegen
De nederige stulp van VdB, die naar aanleiding van het informatieberaad een paar maal op het tv-scherm kwam, bewijst
nog maar eens dat de eigenaar niet slecht geboerd heeft.
Van beenhouwerszoon uit een middenstandszaakje tot minister, minister van State en uiterst welvarend zakenman. Over
het affairisme van VdB en over zijn troebele verhouding met
de zelfkant van gig business zijn er al een paar boekjes volgeschreven.
Hij heeft eigenlijk alles al gehad. Met zijn 120.000 voorkeurstemmen was hij een Tindemans-avant-la-lettre. Althans op
dat gebied. Hij beklaagt het zich vandaag. Want, zegt hij er
zijn er die mij dat niet vergeven. Op zijn
zevenenveertigste
was hij een der jongste eerste-ministers die het Koninkrijk
ooit heeft gehad. Sindsdien neemt hij vrede met een portefeuille verder van het daglicht Onlangs vierde hij zijn tiende
verjaardag aan het hoofd van
Landsverdediging.
De pijp Is verdwenen. De man, ouder geworden, blijft aan
sport doen. En daar hoort tabak dan niet meer bij Ouder en
wijzer ? Verzadigd van het letterlijk ontelbare geld en van de
macht ? Wie gezien heeft hoe kwiek hij — ondanks een spierverrekking of een licht verschot onmiddellijk na zijn aanstelling — in de informatie-opdracht
is gestapt, zou eraan twijfelen. Ein altes Herz wird wieder jung ? Het paard heeft het
oude spoor gesnoven en hoeft hoegenaamd geen sporen.
Degenen die hem meemaken in een regering, komen onder
de Indruk van zijn dossierkennis en zijn werklust Hij komt
beslagen ten ijs, deskundig en op een indrukwekkende
wijze
voorbereid, om telkens weer maar eens de aanschaf te
bepleiten van het peperduur speelgoed voor Landsverdediging. Een zootje tanks hier, een eskader vliegtuigen daar, een
nieuwe raketversie elders.
Voor de rest de meest uitgesproken pragmaticus onder de
zon van het Koninkrijk. Kristendemokraat
Die waarschijnlijk
nooit wakker heeft gelegen van het kristendom noch van de
demokratie. « Waal», zoals hijzelf wel eens op een meeting in
een Namens boerengat is gaan zeggen. Maar van- honderd
procent Vlaamse komaf Met een grootvader
die in de
Mechelse wandeling nog den Boey werd genoemd. Unitarist
méér uit slenter dan uit overtuiging. En op ieder ogenblik
bereid om federale waar voor zijn geld te kiezen. Als de
markt goed ligt en de zaak voordelig.
Gaat hij het oplossen ? Hij zou wel willen. En hij heeft zelfs
nauwelijks een stootje nodig om — Indien de hogere belangen, zoals dat heet het zouden vergen — de informateur
VdB te vervangen door een formateur met dezelfde naam.
De speelruimte echter is wel zéér eng en de kans op sukses
navenant klein. Tenzij hij een heel andere slag om de arm zou
houden...
De wind waait waar hij wil en de koning kiest wie hij wil
Alhoewel: informateurs vallen niet zo maar uit de lucht
Dit is het uur van de hoekige afronder van hoeken, de man
van pas dhistoires in 't Vloms en in 't Frans, de afspraakmaker op handslag. Uit de reserve van het Koninkrijk wordt af
en toe, als het nood doet, profijtig een grand cru naar boven
gehaald. Afgestoft. Belegen. Ouder en dus beter Maar wordt
hij gedronken bij een doop of bij een begrafenis ?

WIJ 4

Het heimelijk unitaristisch mollenwerk is voorlopig, misschien wel
definitief geslaagd. De grondwet
en de rechtsstaat werden er als
alibi bijgesleurd om de diepgaande federale hervorming van de
staat op een liefst zo lang mogelijke baan te schuiven. En de tijd die
daaraan voorafging, werd nuttig
besteed om Vlaams-Brabant verder aan te tasten. De faciliteiten
worden er bij de Franstaligen,
soms zelfs tot in Oost-Vlaanderen, aan huis besteld. Door mensen van dezelfde partij die nu
moord en brand schreeuwt over
zogenaamde grondwetsverkrachting.
Tindemans en anderen uit zijn
omgeving verfoeien de staatshervorming. De waarde van hun
handtekening onder het regeerakkoord en onder het wetsontwerp
is twijfelachtig. Ooit een Chabert,
een Eyskens of een Geens één
goed woord horen uiten over het
gemeenschapspakt ? Meer nog,
zelfs met de letter van Egmonten Stuyvenberg hebben zij geen
rekening gehouden. Vlaams-Brabant hebben zij overgoten met
tientallen gewestelijke diensten,
die hun zetel in Brussel-Hoofdstad hebben. Hierdoor krijgen alle
Franstaligen van het werkingsgebied van deze diensten de facilitei-

ten toegespeeld. Zij moeten zelfs
niet naar Brussel om ze op te vragen. Door minister G. Geens
werd beslist, de gewestelijke direktie van de direkte belastingen
van Vlaams-Brabant over te brengen naar Leuven. De zes randgemeenten werden evenwel toegevoegd aan de direktie van Brussel, meer bepaald aan de inspektie II van Schaarbeek.
PSC-mInister Humblet ging nog
een stap verder. Het Zoniënwoud, dat voor drievierde in het
Nederlands taalgebied ligt, werd
aangehecht bij de Brusselse gewestelijke direktie van Waters en
Bossen. Een Interpellatie hierover
van onze senator R. Vandezande
vond geen gehoor bij de CVP.
En dan de rijkswacht. Tot vóór de
vakantie maakten de randgemeenten deel uit van het distrikt
Halle, dus van een homogeen
Vlaams distrikt Bij de herstrukturering werden zij evenwel losgehaakt en bij Brussel gevoegd.
Deze waslijst van gewestelijke
diensten kan nog aangevuld worden met Doeanen en Aksijnzen,
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening... maar vooral met de verschillende interkommunales. Deze werken immers als een verpletterende verfransingsmachine. De
gas-, water- en elektriciteitsbede-

ling, om te zwijgen van de huisvesting, al deze voorzieningen in de
randgebieden geschieden vanuit
het hoofdstedelijk gebied. Het gemeenschapsakkoord voorziet de
overdracht van bevoegdheden
zoals waterbedeling en huisvesting naar de gewesten. Trouwens,
de rationalizatie en koördinatie
van de interkommunales zou aan
de gewestraden toekomen. Maar
volgens het anti-Egmontkomitee
hebben wij nog al de tijd I
Het is duidelijk dat heel wat ministers bij de uitstippeling van hun
beleid geen rekening hebben gehouden met de gewestvorming.
Integendeel hebben zij de greep
van Brussel op de randgemeenten en Vlaams-Brabant versterkt.
Reeds jaren ijvert de Volksunie,
overeenkomstig de belofte van
minister Gilson in 1963, voor het
terugbrengen van de gewestelijke diensten binnen de grenzen
van de taalgebieden. Senator R.
Vandezande diende hierover een
wetsvoorstel in. Het werd evenwel verworpen, ook door de
CVP.
Dit dubbelzinnig en heimelijk geschipper doet heel wat vragen rijzen over demokratisch en politiek
fatsoen.

In de rand van de

Verbijsterend
en wraakroepend
Alvast één Vlaams dagblad vergaapt zich niet aan het imago dat
«de barnum-kolonels» (zo noemt
hetzelfde blad ze) uit de omgeving van Tindemans over hun
gewezen eerste-minister willen
opbouwen : het « Belang van Limburg» sloeg verleden week, vlak
na het ontslag, nagels met koppen :
«Het is verbijsterend en beschamend, een demokratie
onwaardig. De wijze waarop het land hier
gisteren in een
regeringskrisis
werd gestort, valt buiten alle begrippen van betrouwbaarheid, loyauteit en
verantwoordelijkheidszin. Het was één grote
afrekeningsslag tussen enkele heren die
nog alleen oog hadden voor hun
persoonlijke
prestige.»
'< Tindemans kon de «marteling»
dus niet langer doorstaan. Het is
geweten dat de eerste minister
biezonder gevoelig is voor kritiek.
De aanvallen van sommige koalitiepartners op wat het on-beheer
van de regering werd genoemd,
zat Tindemans al lang héél hoog.
Zijn allergie voor de socialisten
en de Vlaams-nationalisten
werd
er nog een stuk door aangescherpt Toen hij deze week dan
nog eens kleur moest bekennen
over het ontwerp
inzake
de
staatshervorming,
vond de minister-president
het welletjes.
Hij
wachtte nog alleen het geschikte

moment af om zijn koalitie op te
blazen. Met voorbedachte
rade
sloeg hij gisteren toe, in zijn eentje.« Het optreden van de kabinetsleider roept vragen op. Het is de
tweede keer in nog geen jaar tijd
dat Leo Tindemans het ontslag
van zijn regering indient zonder
de ministerraad
te
raadplegen.
Het minste wat men daarvan kan
zeggen is dat het een ongewone
procedure is. Mogen de andere
kabinetsleden, die ten slotte ook
door de koning werden beëdigd,
zomaar beschouwd
worden als
politieke mummies ? De egotrip
van Tindemans volgde weliswaar
op een publieke uitdaging van vijf
van de zes
meerderheidspartijen
in het parlement, maar de beslissing van Tindemans om ontslag
te nemen was toen al lang uitgerijpt >« Wat ons vooral ergert, is de perverse dubbelzinnigheid
die over
deze regeringskrisis
hangt Officieel heet het nu dat de CVP niet
langer de
verantwoordelijkheid
wou nemen voor een
ontwerp
dat In strijd was met de grondwet Het bezwarenlijstje dat gisteren door de Kamerfraktie
werd
opgesteld en dat als bananeschil
werd uitgeworpen, was op zichzelf nochtans niet vrij van taktiek.
Want al trekken we de politieke

eerlijkheid van een aantal kristendemokraten zeker niet in twijfel,
het blijft toch een feit dat het konstitutioneel veto van de CVP opvallend laat werd gelanceerd. We
blijven van mening dat de adviezen van de Raad van State pas
echt werden ingeroepem
toen
bleek dat de interne guerrilla tegen het Egmontpakt niet meer binnen de belokenheid van het kristelijke partijcenakel te houden was.
CVP-voorzitter
Martens werd in
wezen afgeschoten door zijn eigen politieke
vrienden.»
«De bevolking
is het
eerste
slachtoffer van de kabinetskrisis,
die er dan nog eerder gekomen is
door persoonlijke rancunes dan
door echte politieke
meningsverschillen. Op een ogenblik dat de
staat een miljardenlening in het
buitenland moet aangaan om de
werkloosheidsuitkeringen
te kunnen betalen, op een ogenblik dat
de Belgische frank aan het wankelen is... op zulke
ogenblikken
een regeringskrisis
uitlokken, is
effenaf
wraakroepend.»
Dat een katolieke krant, die in het
verleden steeds een vrij objektieve houding tegenover de gewezen eerste-minister heeft aangenomen, het nu zo ziet, wijst er wel
op dat het spel thans wat al te
gortig wordt gespeeld.
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VIC ANCIAUX:
In één jaar te Brussel méér
dan in 10 jaar daarvoor
Voor ne «Vlomsen Brusseleir», en dat is Vic Anciaux in
hart en nieren, zijn er onnoemelijk veel problemen: hij woont
in een grootstad van dik een miljoen, een stad die de laatste jaren zwaar verloederd i s ; hij leeft In een stad die
Vlaams was en in haar diepste binnenste nog altijd IS, hij
staat dagdagelijks bloot onder een kunstmatige, agressieve verfransingsdruk, hij is op den dool tussen een half miljoen zogezegde francofonen en een kwart milipen vreemdelingen...
*
Dat rasechte stuk Vlaanderen dat in Bussel nog leeft een
hart onder de riem geven, die oervlaamse deelgemeenschap beschermen en beveiligen, de Vlomsen Brusseleir
zijn eigen a a r d terug leren kennen, DAT was en is de politieke taak van Vic Anciaux ! Zeg het in de dokterstermen van
V I C : het hart van Brussel blootleggen, het een stevige massage geven om het opnieuw bruisend te doen k l o p p e n !

O m dat te realizeren moest er
begonnen worden met het stevig
omwallen van wat er al was aan
Vlaams leven : een 700-tal verenigingen voor jong en oud, voor
links en rechts, voor kuituur en folklore, voor teater en sport... 700
verenigingen die zo'n 25.000 Vlamingen groeperen: daf was een
« uitvalsbasis ».

Persoonsgebonden
materies

geen vinger naar uitgestoken...
volgend jaar in de steigers, een
onderkomen voor de Centrale
Vlaamse diensten, kontakt- en kultuurcentrum, en Vlaams onderwijscentrum, beide van vitaal belang voor onthaal en informatie
van inwijkelingen! O p de Oude
Graanmarkt midden in een volkse buurt, pikt Vic Anciaux... de
commerciële zetel van het Waalse staatsbedrijf Val-St-Lambert

mee, straks de zetel van de
Vlaamse organizaties van de derde leeftijd — een zeer talrijke
bevolkingsgroep in Brussel —
voor een stel welzijnsdiensten
(nu al denken aan eigen macht
over de
personeelsgebonden
materies !) en voor, een uitdagende kombinatie: een experimenteel
teater! En..., deze week nog, kon
Vic Anciaux een princiepsakkoord doordrukken inzake de toewijzing aan de Vlamingen van de
aloude, populaire ontspanningsruimte « Ancienne Belgique » I
Klap op de vuurpijl was natuurlijk
de « hap in Nolsgrond », een halve
hektare Schaarbeekse bodem
voor de ex-lokettenvlamingen I
Tussendoor werden nog 2 jeugdhuizen meegepakt. de Conscienceklub krijgt een nieuw onderdak
en ook de «Tram 81 » van Etterbeek. In de beruchte Noordwijk
wordt eerlang het eerste Vlaams
buurtwerk « De Kassei» geopend,
en in Anderlecht komt er een centrum voor amateurtoneel... Vanzelfsprekend steekt er in dit be-

gedaan

leid een gouden draad : infrastruktuur is een middel, geen doel-op>zich.
Een middel om vooral de niet-georganizeerde Vlamingen uit hun
isolement te sleuren, ze met andere Vlamingen in kontakt brengen
om hun Vlaams-zijn terug te vinden én te bewaren. Daarom worden al die « bakstenen»vluchtheuvels voor dienstbetoon-in-eigentaal, voor een toog met een
Vlaamse tapper, voor een rustig
kaartje, voor kreativiteit in groep,
voor die kuituur met de kleine k,
maar ook, waar dit enigszins mogelijk is, een onderkomen voor de
biblioteken.
Vic Anciaux slaagde enn biezondere normen voor Brussel door
te duwen bij de toepassing van
het biblioteekdekreet I), voor de
sportklubs ook...
Sport, één van de middelen bij uitstek om jan-met-de-pet te bereiken ; het fameuze «splitsingsdekreet» voor de sportbonden
dreigde een rampzalige weerslag
te hebben voor de Vlaamse spor-

Anderhalf jaar op
Brusselse barrikaden

Het grootste probleem voor die
« georganizeerde »
Vlamingen
was de ruimte: voor ontmoeting,
voor vergadering', voor kuituur,
voor rekreatie, voor lektuur, sport
en spel. Na nauwelijks 3 maand
werken was Vic Anciaux klaar
met zijn infrastruktuurplan: in elk
van de 19 gemeenten, en voor
Brussel-stad ook in de oude
Vlaamse deelgemeenten Laken,
Neder-Overheembeek en Haren,
een Vlaams trefcentrum. Na
goed één jaar werken is dit plan
voor 80 procent gerealizeerd ! En
laat Vlaanderen nu vooral niet
denken dat het hier gaat om « kultuurpaleizen»,
genre
Dilbeek,
Turnhout of Hasselt... De Brusselse Vlamingen hebben geleerd
met weinig tevreden te zijn, maar
dat weinige hebben ze van Vic
Anciaux dan ook gekregen : geen
luxe-nieuwbouw, wel een oud herenhuis hier, een verlaten fabriek
ginder, een lege opslagplaats, een
vroegere geuzebrouwerij, een
vroegere bioskoop, een failliete
drukkerij... Voor een prikje kopen, opkalefateren en meteen
aan een echt sociaal stuk stadsvernieuwing doen I
Maar ook centraal, In het hart van
de stad, moeten de Vlamingen
aanwezig zijn: daarom haalde
Vic Anciaux het fameuze Martelarenplein-dossier van onder het
Van Mechelen-stof. . 1 0 jaar geleden aangekocht, 10 jaar lang

lievelingen van Brussel... Anciaux' plannen liggen klaar voor
uitvoering.- autonome Vlaamse
sportklubs, in zelf-beheerde ruimten!

Paritair paleis
Dezelfde idee van «het bereiken
van de niet-bereikten » vinden we
terug in andere beleidssektoren.
De grootste aandacht gaat hier
naar het welzijnswerk, waar de
Brusselse Welzijnsraad alle instellingen in kaart brengt, waar nu
reeds vier en straks vijf zuiver
Vlaamse buurtwerken op gang
zijn gekomen, in de meest kansarme wijken van Brussel, de Noordwijk, de Marollen en Meulebeik...
Vic Anciaux ondersteunde ook
elk initiatief voor echt-volkse animatie : hij speelde tamboer-major
van de fanfare in de Marollenfeesten, organizeerde daar een openlucht-schildersmarkt, het Wagenspel van « Mie Gendarm», toerde
rond op 25 Brusselse kermissen
en jaarmarkten, samen
met
Vlaamse volkszangers en ambachtslui. .

Foto Dann

Vlaamse kulturele elementen inplanten op traditioneel volkse festiviteiten, tussen de kraampjes en
de foorwagens... Het uitsmeren
over geheel de agglomeratie van
de basisideeën van Mallemunt en
Brusselement.
Intussen werd ook de « grote kuituur » met vergeten: de Beurs-

schouwburg werd grondig vernieuwd.
Het Festival van Vlaanderen zag
in 1978 zijn grote doorbraak in
Brussel, alle initiatieven werden
met professionele publicitaire middelen ondersteund — aanwezigheid in het stadsbeeld! — en het
zo vaak verguisde Paleis van
Schone Kunsten zal eindelijk, via
een revolutionair wetsontwerp,
grondig gekuist w o r d e n : paritair
beheer, paritaire bemanning, paritaire middelen, paritaire programmatie!
Vic Anciaux gaat er in deze sektor immers terecht van uit dat in
Brussel de konfrontatie gebeurt
van onze kuituur met de Latijnse;
wij moeten die konfrontie aankunnen, en dus hier onze beste artistieke produkties brengen!
Aandacht dus ook voor het
Vlaams verleden van Brussel: in
opdracht van Vic Anciaux worden door het Sint-Lukasarchief
door de Rijksdienst voor Monumenten en Landschappen inventarissen aangelegd van ons architekturaal patrimonium. En, het
«Archief en Museum van het
Vlaams Leven te Brussel» is alle
mogelijke historische dokumenten aan het verzamelen en katalogizeren over ons kultuurleven in
de hoofdstad, om er later educatentoonstellingen mee te organizeren.
Indirekt had Vic Anciaux ook een
zeer sterke invloed op het onderwijsbeleid in de hoofdstad; op
zijn kabinet leverde de «dienst
900 voor onderwijsproblemen»
mirakelen. Op één jaar V U in de
regering werd meer gedaan voor
het Vlaams onderwijs in Brussel
dan tijdens de vorige 10 jaar!
Eén voorbeeld slechts; via het
doordrukken van de biezondere
normen voor het kleuteronderwijs werden liefst 26 Vlaamse
kleuterklassen g e r e d !

CRM
Al dit werk van Vic Anciaux zal,
uitzonderlijk, samenvloeien in een
beleidsnota die, en dat is een historisch gegeven, een «CRMvisie» zal bevatten, de geïntegreerde aanpak van kuituur, rekreatie en maatschappelijk werk,
het in één politiek gieten van alle
persoonsgebonden materies.
In de praktijk ten slotte wordt
zwaar gewerkt aan de voorbereiding van 1.000 jaar Brussel: de
Brusselse Vlamingen zullen daarin tonen dat Brussel Vlaams was,
is, en zal blijven !
De Vlaamse voorbereiding daarvan is in die mate gevorderd dat
het FDF vorige maandag in de
Brusselse gemeenteraad interpelleerde omdat er « Te veel Vlaamse initiatieven waren voor het
Millennium...»

\blksunie
een partij die woord houdt
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MEER DAN OOIT
DE VLAAMSE STAAT
Tindemans stuurde regering en parlement
naar huis op een moment dat:
# er ongeveer 400.000 effektieve werklozen zijn (tewerkgestelde werklozen inbegrepen), procentueel het hoogste aantal
in West-Europa...
# er dit jaar reeds 1.947 faillissementen
gemeld zijn.
# de regering miljarden in het buitenland
moet gaan lenen om de werkloosheidsvergoedingen te kunnen uitbetalen.
# drie op de vier bedrijven hun risicodragend kapitaal niet kunnen vergoeden
met dividenden en beursverrichtingen.
# de staatsschuld is opgelopen tot meer
dan 1.400 miljard frank: 1,4 biljoen fr.
# het begrotingstekort dit jaar de 100 mil'^öioTMCëis)
jard dreigt te overstijgen.
# de Belgische frank onder zeer sterke
spekulatieve druk staat; de opgedrongen revaluatie zal slechts zeer tijdelijk
soelaas brengen.
# o.m. het staaldossier en ook het reddingsplan voor de textiel biezonder dringend dienen aangepakt te worden.
frank kortstondig ontzenuwd is,
maar de verwachting is bij de
# de anti-krisistrein amper op gang was
financiële instellingen evenzeer algekomen en nu totaal in de mist wordt
gemeen dat ons land spoedig
opnieuw in het buitenland leningestuurd, waar hij dreigt te ontsporen.

Tindemans zet 400.000
werklozen in de tocht
T i n d e m a n s stuurde de
anti-krisistrein de mist in op
een moment dat de
fundamenten van onze
e k o n o m i e kraken.
Er is in de voorbije m a a n d e n
hard g e w e r k t aan tal van
anti-krisismaatregelen die
e v e n w e l met de uitgelokte
regeringskrisis een maat
voor niets dreigen te w o r d e n .
S e d e r t kort trekt T i n d e m a n s
naar parochiezalen w a a r hij
steen en been gaat klagen
over de o n h o u d b a r e
belastingdruk, met de
bedoeling zijn
« t i e n d u i z e n d e n kiezers »
diets te maken dat er « iets
dringends moet g e b e u r e n ».
W a a r b i j hijzelf blijkbaar
telkens v e r g e e t dat niemand
anders dan hij
eerste-minister was van de
regering-Tindemans I I . . .
N u hij zijn enorme
verantwoordelijkheid totaal
is ontvlucht, zal de
ex-premier e v e n w e l nog tal
van nummertjes ten beste
geven. Reken maar...
Volgende
maandag
bijvoorbeeld, bij de publikatle van zijn
boek «Open brief aan Gaston
Eyskens », waarin hij als nieuwbakken professor belerend zal
schetsen hoe slecht wij er wel
voorstaan en wiens fout het allemaal is... de fout van veel instanties wellicht, behalve van de expremier uiteraard die zo zijn
best heeft gedaan...
Toen hij vorige woensdag in uitzonderlijk
opgewonden
bewoordingen het spreekgestoelte
in de kamer verliet, en op zijn
kabinet aan zijn politieke vrienden het sein gaf om verkiezingen voor te bereiden, toen liet
Tindemans het land achter in
een sombere gure najaarsmiserie. De ekonomische situatie is
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inderdaad
kleurig.

alles

behalve

roos-

Ontslagnemer ex-premier Tindemans ontvlucht een staatskas
boordevol
ontzagwekkende
schulden
begrotingstekorten,
staatsschulden, buitenlandse leningen Het gaat telkens om miljardenbedragen die het petje van
«zijn tienduizenden kiezers» te
boven gaan Het - tekort op de
lopende begroting loopt weldra
op tot boven de 100 miljard frank
Evenwel
De ekonomische situatie IS zeer ernstig, te ernstig om
er een elektoraal spelletje van te
maken zoals Tindemans wél
meent te moeten doen
De koning had amper de tijd om

gen zal moeten uitschrijven, wat
de druk op onze munt zal doen
hernemen
Maar, er zijn nog andere ekonomische kwelduivels, zoals ook en
vooral de werkloosheid En hier
bijten w e werkelijk de Westeuropese spits af
Momenteel telt ons land het onthutsend aantal van 400 000 effektief werklozen , in dit cijfer zijn de
zogenaamde
tewerkgestelde
werklozen (« plan-Spitaels ») meegerekend, omdat ze hoe dan ook
als werkzoekende geen ander tij-

KRISISTREIN
IN DE MIST
een informateur aan te duiden of
de Europese ministers van financiën moesten in Luxemburg op
een geheim konklaaf tijdens het
weekend reeds een ingrijpende
beslissing nemen om de alsmaar
groter wordende monetaire brokstukken te lijmen de Belgische
frank werd met andere munten
lichtjes opgewaardeerd, maar uiteindelijk tegenover de Duitse
mark toch maar gedevalueerd
Waarmee onze handelsrelaties
met de belangrijkste handelspartners er met gemakkelijker op worden
Monetaire deskundigen wijzen er
op dat de herwaardenng van
onze frank als direkt effekt wel
eens spoedig de inflatiekoorts opnieuw lichtjes zou kunnen aanwakkeren Veel hangt nu af van
de houding van de Duitse toonaangevende uitvoerders Alleszins IS nu reeds uitgemaakt dat
de spekulatie tegen de Belgische

delijk werkgever dan de staat vinden
Zelfs al verwijderen we de Spitaels-boys uit de werklozenstatistieken dan telt ons land nog meer
dan 340000 werklozen, of 9 ten
honderd van de aktieve bevolking Dat IS procentueel zomaar
het dubbele van bijvoorbeeld Nederland Het aantal faillissementen blijft onrustwekkend stijgen
reeds 1 947 in de eerste negen
maanden van dit jaar, of bijna 200
meer dan vorig jaar
Begin dit jaar werden ovengens
495 bedrijven-in-moeilijkheden gemeld, met 61 054 arbeidsplaatsen,
waarvan 17 429 toen al als onherroepelijk «verloren» werden vermeld

dinsdagavond...
Hoe dan ook, anti-knsismaatregelen zijn meer dan ooit een dwingende noodzaak Voor de financienng van de uitzichtloze toena-

Tindemans is zijn verantwoordelijkheid totaal ontvlucht, maar shownummertjes zal hij
nog wel ten beste geven...

me van de werkloosheid tot
395000 volledig werklozen in
1980, zo voorspellen de vakbonden — vindt de overheid geen bijkomende frank meer in eigen
land, in het buitenland moeten
voortaan miljardenleningen aangegaan worden om de maandelijkse
werkloosheidsuitkenngen,
volgens de bepalingen van de
sociale wetgeving, mogelijk te maken
Voor de enorm aanzwellende
ekonomische perikelen, en de gestaag toenemende sociale verarming kunnen slechts ingrijpende
overheidsmaatregelen een lichtpunt aan de krisiseinder brengen
Maar, Tindemans heeft gemeend
anders te moeten beschikken
Met de door hem afgekondigde
regenngsknsis zijn de tremen
wetsbesluiten van de anti-knsiswet tegengehouden Een beperkt
aantal maatregelen, bijvoorbeeld
ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen, kunnen
doorgang vinden Maar, de grote
anti-knsiscampagne van de regenng is stilgevallen
Tindemans had beter, toen hij de
deur toesloeg, klare taal gesproken
— Met het ontslag van Tindemans komt het beoogde effekt
van al de voorgenomen anti-krisismaatregelen drastisch in het
gedrang.
— Met het ontslag van Tindemans zal het weldra onmogelijk
blijken de uitgaven op de lopen-

de begroting in toom te houden.
— Met het ontslag van Tindemans worden de moeilijkheden
in de staal- en textielsektor ongemoeid gelaten.
— Met het ontslag van Tindemans blijven stimulansen achterwege om te streven naar een
hoognodig
interprofessioneel
akkoord.
— Met het ontslag van Tindemans zal ons land geen enkele
inbreng hebben in de Europese
drieledige
konferentie
(overheid-patroons-werknemers) die
op 9 november het probleem
van de afdoende tewerkstelling
ter hand zal nemen.
— Met het ontslag van Tindemans, dat volgens de ex-premier
moet uitmonden In verkiezingen,
wordt de enige anti-krisistrein
die tot nog toe kon vertrekken
op een mistig zijspoor afgeleid,
en zal een nieuwe regering hoe
dan ook van voor af aan moeten
herbeginnen.
Maar
Tindemans,
hij
schnjft
voortaan belerende boeken, en
hl] zoekt
zijn
«dinsdagavondvrienden» van de club Jacques
De Staercke,
Fabrimetal-manager, op om het uit te wenen hoe
oneerbiedig de federalisten hem
wel behandelen
Zijn oratorische tremelo's ten
spijt, Leo Tindemans laat 400 000
werklozen aan hun lot over Hijzelf zal zich laten bedenken met
een met onderbetaalde job in het
Europees parlement (hds)
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Franstaligen over het Egmontpakt
Franse nederlaag

te Brussel

Franse achteruitgang
Franse fopspeen in de
Over de Vlaamse staat

in de zes

randgemeenten

Egmontgemeenten

Over het Inschrijvingsrecht

'Men moet nochtans herhalen dat de Vlaamse onderhandelaars niets hebben toegegeven op het wezenlijke Ze wilden een federalisme met twee Ze
hebben het bekomen »
(H. Vaiv Welkenhuyzen m < La Derniere Heure > van 27 mei 1977).

'Het is een zeer dure pnjs voor het behoud van de carcan Het gaat
gepaard met een dergelijke overvloed aan ongemakken, dat men zich moet
afvragen of er vermetelen zullen zijn die het willen opeisen »
(Gaston Williot in «La Derniere Heure» van 13 september 1977)

Over onze toekomst te Brussel

Over Vlaams-Brabant

«De Vlamingen zijn vastbesloten om zich te bedienen van de middelen die
het Gemeenschapspakt hen verschaft, teneinde de Vlaamse invloed te
Brussel te versterken »

'Het inschrijvingsrecht wordt uitdovend, terwijl de betrokken gemeenten
inzake grondbeleid en bouwpolitiek volledig en uitsluitend onder de
bevoegdheid van het Vlaamse gewest vallen »

(J Van Ryn in - Le Soir- van 2 april 1978).

(Ch. Rebuffat m « Le Soir> van 18 januari 1978)

In ons blad van verleden week hebben wij reeds gev^ezen op een toestand, die de meeste Vlamingen onbekend IS en die de meeste Vlamingen onbekend is en
die door de Vlaamse pers trouwens steeds zorgvuldig
werd verzwegen het verzet aan Franstalige kant
tegen het Egmontpakt en speaaal tegen de regeling
voor Brussel en voor Vlaams-Brabant Talrijke Franstaligen — en met van de minsten — hebben van meet af
aan hun bezwaren tegen deze regelingen uiteengezet
Hun stemmen zijn de jongste tijd steeds vaker en
steeds krachtiger te horen geweest zij noemen het
inschnjvingsrecht een flop en zij beschouwen het
Vlaamse vetorecht te Brussel ronduit als een nederlaag voor de Franstaligen Zij bevestigen eenvoudigweg, wat de Volksunie altijd heeft beweerd namelijk
dat de regeling te Brussel ongemeen gunstig is voor
de Vlamingen en dat het inschnjvingsrecht, hoe krerv
kend ook op het menselijke en morele vlak, voor
Vlaams-Brabant beter is dan de huidige toestand
In «Le Soir» van verleden zaterdag 14 oktober heeft
de gekende Franstalige jurist auteur en gewezen minister Marcel Gregoire in een lang artikel nogmaals zeer
duidelijk deze mening vertolkt

Het vetorecht te Brussel
De heer Gregoire zegt dat, op het eerste zicht, het
overwicht van de Franstaligen te Brussel nog zal toenemen Ingevolge het inschnjvingsrecht zullen immers
een aantal frankofonen uit de randgemeenten hun
stemrecht bij algemene en gewestelijke verkiezingen
in Brussei-Hoofdstad komen uitoefenen zij zullen er
het frankofoon stemmenaandeel verhogen
De heer Gregoire vervolgt dan « Voor de Franstaligen
IS dit echter een illuzie De Brusselse Vlamingen hebben immers bekomen dat, hoe klein ook hun aantal
moge worden, ze beschikken over een absoluut en
onwederroepelijk
vetorecht
tegen iedere
beslissing
van de gewestelijke overheid, zelfs indien deze beslissing mets te zien heeft met de taal in de kuituur Dit
vetorecht werkt volgens een mekanisme waarvan ik
reeds vroeger de uiterst gevaarlijke gevolgen
heb
blootgelegd
een mekanisme daarenboven dat van
aard is om de meest walgelijke politieke
maneuvers
aan te moedigen »
«De uitwerking van het Egmontpakt heeft daarenboven dergelijke modaliteiten voorzien, dat de Franstaligen beroofd worden van een goed deel der voordelen die ZIJ schijnbaar hadden
gekregen»

De zes randgemeenten
In de zes randgemeenten, zegt de heer Gregoire, zal
het Egmontpakt de toestand van de Franstaligen verslechten ten overstaan van de huidige toestand
« Vandaag reeds beschikken de Franstaligen er op het
administratieve vlak (KB van 1871966), op het fiskale
en gerechtelijke vlak automatisch, en telkens wanneer
de omstandigheden hen er toe brengen het te 'vragen,
over de rechten waarvan het Egmontpakt
spreekt
Indien het gemeenschapspakt
toegepast wordt zullen
ze, om te kunnen genieten van dezelfde rechten, bij de
Brusselse gemeente van hun voorkeur een verklaring
van woonstkeuze moeten doen Op straffe van nietigheid zullen ze deze verklaring moeten doen binnen een
termijn van zes maanden, die zal ingaan op het ogenblik dat de wet van kracht wordt voor de personen, die
op die datum hun werkelijke verblijfplaats in een der
randgemeenten hebben Deze termijn zal ingaan op de
datum van inschnjving in de faciliteitengemeenten
voor
hen, die er naderhand zullen komen wonen »
'Een verklaring van het gezinshoofd zal met volstaan
De twee echtgenoten en ieder meerderjarig kind zullen
een individuele verklaring moeten afleggen, binnen de
zes maand zoals hierboven aangegeven, op straffe
van definitief de rechten te verliezen waarover zij
thans en volgens de huidige wetgeving kunnen gemeten zonder gevaar van uitsluiting en zonder formalisme»

De Egmont-gemeenten
De heer Gregoire beschrijft dan de toestand van de
Franstaligen in de zgn Egmont-gemeenten, zoals hij zal
worden na toepassing van het Gemeenschapsakkoord
' Ten koste van dezelfde moeilijkheden als in de faciliteitengemeenten zullen de bewoners er kunnen gemeten van rechten, die ze voordien met hadden Er is dus
vooruitgang »
«Maar voor hoelang '' De woonstkeuze en de gevolgen ervan kunnen slechts uitgeoefend worden gedurende twintig jaar na het van kracht worden van de
wet Binnen 20 jaar zal niemand die er komt wonen,
geen enkel kind dat er meerderjarig wordt nog kunnen
genieten van de rechten, die hetzij hun geburen hetzij
hun ouders hebben »
«De Franstaligen zullen er meerderjarig worden zonder dat daaruit voor hen ook maar een enkel recht
voortvloeit
ze zullen er behandeld worden zoals dat

vandaag reeds het geval is in de Voerstreek En wat
zijn twintig jaar in het leven van een gemeenschap ^
Sinds het begin van de tweede wereldoorlog — waarvan we de gevolgen nog iedere dag ondervinden — is
er reeds ongeveer een dubbele tijdsspanne verlopen »
«De Franstaligen van deze tien gedeelten van Egmontgemeenten zullen daarenboven blijk moeten geven
van moed om hun rechten te laten gelden Ze zullen
voorafgaandelijk, door hun woonstkeuze in een Brusselse gemeente, in het openbaar hun Franstaligheid
moeten belijden wat neerkomt op 'n stemming bij handen opsteken
Iedereen weet nochtans, dat mets
zozeer antidemokratisch
is dan een dergelijke stemming»
«Het valt dan ook te vrezen dat talrijke Franstaligen
zullen aarzelen om hun rechten te laten gelden, omdat
de prijs voor deze rechten veel te hoog zal zijn »

Grondwettelijke bezwaren
Zoals men ziet is de heer Gregoire geen voorstander
van het Egmontpakt Hij beschouwt het — vanuit
Franstalig oogpunt — als een nederlaag te Brussel, als
een achteruitgang in de randgemeenten en als een fopspeen in de Egmontgemeenten Hij zou dan ook wensen dat het pakt nooit wordt uitgevoerd Is het dan te
verbazen dat hij, net zoals de openlijke en verdoken
unitanstische anti-Egmonters in Vlaanderen, zijn toevlucht neemt tot de zogenaamd grondwettelijke bezwaren "7
«Ik beken geen begrip te hebben voor hen die ongevoelig blijven ten overstaan van de verwijten van
ongrondwettigheid
van een deel van het gemeenschapspakt Ze zagen daarmee de tak af waarop zijzelf gezeten zijn en die hen moet beschermen
Want
indien men vandaag ongestraft en bewust een grondwettelijke artikel mag schenden, waarom zou men dat
morgen dan met mogen met een ander artikel •? Als
men vandaag de oprichtingsvoorwaarden
van de ene
of andere instelling met de voeten treedt, waarom zou
men dan morgen geen andere voorwaarden met de
voeten treden, zoals bijvoorbeeld de regel van de
twee-derdemeerderheid
•?»
Daarmee is de knng dan gesloten de berijders van
het grondwettelijk stokpaard hebben mekaar gevonden De unitansten voor wie de federale hervorming
van het land te ver gaat en de frankofonen die ons
geen nieuwe machtspositie te Brussel en in VlaamsBrabant gunnen, zijn het er roerende over eens om de
Vlaamse hond te slaan met de grondwettelijke stok
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MEER DAN OOIT
DE VLAAMSE STAAT
" Federalizering
van bijna alle publieke
goederen is mogelijk», prof. Willy Desaeyere.
Fiskaal federalisme
is perfekt
zeerbaar", prof. Vaast Leysen.
«Federalizering bevordert
teit", prof. Van Broekhoven.

reali-

muntstabili-

«Federalizering
van sektoriële
aangewezen », prof. Vanlom mei.

politiek

« Een gedeeltelijke federalizering is ekonomisch niet houdbaar», prof. Anselln.
" Vlaanderen is ruim 90 t.h.
zelfstandig
leefbaar.»

ekonomisch

"Federalizering
van belastingheffing
voor 80 t.h. mogelijk.»

is

Aan de neounitaristen
De ekonomisten die aan het VEV-colloquium over ekonomische federalizering deelnamen pleitten eensgezind voor een
verregaande federalizering, zowel vanuit teoretisch-ekonomisch standpunt, als vanuit de ekonomische situatie van het
land op dit moment
Wél waren er onvermijdelijk zekere meningsverschillen over
de vraag hoever deze federalizering kan en moet gaan.
Een overleg tussen de gewesten, zoals bepleit door prof.
Anselin, werd door VU-kamerlid Willy Desaeyere van de
hand gewezen omdat de Vlaamse beweging blijft streven
naar tweeledig federalisme ; in het Egmontpakt is zulk overleg
van gemeenschap tot gemeenschap voorzien in de schoot
van de senaat.
Een afzonderlijk overleg tussen de drie gewesten, waarbij
Brussel op de wip zou zitten, is voor de Vlamingen onaanvaardbaar.
Op langere termijn moeten volgens Desaeyere praktisch alle
publieke goederen gefederalizeerd worden, omdat in een centrale staat allerlei beperkingen blijven ingebouwd die een
maximale welvaart verhinderen, en die leiden tot kompensaties, verspillingen enzomeer.

Federaal opbouwwerk,
spijts steriele
anti-kritiek
«De huidige regeringsl<risis is betreurenswaardig omdat zij een
nieuw uitstel betekent van de realizatie van een werk, waarvan uiteindelijk de toekomst van ons
land afhangt Een fundamentele
staatshervorming zal er in ieder
geval moeten komen.»
Voorzitter Stouthuysen van het
Vlaams Ekonomisch Verbond benadrukte zopas op een belangwekkend VEV-colloquium dat de
ekonomische aspekten van de
staatshervorming van primordiaal
belang zijn voor de toekomst van
dit land, en dat precies die aspekten tot nog toe onderbelicht
bleven.
Als eerste p)oliticus heeft VUvoorzltter Hugo Schlltz erop gewezen dat het gemeenschapspakt zo ruim mogelijk moet geïnterpreteerd worden om het ekonomisch federalisme een goede
fundering te bieden.
In de verschillende onderhandelingsfasen heeft de VU in die zin
geijverd. Van de buitenparlementaire oppositie — het Egmontkomitee met name — mocht hiervoor geen greintje steun ontvangen worden. De anti-Egmonters
hadden en hebben nog steeds
hun handen vol met het verspreiden van insinuerende verklaringen en met gepassioneerde
diskussies over inschrijvlngsrechten, waarvan de reële draagwijd-

te slechts in de Franse pers
belicht wordt..
Als er dan eens aandacht wordt
besteed aan de perspektieven
van het ekonomisch federalisme
dan betreft het neo-unitaristische
kreten, van de CVP-jongeren,
waarbij gesteld werd dat een
strakke kontrole van de centrale
overheid op de begrotingspolitiek
van de regio's nodig is en fiskale
autonomie voor de gewesten uit
den boze is. Een verklaring die
nog maar eens werd aangegrepen om «Egmontpakt nooit» te
skanderen.

gewesten, en de heffing van regionale opcentiemen op de personenbelastingen zou al een basis
van 75 miljard frank regionale
geldmiddelen opleveren.

Zowel de eertijds gepubliceerde
VEV-studie als het jongste colloquium betekenen een daadwerkelijke positieve bijdrage voor het
politiek debat over de staatshervorming.
De wekroep van VU-voorzitter
Hugo Schiltz, gericht aan alle
Vlaamse politieke en sociaal-kulturele verantwoordelijken, om de
weg te banen voor ekonomisch
Andere taal werd vorige vrijdag federalisme is dan toch niet zongehoord op het Antwerps VEV- der gevolg gebleven.
colloquium waar vijf eminente pro- Vooral gezaghebbende ekonofessoren diskussteerden over ver- misten onderkennen nu dat met
schillende eispekten van de « eko- het Egmont- en Stuyvenbergaknomische autonomie». Professor koord wel degelijk een eerste
Desaeyere,
VU-volksvertegen- stap kan gezet worden naar een
woordiger, stelde dat moet ge- eigen ekonomisch beleid voor
streefd worden naar een maxima- Vlaanderen; als maar met man
le fiskale bevoegdheid voor de en macht geijverd wordt voor de
gewesten, omdat ruim 80 ten hon- ruimst mogelijke interpretatie van
derd van de fiskale inkomsten de regionale ekonomische en sogeografisch lokalizeerbaar kan ciale bevoegdheden.
zijn. Een gelijkaardige post-Eg- Anti-Egmontkringen hebben tot
mont-stelllng poneerde professor vandaag hunnerzijds gemeend
Vaast Leysen, voormalig VEV- veeleer aan stenele anti-kritiek te
voorzitter: « een eigen fiskale ver- moeten doen, dan mee te werken
antwoordelijkheid van de regio's aan het federaal opbouwwerk
is een strikte noodzaak ».
dat momenteel op gang is geHet toespelen van gemakkelijk lo- bracht ; neo-unitaristische valstrikkalizeerbare belastingen aan de ken ten spijt (hds)

Onzinnige struktuur
Zo'n federalistisch colloquium met vijf eminente ekonomisten
was enkele jaren geleden nog ondenkbaar. Toen werden in
ekonomische kringen nog biezonder sterk de Belgisch-unitaire « schaalvoordelen » beklemtoond, en werd beweerd dat de
bindingen tussen Vlaanderen en Wallonië te groot waren
voor scheiding.
De tijden zijn blijkbaar veranderd. Volgens een eertijds vnjgegevenVolksunie-nota van Willy Desaeyere is Vlaanderen
slechts voor een miniem percentage ekonomisch afhankelijk
van de rest van het land : Vlaanderen is ruim 90 t.h. zelfstandig leefbaar. Op lange termijn is een verregaande ekonomische federalizering van het land aangewezen.
Vandaag, zeer dringend, dient op de eerste plaats de onzinnige unitaire struktuur van België doorbroken te worden en dat
kan, aldus Willy Desaeyere, perfekt geschieden via het
Egmontpakt, en de naderhand gesloten politieke akkoorden.
- • pianokoncert «Vlaamse
tische muziek»
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Welkom in ons trefen dokumentatiecentrum
"v;i«

Een kijkje in het tref- en dokumentatiecentrum. (foto Dann)

Zaterdag 1.1. werd in de gebouwen van het VU-sekretariaat
te Brussel een tref- en dokumentatiecentrum
geopend.
Deze oprichting is gegroeid
uit de bestendige vraag —
vooral van afstuderende leerlingen en studenten, maar ook
van heelwat VU-kaderleden
en sympatisanten — naar informatie en dokumentatie
over het Vlaams-nationalisme
in het algemeen en de
Vlaams-nationale partij in het

biezonder.
Haast dagelijks lopen — vooral tijdens de middaguren —
mensen het VU-sekretariaat
binnen om dergelijke maar
ook andere inlichtingen.
In een vrijstaand lokaal op de
hoek van het Barrikadenplein
en de Omwentelingsstraat
werd een gezellig en modem
centrum uitgebouwd. Iedereen is er welkom om een babbel te doen, iemand van de
partijleiding te ontmoeten, do-

kumentatie in te kijken en mee
te nemen, om een kop koffie
of een pint te drinken.
Ons sekretariaat is gelegen in
de buurt van het administratieve Brussel, op een steenworp
van het parlement halverwege het Centraal en het Noordstation, in de elleboog van de
kleine ring rond Brussel. Honderden büedienden en ambtenaren lopen dagelijks langs 't
Barrikadenplein, zij zijn er van

harte welkom in een stukje
Vlaanderen binnen de hoofdstad. Een laat geschenk van
koning Willem...
Wat zal dit centrum bieden ?
Naast de dokumentatie over
de partij zal men er zich kunnen informeren over de gekende en minder gekende volksminderheden van Europa. Geschriften,
fonoplaten
en
weet-ik-veel van en over deze
bevriende naties zullen er kun-

Sint-Niklaas, 21 oktober 1978

Borms-colloquium
In het kader van de herdenking
van het eeuwfeest van dr. Borms
organizeert
het Vormingscentrum Dosfel een Interessant colloquium te Sint-Niklaas op 21 oktober.
Plaats: Zaal van de Stadsbiblioteek.
Inhoud: In de voormiddag zal dr.
Guido Provoost, dr. Borms belichten vooral als stimulator van
het aktivisme.
De Nederlander dr. A. Willemsen
behandelt specifiek de Bormsverkiezing als moment in de Vlaamse beweging en de gevolgen
ervan.
In de namiddag getuigenissen
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van mensen die d r Borms goed
hebben gekend, de Waaslander
Amedée Verbruggen en oud-

volksvertegenwoordlger
Ward
Hermans.
Lic. Walter Luyten spreekt over
de blijvende betekenis van dr.
Borms.
Het slotwoord wordt gehouden
door Maurlts Coppleters, voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad.
De verschillende uiteenzettingen
worden afgewisseld door voordracht uit werk van dn Borms en
teksten over d r Borms door voordrachtkunstenaar Jo Van Eetvelt.
Inschrijvingen: kunnen overgemaakt aan het Vormingscentrum
Lod. Dosfel, Tribunestraat 14,
1000 Brussel, tel. 02/219.12.02.
Deelnemersprijs: 80 fr, over te
schnjven op rekening nummer
435-0254251-94 van het Lod. Dosfellnstituut te 1000 Brussel.

nen ingekeken en gekocht
worden.
Het tref- en informatiecentrum
is vooriopig elke werkdag van
twaalf tot een open. U bent er
van harte welkom voor een
goeiedag en of een pint
Komt u eens langs ?
(Omdat ook dit VU-kind een
naam nodig heeft kan iedereen een suggestie doen. Een
gewoon briefje of een telefoontje naar het VU-sekretariaaO.
—^

430-0818001-88
.. .is het rekeningnummer waarop U de 500 fr. kunt overschrijven voor een jaarabonnement « WIJ ».
Ons adres:

Ulooms nationaal Uleekblad
BARRIKADENPLEIN 12

1000 BRUSSEL

02/219.49 30
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VU-Borsbeek neemt de
handschoen op tegen ...zichzelf
Op donderdag 26 oktober e k om
20 u 30 gaat in het parochiehuis H
Jakob, J Goovaersstraat 33 te Borsbeek, de laaHijkse ledenvergadering
van VU-Borsbeek door
Niemand
minder dan de voorzitter van de
Nederlandstahge Kultuurraad, Maurits Coppieters, zal ons onderhouden over < De identiteit van de
Volksunie»
Een uitdaging '
De ruim 150 aanwezigen op ons gezellig samenzijn van 10 maart jl herinneren het zich nog dat op deze avond
een zeer belangrijke
mededeling
w e r d gedaan
Twee aanwezigen lanceerden namelijk een sterke uitdaging aan onze
afdeling Zij verbonden zich ertoe
samen 30 000 fr in de afdelingskas te
storten op het ogenblik dat er 75 nieu
w e leden zouden bijgemaakt zijn i
U begnjpt dat wij deze uitdaging met
entoesiasme hebben aanvaard en onmiddellijk op pad zijn gegaan met als
resultaat dat nog voor het verlof de
helft van dit aantal nl 35 nieuwe
leden werden geboekt i
Een u i t d a g i n g '
De twee sympatieke « uitdagers » hebben geen termijn verbonden aan hun
voorstel Doch niemand die een beet
je vertrouwd is met de aktieve werking van ons bestuur en onze manda
tarissen zal er zich over verwonderen
dat WIJ onszelf een streefdatum oplegden En die datum is 4 november
1978 de dag dat ons jaarlijks Volksunie-bal doorgaat in zaal Riviera, J
Reusenslei te Borsbeek om 21 u
Tegen die datum moeten die 40 overblijvende nieuwe leden gemaakt zijn
U w hulp I? o n m i s b a a r
Natuurlijk kunnen de bestuursleden
dit niet zonder uw hulp vooral omdat
ZIJ reeds in het begin van dit jaar
(februari) een,grote krachtinspanning
hebben geleverd door tijdens de natio-

nale 14-daagse aktie van de Volks
unie reeds 37 nieuwe leden te maken
M e t de 35 van apnl mei en juni zijn
dat dus reeds 72 nieuwe leden in
Borsbeek dit jaar U zult dus wel
akkoord zijn dat voor die 40 overblijvenden een beroep gedaan w o r d t
op uw noodzakelijke medewerking
Dienstbetoon
W I J vestigen uw aandacht erop dat
met ingang van 1 september de openingsuren van ons sekretariaat lichtjes gewijzigd zijn Voortaan staan
onze mandatarissen en/of bestuursleden te uwen dienste
elke
maandag van 19 tot 20 u elke woensdag van 14 tot 15 u en van 19 tot
20 u Alle inwoners ook met-leden
kunnen hier gratis terecht met al hun
problemen

10%vr.V,U.leden
KOSTUUMS

VESTONS BROEKEN
OOK NAAR MAAT

PARDESSUS

RICO-KLEDING VERMEESCH
Steenhouwersvest 52 Antwerpen
Tel 031 3 U 5 8 3

21

MECHELEN Vlaams dansfeest in de stadsfeestzaal op de
Botermarkt vanaf 21 uur Vedette Ann Christy

21

GROOT-BORNEM Groot familiefeest n zaal Roxy J Hamme
neckerstr Manekerke om 19 uur Koud buffet zangkoor Vlaam
se Gepensioneerden ontspanning met D J Eregast Paul Peeters volksvertegenwoordiger Inschr bij mevr L Geerts, s e k r ,
Luipegem 102 Bornem tel 8 9 0 3 8 3
ANTWERPEN NSV-debatavond om 20 uur in lokaal R 102
Rodestraat Sprekers Prof Virenque Luc Versteylen s j en
Rene De Feyter (VEV) Onderwerp «Ekonomie en milieu»

25

Volksvertegenwoordiger
Raymond
Mattheyssens houdt daarenboven zitdag
elke eerste maandag
van
18 u 30 tot 19 u 30 in cafe Parking
en elke derde maandag van 18 u 30
tot 19 u 30 in ons sekretariaat

27

BOECHOUT gezellig samenzijn met Breugeltafel voor VU-leden en sympatizanten om 20 u 30 in Gildenhuis Nadien stemmige dansmuziek Inschrijvingen 295 fr bij alle bestuursleden

27

BORGERHOUT algemene ledenvergadenng met als gastspreker Germain De Rouck over « Van het unitaire België naar een
federaal en sociaal Vlaanderen» O m 20 u 30 in De Nieuwe
C a m o t Carnotstraat

27

WOMMELGEM
V U J O vertoont «Quo vadis Peru, en de
beklimming van de Huascaran » O m 20 uur in lokaal « Den Klauwaert, Dasstraat 23

28

BERLAAR-HEIKANT Vlaams herfstbal om 20 u 30 in zaal
Familia Orkest Sioux Ensemble Inkom 60 fr

Gemeenteraad
Het bijwonen van de gemeenteraad
kan erg leerzaam zijn om een zicht te
knjgen op de muur van onbegnp
waarvoor onze gemeenteraadsleden
door «burgemeester» Vereycken geplaatst worden U w aanwezigheid zal
voor hen een steun betekenen
Erg druk zult u het trouwens met krijgen In een gemeente die normaal
bestuurd w o r d t is er meestal elke
maand een gemeenteraad Hier in
Borsbeek zijn er dit jaar nog maar
vier zittingen g e w e e s t
Modest Vereycken die w e met de
beste wil van de wereld nog altijd
geen «burgemeester» kunnen noemen beslist immers alles alleen en
geeft zo weinig mogelijk kans aan de
gemeenteraadsleden o m hun stem te
laten horen

OPTIEK
WALTER

ANTWERPEN

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn
Merksem:
Openverklanng van de betrekking van
— gegradueerde verplegende,
— gebrevetteerde verplegende,
— vroedvrouw,
— verpleegassistent(e),
waarvoor tevens een wervingsreserve wordt aangelegd
De kandidaturen, per aangetekende zending, gericht
a a n de Heer Voorzitter van het OCMW, Van Aertselaerstraat 29, 2060 Merksem, dienen uiterlijk toe te
komen op 31101978
Nadere inlichtingen k u n n e n bekomen worden bi)
het personeelsbureau, Jaak De Boeckstraat 3, 2060
Merksem (Adv isa)

velden w e r d omgetoverd in een uiteraard overdekte gelegenheidskruid- en
bloementuin
aan houtskoolvuren
konden de deelnemers zelf vleesgerechten braden Landwijn diskrete
verlichting en aangepaste muziek
zorgden spoedig voor een stemmige
sfeer
Deze eerste reuze «barbecue» van
Waverland viel zo in de smaak van de
aanwezigen dat mon zich heeft voorgenomen tijdens ae volgende nazomer een nog grootser opgevatte heruitgave te verwezenlijken

re dorpslijsten is daar met vreemd
aan
Door een totaal nieuwe aanpak wil de
V U deze tradite, die een uiting is van
«familiale» verix)ndenheid en intens
gemeenschapsleven nieuw leven inpompen in de geest van de traditionele « Waverse » VU-teerfeesten Het eigentijdse van dit Waverlandse « braaivleesfeest» was een zinvolle en feestelijke bekroning van de VU-inzet
voor h e t « Jaar van het Dorp » te Katelijne en Waver

Een traditie in ere h o u d e n

Kortnieuws
uit Merksem

De VU-voorzitter van Katelijne en
Waver Rik Van Kelst dankte tijdens
zijn verwelkoming de vele medewerkers die dit eerste Waverlands
Nazomerfeest hebben mogelijk gemaakt terwijl senator Wim Jonssen in
een humonstische toespraak zijn bewondering uitsprak voor de plaatselijke VU-afdeling die met een steeds
hernieuwde dynamiek haar politieke
aktie een menselijk gelaat weet te
geven en in het arrondissement Mechelen als een speerpunt van de politieke vleugel van het Vlaams-Nationalisme kan beschouwd worden
Over de bedoeling van het Waver
lands Nazomerfeest verklaarde Volksvertegenwoordiger Joos Somers dat
het er om gaat een traditie in ere te
houden die dreigt verloren te gaan
door de fusie-operatie Inderdaad de
landelijke «teerfeesten» die tot voor
enkele jaren nog veel voorkwamen
zeker te O L-Vrouw-Waver en in de
omgeving van Mechelen kennen de
laatste tijd een opvallende achteruitgang Het verdwijnen van de vroege-

Uitgebreide vergadering
Voor de maandelijkse uitgebreide vergadenng w e r d deze maal een beroep
gedaan op een gastspreker O p donderdag 26 oktober e k om 20 u 30 zal
arrondissementsvoorzitter Hugo Ck>veliers handelen over «De Identiteit
van de Volksunie» W e durven de
hoop uitspreken dat voor deze gelegenheid vele leden de w e g naar
lokaal Breydel, Fr de lArbrelaan 12
zullen weten te vinden
H I J is w e e r o p k o m s t
De fijne smakelijke marsepein natuur
lijk Bestellingen worden vanaf heden
reeds genoteerd op het VU-sekretariaat Trammezandlei 11 en in lokaal
Breydel Fr de I Arbrelaan 12 Wat U
dat zal k o s t e n ' ' Ach voor 170 fr
krijgt u een volle kilogram Indien u
bestelt voor 20 november kan de levenng gemakkelijk gebeuren voor de
feestdagen
6 0 jaar g e l e d e n

Universitaire Instelling A n t w e r p e n Vacante betrekking

UNIVERSITAIR MEDEWERKER BOEKHOUDING
(Bestuurssecretarls)

1
2
•
•
•

wedde 495 382 F 791459 F (aan de huidige index 18114)
Aanwervingsvoorwaarden
een diploma van licentiaat in toegepaste economische wetenschappen of
een diploma van handelsingenieur of
een wettelijk of wetenschappelijk diploma van licentiaat u i t g e r e i k t d o o r een
Belgische universiteit m e t inbegrip van de scholen v e r b o n d e n aan die
universiteiten en door de inrichtingen die bij de w e t m e t de universiteiten
werden gelijkgesteld en m i n i m u m 3 jaar n u t t i g e ervaring hebben verworven
in financieel beheer en/of b o e k h o u d i n g
3 Voor deze vacature gelden v o l g e n d e v o o r w a a r d e n
3 1 Belg zijn
3 2 Aan de d i e n s t p l i c h t w e t t e n voldoen
3 3 Houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag
3 4 De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten
3 5 De aanwerving g e b e u r t door vergelijkende examens voor de t o e l a t i n g t o t
de stage
4 Kandidaturen m e t volledig curriculum vitae en een a f s c h r i f t van het
gevraagde diploma dienen v o o r i o n o v e m b e r i 9 7 8 schriftelijk g e r i c h t t e
w o r d e n aan de Universitaire instelling A n t w e r p e n direktie Personeel
u n i v e r s i t e i t s p l e i m 2610 Wilrijk

UNIVERSITAIRE INSTELLINC A N T W E R P E N

(Adv 185)

Inderdaad zal het op 11 november
juist 60 jaar geleden zijn dat in 1918
de Wapenstilstand w e r d afgekondigd
Dit feit mag ook te Merksem met
onopgemerkt voorbijgaan en zo worden hierbij reeds alle leden en sympatizanten van VOS-Merksem/Schoten
verwittigd dat zij verwacht worden op
zaterdag 11 november e k vanaf 20 u
30 u in lokaal Breydel Fr de lArbrelaan 12 te Merksem Nadere berichten hieromtrent volgen later op deze
plaats

VU-Ranst Stelt voor

^^T
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KERKSTRAAT
Tel (031)35 98 26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

Waverlands nazomerfeest: enig!
In de speciale landelijke sfeer van de
tuinbouwwereld op de grens van de
deelgemeenten St-Kat-Waver (centrum) en O L - V r o u w - W a v e r organizeerde de Volksunie-afdeling van deze fusiegemeente haar «Waverlands
Nazomerfeest»
De orgamzatoren, onder leiding van
Hilda en Arthur De W i t Mananne en
Frans Moons Frieda en Luk Belde
hebben door dit feest een innovatie
gebracht voor het gehele gewest
Mechelen en in alle opzichten werden
de verwachtingen beantwoord Een
uitgebreide werkploeg had dit semiopenluchtfeest trouwens gedurende
enkele maanden grondig voorbereid
Een ruim « warenhuis » in de Gasthuis-

ROLAND

Algemene ledenvergadering op vrij
dag 20 oktober om 20 u met als spre
ker Frans Kuypers over •< De identiteit
van de V U » Plaats zaal Molenhof
Kerkplein te Oeiegem Na de voor
dracht met vrije diskussie zal het
bestuur zijn winterprogramma aan de
leden voorstellen met o a VU-bal
gepland voor begin december en Dnekoningenfeest begin januari

OPENBAAR
ENTRUM
VOOR MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN VAN
ANTWERPEN
Plaatsen van schrijnwerker
De bediening van schrijnwerker
wordt
openverklaard
Bruto-aanvangswedde
26193 fr of 27 057 fr naargelang de kandidaten gerechtigd zijn op standplaatsvergoeding of op haardtoelage
Een vergelijkend examen
zal
afgenomen
worden,
w a a r n a een werfreserve zal
worden aangelegd met een
geldigheidsduur van 3 jaar,
die zal a a n v a n g nemen bij
de benoeming van de eerst
m aanmerking komende
kandidaat
De kandidaten moeten een
getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dienstig voor
openbaar bestuur, en een
militieattest inleveren
Diplomavereisten
getuigschrift van lager secundair
technisch onderwijs houtbewerking voorheen diploma
A3, A4-1 of B6/B2, ofwel 5
jaar praktijk in houtbewerking
Leeftijdgvoorwaarden
de
leeftijd van 21 jaar bereikt
hebben en deze van 40 jaar
niet overschreden hebben
op 1011 1978 Toepassing der
wetten van 3 81919, 27 5 1947
en 277 1961
Een bijzondere reglementering op de standplaatsverplichtmg IS van toepassing
Inschrijvingsrecht 120 fr
Volledige voorwaarden en
verplicht
inschrijvingsformulier te bekomen op de 7e
Afdeling/Personeelszaken
van het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn, Lange Gasthuisstraat
39, Antwerpen (tel 0313109 70 - 3298 35)
De aanvragen dienen toegekomen te zijn uiterlijk op
10111978 op het Sekretariaat, Lange Gasthuisstraat
33, Antwerpen
(Adv. is?)

BRT-programma wil politiek
achter gewestplannen ontmaskeren
Er zijn in ons land talloze voorbeelden te vinden van ruimtelijke wanorde, door een gebrek aan planning of «zoning». Fabrieken die
hun schadelijke afvalstoffen uitbraken over dichtbevolkte gebieden, hele wijken waarin niet de
minste ruimte uitgespaard bleef
voor rekreatie, drukbereden autowegen die woonzones doorkruisen, en noem maar op.
Het was wel duidelijk voor iedereen dat het zo niet verder kon.
België w e r d opgedeeld in achtenveertig s t u k k e n : de gewesten.
Voor ieder gewest zou een plan
opgesteld worden, met een zeer
duidelijke bedoeling: het hele
grondgebied moest ordelijk in zones ingedeeld worden, die ieder
hun vaste bestemming zouden
krijgen. O p die manier rekende
men erop vooral het wonen en
het leven aangenamer te maken.
Tevens werden die plannen als
het middel bij uitstek gezien om
wat nog overbleef van 't groenareaal veilig te stellen voor de

VU-kamerlid
Willy Desaeyere
verwoordt felle
kritiek
t o e k o m s t En precies door het
geven van een vaste bestemming
aan de gronden hoopte men de
grondspekulatie aan banden te
leggen.
Ondertussen zijn alle gewestplannen in kaart gebracht Het hele
land is nu netjes en doelmatig
opgedeeld en toch...
Uit heel wat hoeken is kritiek te
horen op het werk van de plannenmakers. In dit promramma
komt één van de felste critici aan
het w o o r d : de ekonoom Willy
Desaeyere. Hij haalt scherp uit
tegen de politiek die echter deze
plannen s t e e k t Een politiek die er
volgens
hem
verantwoordelijk
voor is, dat de nefaste sociale en

Films op tv
DONDERDAG 19 OKTOBER
D 3 - 20.15 - UNCONQUERED
Avonturenfilm van Cecil B. De Mille
met Gary Cooper.
In het gebied rond fort Pitt is Martin
Gratti rond 1763 de machtigste man.
Hij is handelaar en getrouwd met de
dochter van een Indianenhoofd.
RTB - 20.20 - LA CASSE
Politiefilm van Henri Verneuil met
Jean-Paul Belmondo.
Weinig geïnspireerde avonturenfilm,
van een onverbeten strijd tussen
een sportieve zware jongen en een
cynische l^orrupte politie-inspekteur
FR 3 - 2OJ0 - THE PARTY
Komedie van Blake Edwards met
Peter Sellers.
Knettergekke ontspanningsfilm rond
de figuur van Hrundi V. Bakshi, die in
de Hollywoodse filmwereld verzeild
RTL - 21.00 - MOVING TARGET
Politiefilm van Jack Smight met Paul
Newman.
VRIJDAG 20 OKTOBER
D 1 - 20.15 - DE BRAVE SOLDAAT SCHWEJK
Satirische verfilming van het klassieke verhaal over de soldaat die h j t
systeem belachelijk maakt
LUX - 21.00 - LA MALEDICTION
D'ARKHAM
Griezelfilm van Roger Corman naar
E A Poe. Met Vincent Price.
Kleinbudget film van een van de
meest representatieve regisseurs
van de Amerikaanse school.
RTB 1 - 22.05 - LOMBRE DES
CHATEAUX
Drama van Daniël Duval met Philippe Leotard en Louise Chevalier.
Een jong meisje werd aangehouden
voor grafschending.
ZATERDAG 21 OKTOBER
BRT - 1430 - THE PALEFACE
Komedie van Norman Z. McLeod
RTB - 20.25 - COWBOY
Western van Delmar Daves met
Glenn Ford.
D 1 - 23.25 - THE FORBIN PROJECT
Science-fiction van Joseph Sargent
met Ene Braeden.
« Colossus », de vredescomputer»,
bevindt zich in het Witte Huis en
staat in voor de veiligheid van de VS
en de gehele westerse wereld.
ZONDAG 22 OKTOBER
F 1 - 2030 - LA BONNE ANNEE
Psychologische gangsterfilm van

19 OKTOBER 1978

Claude Lelouch met Line Ventura.
Weemoedige, vrij melancholische
liefdeshistorie, gesitueerd in een
gangstermilieu.
RTL - 21.00 - QUEIMADA
Anti-kolonialistische film van Gilk)
Pontecorvo met Marlon Brando.
MAANDAG 23 OKTOBER
N 1 - 20.00 - DE GROTE BLONDE MET DE ZWARTE SCHOEN
Komische satire van Yves Robert
met Pierre Richard.
RTL - 21.00 - HELL IN THE PACIFIC
Oorlogsdrama van John Boorman
met Lee Marvin.
In 1944 komt een Amerikaanse soldaat op een verlaten eiland in de Stille Oceaan terecht, waar zich ook
een Japanse soldaat bevindt
D 1 - 23.00 - BARWY OCHRONNE
Psychologische maatschappij-kritische film van Zanussi.
Tijdens een vakantiekursus voor universiteitsstudenten legt een prof
een student uit dat slechts langs de
officiële instanties om enig wetenschappelijk sukses kan worden behaald.

ekonomische gevolgen van deze
hele plannenmakerij het goeds
dat er zou kunnen uit voortvloeien, haast helemaal teniet doen.
V o o r het gesprek dat volgt op de
film en de persoonlijke argumentatie van Willy Desaeyere wer-

den in de studio een afgevaardigde van het Staatssekretariaat
voor Ruimtelijke Ordening, een
medewerker van een planbureau
en één van de initiators van de
gewestplannen uitgenodigd. Deze konfrontatie tussen de man

Herbert von Karafan
Het gefilmd portret van Hert)ert v o n
Karajan w/erd niet volgens een vooraf
opgesteld schema gedraaid. M e n kan
het ook geen dokumentalre over een
uitzonderlijke artistieke loopbaan noemen. Maar de dialogen en verklaringen zijn er des te spontaner en
direkter door. Het is trouwens bekend
dat v o n Karajan klassieke interviews
met geijkte vragen v e r a f s c h u w t In
deze film maken w e voor het eerst
kennis met de mens v o n Karajan:
met de wereldberoemde dirigent die
zich op zijn gemakt v o e l t met de
gevoelige kunstenaar, maar ook met
de echtgenoot en v a d e r
Herbert v o n Karajan (Salzburg 1908)
mag terugblikken o p w a t misschien
de grootste dirigentencarrière van de

eeuw is. De mens en de kunstenaar,
de dirigent in het centrum van de
belangstelling en de privé-persoon, de
zakenman en de bezielde muziekpromotor, de man van de toekomst en de
bewaarder van de grote tradities; dat
zijn de vele facetten van von Karajan,
een man die de muzikale scène van
onz etijd beheerst
Z o w o r d t hij meestal k)eschreven.
Anderen zijn echter niet zo entoesiast
over hem. Mensen die onder hem hebben gewerkt weten er over mee te
spreken. Vooral wanneer zij het hebben over zijn opvliegend karakter
Z o n d a g 22 oktober, o m 2 1 u . 40,
< Omtrent Herbert v o n Karajan » o p
BRT1.

WOENSDAG 25 OKTOBER
RTB - 19.55 - BOULE DE FEU
Komedie van Howard Hawks met
Gary Cooper.
Sinds 9 jaar al werkt een internationaal professorenteam aan een lijvige
encyclopedie in een verlaten villa,
waardoor ze elk kontakt met de
wereld zijn kwijtgeraakt
BRT - 2075 - THE FRONTPAGE
Komedie van Billy Wilder met Walter
Matthau.
Een journalist Hily Johnson, blijft
tegen wil en dank journalist hoewel
hl) eerder ontslag wou nemen omdat
privé-geluk en carrière onmogelijk in
harmonie kunnen gaan.

.Uitknippen en meedoen
Dit pronostiekbulletin is geldig
mits bijvoeging van een pronostiekvignet
uit KNACK (18/10, 25/10, 1/11, 8/11).
Alle vragen
Antwoorden
slaan op de toestand
met 1, 2 of 3
op 1 januari 1979
^

EINDEJAARS

sa

Reglement en vignet in KNACK
van 18/10, 25/10, 1 / 1 1 , 8 / 1 1

Doe mee
en MTin een
FIAT SUPEI^
MIRAFIORl
\

DINSDAG 24 OKTOBER
BRT - 2120 - FUNNY GIRL
Muzikale komedie van William
Wyler met Barbra Streisand.
Een music-hall-ster heeft veel
sukses in haar carrière maar mislukt
in haar huwelijksleven.
RTL - 21.00 - LA POISON
Satirische film van Sacha Guitry met
Michel Simon.
Verhaal rond een man, die nu eens
met een vrouw-dronkelap is
getrouwd en haar dan ook te
gepasten tijde uit de weg wil ruimen.

van de exacte wetenschap en de
mensen die het in de praktijk moeten oplossen, belooft erg boeiend
te worden.
Zaterdag
21
oktober
om
18 u. 5 5 o p B R T - 1 «Gewestplannen : de gemiste kans ? »

en voor
meer dan
700.000 fn
prijzen

(ITT-Videorecorders,
Cruises naar Zweden,
Omega-uurwerken,
Bosch-klol(ken...)
1
J ^
I V I l ^ y j i K

Hf^T ^^l AAMqP MAr;A7IMP
VOOR MENSEN DIE DENKEN J

1

De regering Tindemans II is

1 Gevallen
2 Gewijzigd
3 Ongewijzigd

2

Het wetsontwerp houdende
diverse institutionele hervormingen (,, Egmontpakt ) is in Kamer en Senaat

1 Goedgekeurd
2 Niet goedgekeurd
3 Nog in t)ehandeling

3

Het werkloosheidsci)fer is m
vergelijking met het cijfer op 15
november 1978

1 Gestegen
2 Gedaald
3 Ongewijzigd

4

Het indexci)fer van de konsumptteprijzen is in vergelijking
met het ojfer op 15 november
1978

1 meer dan 0,5 gestegen
2 minder dan 0,5 gestegen
3 ongewijzigd of gedaald

5

Tegenover de Belgische frank
IS de Amerikaanse dollar, vergeleken met de koers op 15 november 1978

1 gestegen
2 gedaald
3 ongewijzigd

6

De pnjs van een titer superbenzine IS ten opzichte van de
prijs op 15 november 1978

1 gestegen
2 gedaald
3 ongewijzigd

7

Het best geklasseerd m de
eerste afdeling van de nationale
voetbalkompetitie staat

1 Club Brugge
2 Anderlecht
3 Standard Luik

8

De temperatuur in Ukkel ligt
om zes uur s ochtends

1 boven 0°
2 onder 03 op 0°

9

De kerstboodschap van konmg Boudewijn, uitgesproken
voor radio en televisie, duurt dit
jaar

1 meer dan 330 sekonden
2 minder dan 330 sekonden
3 330 sekonden

10

De winnaar van de San Sylvester Cross in Sao Paolo zal de
afstand dit jaar afleggen in

1 meer dan 23 50 8/10
2 minder dan 23 50' 8/10
3 2350 8/10

11

De hoogwaterstand aan het
loodsgebouw in Antwerpen, om
7 54 u . bedraagt

1 meer dan 5.19 m
2 minder dan 5.19 m
3 5.19 m

12

De pnjs van een goudstaaf
van 1 kg bedraagt

1 meer dan 200 000 tr
2 minder dan 180 000 fr
3
tussen 180 000 en
200 000 fr

SCHIFTINGSVRAGEN
Hoeveel kamerleden zal gerechtsdeurwaarder Jo van Backle kunnen
tellen een half uur na het begin van de laatste openbare vergadering
van het jaar 1978 in de Kamer"?
2 In hoeveel mmuten sekonden en tienden van sekonden zal hoofdredakteuf Frans Verieyen ztjn eerste Woord Vooraf van het jaar 1979
uittikken ">

3 Hoeveel tikfouten zal gerechtsdeurwaarder van Backle vinden in die
uitgetikte tekst ">

Naamstraat
Postnummer en Gemeente

^^^i^^^a,^^*_^^j.^.;^uiii^^
H*...,...-.

Opsturen vóór 15 november om 24 uur naar;
KNACK EINDEJAARSPRONOSTIEK
Postbus 67. 8800 ROESELARE

WIJ I I
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Donderdag
19 OKTOBER

1

BRT 1
1400 SchcK)ltetevisie - 1 8 0 0 Kuifje ( f ) - 1 8 0 5 R o n d o m o n s - 1 8 3 0
Sporttribune — 19 00
Israelitischgodsdienstige uitzending — 19 30
Kijk uit 1 - 1 9 45 N i e u w s - 2 0 1 0
De burgemeester van Casterbndge ( f ) - 2 1 00 P a n o r a m a - 2 1 50
Standpunten —21 45 Premiere —
22 45 Nieuws

BRT 2
2010 Ten huize van Frans Van
Cauwelaert
Herhaling - 2 1 00
Moeilijke tijden ( f )

NED. 1
1830 S e s a m s t r a a t - 1 8 4 5 Paspoort - 1 8 5 5 N i e u w s - 1 8 5 9 Caiimero ( f ) — 1912 De man van
Atlantis ( f ) - 2 0 0 0 Viva Mexico
(show) - 2 0 3 0 Derrick ( f ) - 2 1 35
Nieuws —21 55 Den Haag vandaag - 2 2 1 0 Ballet van Hans Van
Manen —2240 Nieuws

NED. 2
18 55 Nieuws — 18 59 Astronautjes <f) - 1 9 0 5 A V R O S Toppop - 20 00
Nieuws - 20 27
A V R O S Wie-kent-kwis
-2130
Wie betaalt de veerman "^ Cf) —
2220 Televizier magazine —2310
Nieuws

ARD

18 30
Jeugdprogramma — 18 55
Tribune Libre — 1910 Nieuws —
1920 Gewestelijk nieuws —1940
Regionaal programma — 19 55 II
etait une fois I homme ( f ) — 20 00
Les jeux de 20 heures - 2 0 3 0 La
party (film)—2205 Nieuws

14 25 Nieuws 1430 Sesamstrasse — 16 30 Auto en verkeer
— 1715 Kerk en maatschappij —
17 45 Nieuws - 17 48 Die Sportschau — 18 30 Intermezzo-lnformationen — 1915 Hier und Heute
- 1945 Der 7 Sinn - 1950 Kurz
vor 8 - 2000 Nieuws - 2 0 1 5
Das Geld ligt auf der Bank (toneel) - 22.20 Nieuws 2240
Rattenkuche (show) - 23 25 Colossus (film) — 1 05 Nieuws

LUX.
1215 La bonne f ranquette — 17 00
Cinq a sept jeunes — 1715 Cinq a
sept agenda — 17 20 Autopatrouille ( f ) — 17 50 Cinq a sept service
et vanetes — 18 00 Le coff ref o r t — 1 8 0 5 Cinq a sept actualites—1820
Ram-dames-1840
Systeme
D — 19 00
Nieuws —
19 29 Le coff re-fort - 1 9 30 Passé
et gagne — 19 55 Aujourd hui en
bref - 2 0 0 0 Boney (fJ - 2 1 00 Detective pnve (film)—2225 Horoskoop

ZDF
17 00 Nieuws — 17 05 Landerspiegel — 1755 Sechs Millionen (fJ
— 1930 Jenny (jeugdfilm) —
2 0 1 5 Musik ist Trumpf - 2 1 4 5
Nieuws — 2 1 5 0 Das aktuelle
Sport-studio — 2 3 0 5 Karawane
der Frauen (western) — 0 0 5 5
Nieuws
— The little girl who lives down the lane, met alledaagse triller rond een
meis|e dat zich in een kuststadje komt vestigen, er teruggetrokken en
eenzaam leeft
Dinsdag 24 oktober om 22 u op ZDF

BBC 1
1245 Nieuws
-1300
Pebble
M i l l - 1 3 4 5 B a g p u s s - 1 4 0 0 You
and m e — 1 4 1 4
English—1445
Treffpunkt
Deutschland - 1 5 00
Tennis - 1 5 55 Playschool - 1 6 20
Yogi Bear — 16 25 Jackanory —
1640 Rentaghost —1705 John
Cravens newsround — 1710 Blue
P e t e r - 1 7 4 0 N i e u w s - 1 7 5 5 Nationwide — 18 55
Tomorrow's
world — 19 20 Top of the pops —
2000 The good l i f e - 2 0 3 0 Mastermind - 2 1 00
Nieuws —21 25
Most wanted —2215 Omnibus —
2310 Nieuws

Alles k l a r ' ' i - 1 7 4 5 Der 7 s i n n 17 50 Nieuws — 18 00 IntermezzoInformationen — 18 30 Hit um halb
7 - 1 8 4 0 Reich und a r m - 1 9 1 5
Hier und H e u t e — 1 9 4 5 Hit um
4tel voor 8 — 2 0 0 0 Nieuws —
2015 Der brave Soldat Schwejk
( f ) - 2 1 55 P l u s m m u s - 2 2 3 0 Tagesthemen — 2300 Der 7 Sinn —
2305
Die
Sportschau-2330
Alexander
Zwo
(f)
-0050
Nieuws

ZDF

RTB 1
1400 S c h o o l t e l e v i s i e - 1 7 3 0 1 2
3 —1800 De Muppet s h o w 18 30 Zigzag - 1 8 45 Spectacle 1915
Antenne-soir - 1 9 30
N i e u w s — 2 0 0 0 Autant savoir—
2020 Le Casse (film) K w o t voor
volwassenen —22 20
Nieuws —
22 35 Le carrousel aux images

ARD
1610 N i e u w s - 1 6 1 5 Ihr konnt
nur meckern (dokJ — 17 00 Wilde
\\ere ( d ) De bergleeuw — 17 20
Karl en Uwe de drinkebroers (TVfilm) - 1 7 50 Nieuws - 1 8 00 Intermezzo-informationen — 1815
De
vrachtwagen
is verdwenen i —
1915 Spiel um 4tel vor 8 - 2 0 0 0
N i e u w s — 2 0 1 5 Scheikunde en
landbouw - 2 1 00
Incest
(tv
spel) — 22 30
Tagesthemen
- 2 3 0 0 Der Fall Winslow CTVf i l m ) — 0 0 5 5 Nieuws

ZDF
1700
Nieuws-1710
Sindbad
(f J - 1 7 40
Die
Drehscheibe
— 18 20 Die Tony Randall-show —
1900 N i e u w s - 1 9 3 0 Der grosse
Preis - die grosse Hilfe—2100
Heute-Journal —21 20
Kennzeichen D — 2205 Mit Leib und
Seele CTV)spel) - 2335 Nieuws

TF 1
1215 Reponse a t o u t - 1229 Les
Tifins — 12 33 Midi premiere —
13 00 Nieuws — 13 35 Regionaal
programma — 13 50 Objectif Sante-1400Les24jeudis-1802 A
la bonne heure — 18 27 Un rue
Sesame — 18 55 Christine ( f ) —
1910 Les Tifins (tekenfilmpje)
— 1915 Une minute pour les femmes — 19 20
Gewestelijk
nieuws — 19 45
L inconnu
de
19 45 - 20 03 Nieuws - 20 30 Allegra ( f ) — 2 1 3 0 L evenement—
2230
Cine
premiere-2300
Nieuws

A2
13 35 Regionaal magazine — 13 50
Typhelle et Tourteron ( f ) — 14 03
Aujourdhui madame —1500 Cannon ( f ) — 15 55 L invite du jeudi —
17 25 Fenétre sur —1755 Recre
A 2 - 1 8 3 5 C e s t la v i e - 1 8 5 5
Des chiffres et des lettres (spel)
— 19 20 Gewestelijk
nieuws —
19 45 Politieke partijen (De oppositie) - 2 0 0 0 N i e u w s - 2 0 3 5 Monsieur Schumann (dok) —21 05 La
route de Salina
(film)-2240
Nieuws

WIJ 11

Kunst en machine (dok
Sesjun (jazz) — 2305

FR. 3

Vrijdag
20 OKTOBER
BRT 1
14 00
Schooltelevisie - 1 8 00
Oum
de witte
Dolfijn—1815
Klem
klem
kleutertje - 1 8 30
Open school - 1900 Dit leuke
land—2015
Vrijbuiter
vos
( d o k ) - 2 0 4 0 De laatste getuige
(thriller)—2220 Demze-Guatemala ( d o k ) - 2 2 5 0 Nieuws

BRT 2
2015 Dagboek van een herdershond ( f ) — 2 1 1 5 Algemene geschiedenis der Nederlanden (debat) — 2205 Oag aan dag

NED. 1
1830 Sesamstraat—1845 Pas
poort — 18 55
Superkoppelkwis
- 2 0 1 5 Kojak ( f ) - 2 1 05 Alles
goed
thuis—2135
Nieuws —
21 55 Praten met de minister-presid e n t — 2 2 0 5 Dr E J H Kruisinga
(portret)—2255
Tot
besluit23 00
Hoera
een
homo i '
( d o k ) - 2 3 30
Nieuws-2335
Sport extra

NED. 2
18 25 Teleac - 1 8 55 Nieuws 1859 Wickie de viking ( f ) - 1 9 2 7
De
Muppetshow - 20 00
N i e u w s — 2 0 2 7 Sanford en zoon
(O - 2 0 5 5 De Benny Hill-show 2130 P a g n o l s e r i e - 2 2 32 Brandpunt—2307
Rondje
teater—
2357 Nieuws

RTB 1
1400 Schooltelevisie—1730 Le
magazine des j e u n e s — 1 8 0 0 De
Muppet-show — 18 30 Zig zag —
18 45 Sept sur sept — 1915 Antenne-soir —1955 A s u i v r e — 2 1 5 0
N i e u w s — 2 2 0 5 L o m b r e des chateaux (O

RTB 2
1845 E H B O - 1 9 55 Gaston Phebus le lion des pyrenees ( f ) —
2050 Vendredis sports

ARD
1610 N i e u w s - 1 6 1 5 Psychologie Grafologie Astrologie — 17 00

1100 Rappelkiste—11 30 Grunds t u d i u m — 1 6 1 5 Leben mit chemie
— 16 45
Nieuws — 16 55
P f i f f - 1 7 4 0 Die D r e h s r S e i b e 1820 Vaeter der Klamotte (filmpje) — 18 40 Maenner ohne Nerven (filmpje) — 19 00 Nieuws —
19 30
Auslandsjournal — 2015
Derrick ( f ) — 2 1 15 Experimenten
aan de Rode zee (repoitage) —
2200 H e u t e - J o u r n a l - 2 2 2 0 Asp e k t e — 2 3 0 5 Ball of fire (film)—
00 50 Nieuws

FJ
1215 Reponse a tout - 1 2 29 Les
Tif ins — 12 33
Midi
premiere
- 1 3 00 Nieuws - 1 3 35 Regionaal programma — 14 05 C N D P
( d o k ) — 17 57 A la bonne heure —
18 27 Un rue Sesame - 1 8 55
Christine ( f ) —1915 Une minute
pour les femmes — 1918 Les Tifins — 19 20
Gewestelijk
nieuws — 19 45
L Inconnu
de
1 9 4 5 - 2 0 0 0 N i e u w s - 2 0 3 0 Les
Coucous (toneel) —2226 La musique est a tout le monde — 22 55
Nieuws

A2
1335 Regionaal magazine 1-1350
Typhelle tourteron ( f ) — 14 03 Aujourd hui madame — 15 00 La chasse aux hommes ( f ) — 16 00 Delta
- 1 7 2 5 Fenétre sur - 1 7 5 5 Recre A2 - 1 8 35 C est la vie - 1 8 55
Des chiffres et des lettres — 19 20
Gewestelijk nieuws — 10 45 Top
c l u b - 2 0 0 0 N i e u w s - 2 0 3 0 Medecins de nuit ( f ) — 21 30 Apostrophes — 2 2 4 0 Nieuws — 2247
Le silence

F3
18 30
Jeugdprogramma — 18 55
Tribune libre — 19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 19 30 Nieuws —
19 40 Regionaal programma —
1955 II etait une fois I homme
( f ) - 2 0 0 0 Les jeux de 20 heures — 20 30 Le nouveau vendredi
(reportage)—21 30
Alsace
( d o k ) - 2 2 2 5 Tele-soirs 3

LUX.
1215 La bonne franquette — 17 00
Cinq a sept jeunes — 1715 Cinq a
sept weekend — 17 50 L atout cuisine du chef — 1805 Le coffrefort - 1 8 1 0
Portrait-d artiste 18 35 Le coff re-fort - 1 8 40 Systeme D - 1 9 0 0 N i e u w s - 1 9 2 9 Le
coff re-fort — 19 30 Passé et gagne — 19 55 Aujourd hui en bref —

2 0 0 0 La course autour du mond e — 2 1 00 La malediction d Arkham (film) - 2 2 3 0 Horoskoop

BBC
1000 Look and read - 1023 Fenestn — 1045 You and me —
11 05 Out of the past - 11 30
A job worth doing — 1200
Business world — 1245 Nieuws
1300 Pebble Mill 1345
Heads and tails — 1402 Scene
14 35
General
studies
- 1 5 0 0 Tennis 1555 Rayschool — 1620 Hong Kong Fodey - 1625 Jackanory - 1645
Captain Caveman — 1655 Crackerjack — 1735 Ivor the engine — 1740 Nieuws — 1755 NaTionwide — 1845 Sportswide
- 1900 Tom & Jerry i - 1 9 1 0 Star
Trek — 2 0 0 0 Going straight 2 0 3 0 Rings on their fingers —
21 00 Nieuws - 21 25 Target 2 2 1 5 Nieuws - 2 2 4 5 Barbarella
(film)

Zaterdag
21 OKTOBER
BRT 1
1400 Dag aan dag - 1430 Het
bleekgezicht (western) — 1600
Open school - 1800 Kuifje ( f )
— 1805 Gevangen m de sneeuw
(jeugdfilm) — 1855 Gewestplannen de gemiste k a n s ' ' — 1945
Nieuws — 2010 De Kollega's ( f )
2055 Terloops - 2 1 4 0 De
man met de rode anjer (tnller) —
2 2 4 5 Nieuws

NED. 1
1530 Nieuws 1532 Blokfluit
spelenderwijs — 1600 De Astronautjes (fJ — 1610 Wat je zegt
ben je zelf — 16 35 Stuif es m —
1830 Sesamstraat — 1845 Paspoort — 1855 Nieuws — 1859
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21 35
Nieuws — 21 55 Si Mang Juan
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NED. 2
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V Duke Street ( f j - 21 30 Aktua
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0 0 1 0 Nieuws

TF 1
1300 Nieuws — 1333 Les musiciens du soir — 14 02 Toujours le
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voor amateur-filmers
— 1855
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1920 Gewestelijk nieuws
—
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2335 Nieuws

FR 3
1830 Jeugdprogramma — 1910
Nieuws — 1940 Regionaal programma — 1955 II etait une fois
l'homme - 2 0 0 0 Les jeux de 20
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2 2 1 5 Court-metrage Frangais —
2 2 3 5 W K schaken
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1215 La bonne franquette —
16 32 Super juke-box - 1800 D e
Taag (dokJ - 1900 Nieuws
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1955 Aujourd'hui en bref - 2000
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suif (film) — 22 35 Horoskoop

1700 Nieuws 17
sport 1 — 1745 De Est
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Van gewest tot gewes
Studio sport 2 - 203(
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Bie — 2040 Entree
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21 50 Mary Hartman, r
man (fJ — 2240 Na
2 2 4 5 Nieuws

RTB
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14 00 La dynastie des F
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pour le monde Portug.
Sportuitslagen — 171
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vótre - 1820 Will Sf
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tin - 1915 Het leven
— 1930 Nieuws - 2
sons a la carte (Le dut
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22 30 Nieuws
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tret van de vermoorde
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11 00 Astnd Lindgren
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1510 Nieuws - 1 5 i
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1700 Nieuws - 1702
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Lady (film) - 2215
2 2 3 0 Jan-Enk Olsson
taire film) 2315
miniaturen (eenakter)
Nieuws

F1

Zondag
22 OKTOBER
BRT
9 0 0 Open school — 9 3 0 Doe
mee — 1000 Eucharistieviering
vanuit Gent — 11 00 Konfrontatie
(debaü — 1200 Nieuws voor
gehoorgestoorden — 14 30 Voor
boer en tuinder — 1500 Sesamstraat — 1525 De wilde opera
(dokJ — 1615 Over weidelijk en
onweidelijk jagen (reportage) —
1715 Sportuitslagen
1720
Handbal (reportage) - 18 30 Kuifje — 18 35 De echo van de wildernis (film) — 1945 Nieuws —
2 0 0 0 Sportweekend 1 2030
Nekka 78 (reportage) 2140
Omtrent Herbert von Karajan (portret) — 2 2 4 0 Nieuws

RTB
1525 Mimiye (Waalse operette)
— 1725 Le grand rendez-vous
francophone (show) — 1835 Balourd et Balu (filmpje) — 18 40 Histoire de lire — 1910 Antenne-soir
— 1930 Nieuws — 1955 Le jardin extraordinaire — 2025 Cowboy (western) — 2150 Histoire
de la musique populaire — 2 2 4 0
Nieuws

NED. 2

NED. 1
11 00 Eucharistieviering — 16 00
Teleac — 17 00 De oecumenische'
beweging en wij — 17 30 Oproep
tot liefdadigheid — 1830 Teleac
- 1900 Nieuws - 1905 Calimero (f J — 1918 De Brendan expeditie (dok J — 2010 Muziek uit duizenden - 21 00 TV-pnve - 21 50i

9 1 5 Godsdienstige u
— 1202 La sequence
teur — 12 29 Les Tifin
pje - 1230 TF1 - TF
Nieuws 1320 C (
neux — 1415 Les i
du dimanche — 1535
volant ( f ) - 1620Sp
re — 17 55 Au plaisir
— 19 25 Eilanden en v
— 1955 Les Tifins
Nieuws - 20 JO La b
(gangsterfilm) — 2211
mobile - 2310 Nieuv

A2

11 00 Quatre saisons
verite est au fond de
- 1200 Chorus
menten uit komischi
1257 Top Club dir
1430 Lage du cnstal
En savoir plus — 162
tre — 1655 Monsieui
19 00 Stade 2 - 200(
2 0 3 2 Kojak (f) :
ment de creation — 2!
len — 22 55 Nieuws

F3

1630 Espace musice
Quand les hommes f
demeure — 18 00 L'in

19 OKTOBER 1978

Tl/-PROCI^^MMK<?
machine (dok.). - 22.40
izz). — 23.05 Nieuws.

suws. - 17.02 Studio
• 17.45 De Eskimo's, walop Point Barrow (dokJ.
Sesamstraat. — 18.45
ïst tot gewest. — 19.20
ort 2. — 20.30 Humanisoond. — 20.35 Koot en
20.40 Entree Brussels
21.15 Hollands spoor. —
ry Hartman, Mary Hart— 22.40 Nawoord. —

— 19.45 Dom-torn. - 20.00 Nostradamus (portret). — 20.30 Eva
Hitler, geboren Braun. — 21.20
Nieuws. — 21.30 Encyclopedie cinéma. — 22.00 Ciné regards. —
22.30 Le masque d'or (film).

Gewestelijk nieuws. — 19.45 L'lnconnu de 1945. — 20.00 Nieuws.
— 20.30 Le sous-marin de l'apocalypse (film). — ^3.10 Nieuws.

LUX.

13.50 Typhelle et Tourteron (fJ. 14.03 Aujourd'hui madame: damesmagazine. — 15.00 Californie,
terre nouvelle (western). — 16.30
Autres metiers, autres gens. —
1725 Fenétre sur... — 17.55 Recrea A2. - 18.35 C'est la vie. 18.55 Des chiffres et des lettres.
— 1920 Gewestelijke aktualiteiten. - 19.45 Top Club. - 20.00
Nieuws. - 20.32 Variété. - 21.35
Question de temps. — 22.35 Zigzag. — 23.05 Nieuws.

13.15 Hei elei, kuck elei. - 16.45
Le chevalier de Pardaillan (film).
- 18.30 RTL-théatre. - 19.30
Nieuws. — 19.33 Ciné-sélection.
— 20.00 Geheugenverlies (film).
- 21.00 Oueimada (film). - 22.25
Horoskoop.

Maandag
re Ie point (debat). —
ws. — 13.05 ODDCertissi1.55 Tom en Jerry (f). —
dynastie des Forsyte (f).
Cialimero. — 15.10 Visa
onde Portugal — 17.15
agen. - 17.20 Le p'tit
— 17.30 Lyriquement
18.20 Wil! Shakespeare
10 Les aventures de Tin15 Het leven te Brussel.
Nieuws. - 20.00 Chancarte (Le club des artis!1.15 Caméra sports. —
uws.

23 OKTOBER
BRT
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Bolke de Beer. — 18.10 De Vogelvrijen (fj — 18.40 Open school. —
19.10 Doe mee. — 19.45 Nieuws.
- 20.15 Kijk-spel (kwis). - 20.50
Hoe groen was mijn dal (fJ —
21.40 Aktie Kringloop. - 22.05
Nieuwe.

NED. 1
Sendung mit der Maus.
-d kindermagazine. —
irbild Schumann? (Porie vermoorde gezagvoerIe gegijzelde Boeing). —
trid Lindgren, een Prijs
^rede. - 12.30 Der InterFrühschoppen. — 13.15
!n weekspiegel. — 13.45
derWoche. - 14.50 Das
i-Pferd(ü. - 15.15 W.K.
. — 15.45 Zum blauen
17.15 Direktion City (f).
I Edelsteine (dok). —
jws. - 18.33 Die Sport1920 Weltspiegel. —
•uws. - 20.15 1982 :Gu(tv-spel).
22.00
— 2205 Sterns Stunde
22.50 Frankfurter Buch- 23.50 Nieuws.

18.30 Sesamstraat (fJ. - 18.45
Kortweg. — 18.55 Nieuws. —
18.59 Tom & Jerry (fJ. - 19.05
Daar vraag je me wat. — 19.50
De grote blonde met de zwarte
schoen (film). — 21.37 Nieuws. —
21.55 Help ( d o k l - 23.10 In
gesprek met de bisschop. —
23.40 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 Heidi (fJ.
- 1925 Laden maar (f.). - 20.00
Nleuvi«. — 2027 De familie Bellamy (fJ. — 21.20 Hier en nu. —
22.00 Als het avond wordt —
22.38 Mensenkinderen (dokJ —
23.00 Nieuws.

RTB 1
uws. - 13.02 Die Dreh- 13.25 C^ironik der Wo13.45 Rappelkiste. —
Biene Maja. — 14.40 Rollen bij man en vrouw. —
3UWS. — 15.20 Karlsson
I Dach (kinderfilm). —
iuws. - 17.02 Die Sportle. - 18.00 Tagebuch. —
auchende C>)lts (fl —
euws — 19.1 o Bonner
iven - 19.30 My Fair
Tl). - 22.15 Nieuws. —
n-Erik Olsson (dokumeni). - 23.15 Münchner
in (eenakter). — 23.35

17.30 1, 2, 3 Rimes et racontines.
— 18.00 De Muppet show. —
18.30 Zigzag. — 18.45 Communiste aujourd'hui. — 19.15 LundiSports. - 19.30 Nieuws. - 20.00
Les grandes conjurations (dokJ.
— 21.30 Nieuws. - 21.45 L'Autre
Journal.

ETB2
18.45 Savoir-Vivre. - 19.55 Latijns-Amerikaanse
dansen. —
21.05 Intrigues a la maison blanche.

ARD

dsdienstige uitzendingen.
La sequence du specta2.29 Les Tifins: tekenfilm2.30 TF1 -TF 1. - 13.00
— 1320 C'est pas sé14.15 Les rendez-vous
iche — 15.35 L'escadron
). — 1620 Sports premiè.55 Au plaisir de Dieu (f).
Eilanden en vogels (dok).
5 Les Tifins. 20.00
— 20 30 La bonne année
rfilm). - 22.15 La Scala e
- 2 3 1 0 Nieuws.

latre saisons. — 11.30 La
it au fond de la marmite.
1 Chorus - 12.40 Fraguit komische films. —
op Club dimanche. —
ige du cristal (f.). - 15.20
rplus - 16.20 Petit théa6.55 Monsieur cinéma. —
ade 2. - 20.00 Nieuws. Djak (f) - 21.30 Docucréation. - 2225 Worste2.55 Nieuws.

space musical. — 17.30
es hommes habitent leur
..-l8.00L'invitédeFR3.

A2

FR. 3
18.30 Jeugdprogramma. — 18.55
Tribune libre. — 19.10 Nieuws. —
19.20 Gewestelijk nieuws. —
19.40 Regionaal programma. —
19.55 II était une fois l'homme. —
20.00 Les jeux de 20 heures. —
20.30 La mort aux trousses. —
22.40 Nieuws.

LUX.

— 20.00 Spelletjes spelen. —
20.55 't Programma met de map.
- 21.27 Nieuws. - 21.55 Den
Haag vandaag. — 22.10 Panoramiek. - 22.50 Studio sport —
23.20 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 Overal is
wel wat — 19.24 Kenmerk. —
20.00 Nieuws. - 20.27 Socutera.
— 20.32 Keefman (solo-toneel). —
2122 Help (reportage). - 22.40
Russisch leren. — 22.55 Nieuws.

RTB 1
17.00 Feu vert — 18.40 Les aventures du petit Tortillatd. — 18.45
Katoliek-godsdienstige uitzending.
- 19.15 Antenne-soir. — 19.30
Nieuws. — 20.00 L'homme au
petit chien. — 21.35 Nieuws. —
21.50 Arts-hebdo. - 22.30 Special
football.

RTB 2
18.45 Interwallonie.
de feu (film).

19.55 Boule

ARD

12.15 La bonne franquette. —
17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.20
De Weerwraak (f J. - 17.50 Cinq
a sept service et vanétés. — 18.00
Le coffre-fort — 18.05 Cinq a
sept actualités. — 18.20 Ram-dames. — 18.35 Le coffre-fort. —
18.40 Système D. - 19.30 Passé
et gagne. — 19.55 Aujourd'hui en
bref. — 20.00 Nouvelles de Henry
James (film). - 21.00 L'Enfer du
Pacifique (film). — 2225 Horoskoop.

Dinsdag
25 OKTOBER
BRT 1
15.30 Open school. - 16.30 Tiptop. - 18.15 Kuifje. - 18.20 Jonger dan je denkt — 18.50 De Hardy's. - 19.45 Nieuws. - 20.40
Wandelen op het water TV-spel
— 22.15 Persona (Gyorgy Ligeti).
— 22.40 Nieuws.

BRT 2
20.15 De legende van John Henry
(animatiefilm) — 20.25 Extra-editie
(film). - 22.10 De pers (debat).

NED. 1
15.30 Wat heet oud? - 16.00
Maja, de bij (f) - 16.25 De luchtbus. — 18.30 Sesamstraat (O —
18.45 Toenstische tips. — 18.55
Nieuws. — 18.59 Van gewest tot
gewest — 19.50 Politieke partijen.

16.10 Nieuws. — 16.15 Manilas de
plata. — 17.00 1000 Und eine meiIe. - 17.50 Nieuws. - 18.00 Intermezzo-lnformationen. — 18.30 Tip
um halb 7. — 18.40 Reich und arm.
- 19.15 Hier und heute. - 19.45
Tip um 4tel vor 8. — 20.15 Gruess
Gott, ich komm von Drueben (TVspel). — 21.45 Country special. —
22.00 CDU-Parteitag. - 22.30 Tagesthemen. — 23.00 WK kunstturnen. — 00.00 Nieuws.

ZDF
17.00 Nieuws. - 17.10 Flugboot
121 SP (fJ — 17.40 Die Drehscheibe. - 18.20 Ko - ok. - 19.00
Nieuws. — 19.30 Sardinië (reportage). - 20.15 ZDF Magazin. 21.00 Heute-journal. 21.20
CDU-Parteitag. - 21.50 Die Strassen von San Francisco (fJ. —
22.35 Pfarrer Johannes Kuhn antwortet — 23.05 Die Bettwurst
CTV-spel). — 0.25 Nieuws.

TF 1
13.00 Nieuws. - 13.37 Les visiteurs du mercredi. — 17.55 Sur
deux roues. — 18.15 A la bonne
heure. — 18.27 Pour chaque enfant — 18.32 Ltle aux enfants. —
18.55 Les Mohicans de Paris (f.).
— 19.15 Une minute pour les femmes. - 19.18 Les Tifins - 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.45 L'inconnu de 19.45. — 19.53 Trekking
lotto. - 20.00 Nieuws. - 20.30
L'lnspecteur méne l'enquête. —
22.00 SOS kinderen. - 23.05 Turnen (WK). - 23.35 Nieuws.

NED. 2

A2
13.50 Typhelle et Tourteron. —
14.03 Aujourd'hui madame. —
15.00 Mash. - 1525 Quand tout
était pour rire. — 16.10 Recré A 2.
— 18.35 C'est la vie. — 18.55 Des
chiffres et des lettres. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.45 Top
club. - 20.00 Nieuws. - 20.32
Mi-fugue, mi-raison. — 20.35 Les
Muppets. — 21.05 Mi-fugue, mi-raison. —

FR. 3
18.30 Jeugdprogramma. — 18.55
Tribune libre. — 19.10 Nieuws. —
19.20 Gewestelijke aktualiteiten.
— 19.55 II était une fois l'homme.
— 20.00 Les jeux de 20 heures. 20.30 Le voyage de Sélim (film).

LUX.
12.15 La bonne franquette —
16.30 L'école buissonniére. —
18.00 Le coffre-fort - 18.05 De
nos clochers. — 18.20 Ram-dames. — 18.35 Le coff re-fort. —
18.40 Système D. 19.00
Nieuws. — 19.29 Le coffre-fort. —
19.30 Passé et gagne. — 19.55
Aujourd'hui en bref - 20.00 Hitparade. — 21.00 Grand-pére a louer. (film). — 22.30 Horoskoop.

Woensdag
24 OKTOBER
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. 18.00
Kuifje. — 18.05 Sesamstraat —
18.30 Open school. - 19.00 Filopat en Patafil. — 19.05 Het humanistisch verbond. — 19.45 Nieuws.
— 20.10 Charles Aznavour
(show). — 21.10 Verover de aarde (kanker). 22.00 Standpunten. — 2220 Jij of wij ? (kwis).
— 22.45 Nieuws.

BRT 2
20.10 De Kollega's. - 20.55 Panorama. — 21.20 Funny Girl (musical).

NED. 1
10.00 Schooltelevisie. - 18.30 Sesamstraat (f). — 18.45 Paspoort
- 18.55 Nieuws. - 18.59 Fred
Basset (O. - 19.10 EO-Kinderkrant. - 19.35 Rebecca (f). —
20.05 Jeugdboerderij (dok). —
20.30 Ars Musica. - 20.40 Tijdsein. — 21.35 Nieuws. — 21.55
Den Haag vandaag. — 22.10 De
kristenen (dokJ. — 23.05 Nieuws.

16.10 Nieuws - 16.15 Schaukelstuhl. - 17.50 Nieuws. - 18.00
Das intermezzo bietet an. — 18.30
Spiel um halb 7. - 18.40 Het tropisch regenwoud (dokJ. — 19.15
Hier und heute. — 19 45 Spiel um
4tel vor 8. — 20.00 Nieuws. 20.15 PS - Brodzinski (dok). 21.15 Kenia nach Keniatta. —
22.00 Was fang'ich an in dieser
Stadt... 2. — 22.30 Tagesthemen.
— 23.00 Tarnfarben (film). —
00.40 Nieuws.

17.30 1, 2, 3... Cinema. - 18.30 De
Muppetshow. — 18.30 Zigzag. —
18.45 Entretien avec Pierre Nord.
— 19.15 Antenne-soir - 19.30
Nieuws. — 19.55 Chansong
(show). — 20.55 De ontwikkelingshelpers. — 22.40 Nieuws.

RTB 2
18.45 Pink Panther (fi. - 18.50 Tribunes économiques et sociales.
— 19.55 Seniorama. — 20.35 Vint
d'oregje (Waals toneel).

ARD
1610 Nieuws. - 16.15 PetrogradLeningrad 1917. - 17.00 Wölfe
(dok.). - 17.50 Nieuws. - 18.00
Intermezzo-Informationen.
—
18.30 Gotha (dok.). - 18.40 Polizeiinspektion I (D. — 19.15 Hier
und Heute. — 19.45 Tip um 4tel
vor 8. - 20.00 Nieuws. - 2015
Ein Ratz für Tiere (dokJ - 21.00
Panorama. — 21.45 Owen Marshall, Strafverteidiger (fJ - 22.30
Tagesthemen. — 23.00 Julie in
Oancert (show). — 23.45 Nieuws.

ZDF
17.00 Nieuws — 17.10 Tunnels
bouwen. — 17.40 Die Drehscheibe. — 18.20 Marchen der Völker
(tekenfilm). — 18.35 Tarzan, Herr
des Dschungel^ (f). 19.00
Nieuws. — 19.30 Notsignale (f). —
21.00 Heute-Journal. - 21.20 Der
« Verdelsbutze » von Mainz (reportage). — 22.00 Das Madchen am
Ende der Strasse (thriller). - 2325
Nieuws.

F1
12.15 Réponse a tout - 13.00
Nieuws. — 13.45 Les aprés-midi
de TF 1. — Le regard des femmes. — 14.30 Le grand amour de
Balzac (f). - 18.00 A la bonne
heure. — 18.27 Pour chaque enfant — 18.32 Llle aux enfants. —
18.55 Les mohicans de Paris (f).
— 19.15 Une minute pour les femmes. — 19.20 Gewestelijk nieuws.
— 19.45 L'inconnu de 'i9.45. —
20.00 Nieuws. - 20.30 Marilyn
Monroe (film). — 21 27 Livres en
fétes. — 22.40 Nieuws.

A2
13.35 Regionaal magazine. —
13.50 Typhelle et Tourteron. —
14.03 Aujourd'hui Madame. —
15.00 Cannon (D. - 15.55 Découvrir — 17.25 Fenê're sur.. —
17.55 Recré A2. - 18.35 C'est la
vie. — 18.55 Des chiffres et des
lettres. — 1920 (Gewestelijk
nieuws. — 19.4b Top Club. —
20.00 Nieuws. — 2035 L'or noir
de l'Oklahoma (western). — 23.15
Nieuws.

18.30 Jeugdprogramma. — 18.55
Tribune libre. — 19.10 Nieuws. —
19.20 Gewestelijke aktualiteiten.
— 19.40 Regionaal programma.
— 19.55 II était une fois l'homme.
— 20.00 Les jeux de 20 heures. —
20.30 Trois heures pour tuer (western). — 21.45 Nieuws.

17.00 Nieuws. — 17.10 Spiel mit
Puppen. — 17.40 Die Drehscheibe. — 18.20 Gesucht wird... (f.) —
19.00 Nieuws. - 19.30 Fahrt ins
blaue. — 20.15 De gestroopte burger (reportage). — 21.00 Heutejournal. — 21.20 Candide (toneel).
— 23.50 Nieuws.'

LUX

TF 1
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RTB 1

FR 3

ZDF

13.00 Nieuws — 13.35 Regionale
magazines. — 13.50 Les après-midi de TF 1 d'hier et aujourd'hui. —
14.35 Les saintes chéries (f.) —
17.58 A la bonne heure. — 18.25
Pour chaque enfant. — 18.30 L'lle
aux enfants. — 18.55 Les Mohicans de Paris (f.) — 19.15 Une
minute pour les femmes. — 19.20

18.55 Nieuws. — 18.59 Barbapapa
(O. - 19.05 Pinokkio (f). - 1927
Koning klant - 20.00 Nieuws 2027 leder zijn deel (O. - 20.52
Quincy (f). - 22.02 Tommy Cooper (portreO. - 22.10 Vara Visie.
- 23.05 Nieuws.

— The parallax vieuw, politieke triller waarin 'n journalist betrokken raakt bij een organizatie die met
hersenspoelingen politieke moorde naars opleidt
Vrijdag 20 oktober om 20 u. 40 op BRT 1.

12.15 La bonne franquette. —
17.00 Cinq a sept jeunes — 1720
Docteur Simon Locke (f). —
178.50 Cinq a sept service et variétés. — 18.00 Le coffre-fort —
18.05 Cinq a sept actualités. —
18.20 Ram-dames. — 18.35 Le coffre-fort - 18.40 Système D. —
19.00 Nieuws - 1929 Le coffrefort — 19.30 Passé et gagne. —
19.55 Aujourd'hui maison dans la
prairie (O. — 21.00 La poison
(film). — 2225 Horoskoop.
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Vrije tijd: sport
Een dekreet tegen
het zwart geld?
Het dekreet tot toepassing van
het statuut van de niet-betaalde
sportbeoefenaar heeft alvast een
spoor van vernieling getrokken in
de Belgische volleybalkompetitie.
Van de vrijheid die dit statuut de
spelers biedt heeft een legioen
volleybalspelers
gebruik
gemaakt. Gevolg : verwarring en dlskussies alom.
Pijnlijkste
konstatatie:
Rebels
Lier, ééns een bewonderde landskampioen, verklaart forfait voor
de kompetitieaanvang. Reden : totale leegloop als gevolg van het
statuut..
Turnhout wordt onthoofd door
het vermoedelijke vertrek —
want het beroept zich nu op procedurefouten die zouden begaan
zijn bij de aanvraag van de vrijheid — van sterspeler Jef Mol.
De volleybalbond reageert vrijwel
niet Zij legt zich neer bij het
dekreet want zij kan de subsidies
van het Bloso in geen geval missen.
's Lands* sterkste sportbond —
de voetbalbond — stoort zich
vooralsnog niet aan het dekreet
Zij legt het gewoon naast zich
neer. Ziet niet om naar de subsidies en is volop bezig zich te
wapenen om desgevallend een juridisch gevecht aan te gaan. De
voetbalbond weet zich bovendien
een sterk blok: geen klub zal de
onderling aangegane akkoorden
doorbreken.
Daarop hoopte ook de basketbalbond. Maar Antwerpse en Hector

Vermeersch dachten er anders
over. Vermeersch, vorig seizoen
bij B. Lier stapte via de door het
dekreet in leven geroepen verzoeningskommissie over naar Antwerpse. Of beter: hij verkreeg
zijn vrijheid en wenste zich bij Antwerpse aan te sluiten. Ter verduidelijking : op de transfermarkt is
Vermeersch ruim één miljoen, en
wellicht zelfs meer, waard. De
basketbalbond, die net als de
voetbalbond het dekreet en de
subsidies naast zich neerlegde
(en die zich ook niet opsplitste in
taaivleugels) aanvaardde de overgang niet Maar Antwerpse en

die ook de machtige voetbalbond
niet onberoerd kan laten.
Hoe zullen de basketbalklubs zich
verdedigen? Voor zover wij het
begrepen hebben zullen zij zich
beroepen op de vrijheid van vereniging. Zij aanvaarden en weigeren de leden naar eigen goeddunken. Wie hun interne reglementering niet onderschrijft moet maar
elders gaan basketbal spelen...
En verder: Vermeersch krijgt zijn
vrijheid. Maar daarom nog geen
transfer. Want er bestaat een verschil tussen beide. Kortom het
wordt een steekspel met juridische spitsvondigheden. Maar dat

Sportbrandpunt
Vermeersch zetten door: tegen
Eburonen Tongeren stelde Antwerpse zijn voor de basketbalbond niet aangesloten spelers op.
Resultaat: 92 —71-winst en 14
punten van Vermeersch. Natuurlijk zal Antwerpse de wedstrijd
verliezen voor de groene tafel.
Maar daar stoort de klub zich niet
aan. Samen met de speler zal zij
de zaak aanhangig maken bij de
rechtbank. Zij kunnen rekenen op
de steun van het Bloso.
Een test-case die het ganse spKjrtbestel op losse schroeven zet en

Volleybalspeler Jef Mol.

(Foto: M. Cels)

het een bitter gevecht zal worden, staat wel vast
Alhoewel ons gezond verstand
beveelt er ons zeker niet te veel
om te bekommeren. Want u raadt
toch ook wel dat Vermeersch
niet voor een korf eieren naar
Antwerpse wil. En u zult ook wel
vermoeden dat hij destijds bij B.
Lier al meer dan een korf eieren
mee naar huis nam. De ganse problematiek is, voor zover het topsfjelers in gelijk welke sportdiscipline betreft, terug te brengen tot
geld. Tot zwart geld. Want in
geen wereld wordt er zoveel geld
onder de tafel gewisseld als in de
sportwereld. En dit mag men niet
enkel de spelers verwijten. Zij ontvangen. Maar de klubs (en sponsors) zijn bereid het hen te overhandigen.
Konklusie : de topspelers die zich
beroepen op het statuut van de
niet-betaalde
sportbeoefenaars
zijn alles behalve amateurs.
Zij zijn rijkelijk betaalde vedetten.
Zij zijn niet, zoals fervente verdedigers van het statuut het zo
graag voorstellen, de slaven van
de sportbonden en de klubs. Of in
het beste geval slaven met gouden kettingen. Alhoewel wij de
eersten zijn om te beseffen dat
én klubs én spelers — voor zover
het de top aangaat natuurlijk —
verantwoordelijk zijn voor de huidige malaise I

Sport kortweg
• Rudi Gauwe heeft Jean-Pierre Coopman de Belgische
zwaargewlchttitel afhandig gemaakt Verwonderlijk is dit niet
Gauwe is technisch veel bekwamer dan de moedige Westvlaming. Rudi schijnt bovendien fysiek sterker geworden. Hij kan
nu ook een gevecht over de volle afstand aan. De euforie in
het Gentse kamp was '•a de
titelverovering zo groot dat
men al aan een Europees titelgevecht dacht Maar zover is
Gauwe nog niet Al kan in de
bokssport alles...
De andere Belgische zwaargewicht met ambities, de Brusselse Luikenaar Syben geraakte
tegen de Italiaan Adinoifi — de
man die Freddy De Kerpel destijds van de Europese titel bij
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de halfzwaren hield — niet verder dan een • gevleide » puntendeling. Zodat deze bokser voorlopig een toontje lager zal moeten zingen.

• De voetbalinterland Tsjechoslowakije—West-Duitsland
was een ware verademing. Boeiend veldspel, veel doelpunten,
een spectaculair scoreverloop,
sportiviteit alom: op en rond
het veld. Waarom dit niet altijd
. kan ? Het betrof hier een vriendschappelijke wedstrijd... Wanneer de eer, en vooral de centen (vastgebonden aan kwalificaties en titels) op het spel
staan, wordt de sportieve sfeer
direkt vertroebeld door de

< professionele > aanpak die
trainers en bestuurders hun
spelers opleggen.

Uit Zwitserland
kwam het
nieuws dat drie wielrenners
tijdens de jongste
WK in
Duitsland hun toevlucht zouden genomen hebben tot het
gebruik
van anabole
steroïden. Het zou gaan om de
Zwitserse
wereldkampioen
op de weg bij de amateurs
Gilbert Glaus, de Fransman
Jacques Esclassan en de
Belgische
achtervolger
Jean-Luc
Vandenbroucke.
« Het zou » want officieel werden de namen nog niet vrij
gegeven.

Anabole
steroïden • • •
Eerder al werd
meegedeeld
dat tijdens dezelfde
WK
Szurkowski,
Esclassan
en
Durpisch zich hadden schuldig gemaakt aan het gebruik
van amfetamines.
Treffend vinden wij wel dat
renners en oud-renners nog
amper
reageren
op zulk
nieuws. J.-L. Vandenbroucke
gaf onmiddellijk toe. Hij wees
er enkel op dat hij de anabole steroïden
tot zich had

stanties ertegen voeren lijkt
wel uitzichtloos. Toch dienen
neutraliteit beogende waarnemers er zich voor te hoeden enkel de
wielrenners
met de vinger te wijzen. Wij
hebben bijvoorbeeld
geregeld de indruk dat in belangrijke voetbalmatchen
sommige spelers
eerder
door
«hondsdolheid»
dan
door
een gezonde strijdlust bezeten zijn...

We blijven
een sterk wielerland
Met de overwinning van Francesco Moser in de Ronde van Lombardije kwam een eind aan het
klassieke wielerseizoen 1978.
In de al even «klassieke» jaaroverzichten overheerste de pessimistische toon. De Belgische wielrenners zouden nog hooguit goede figuranten zijn...
Zover wensen wij het niet te drijven. In het overzicht van de BRTradio reageerde Roger De Vlaeminck al krachtig tegen voornoemde gedachtengang en in het
TV-programma Noord-Zuid maande ook wereldkampioen Gerry
Kneteman de Belgische wielerspecialisten aan tot een meer
genuanceerde stellingname.
De Kneet, wiens eenvoudige en
doordachte taal de moeilijkste
sportliefhebbers met het wielrennen moet kunnen verzoenen,
wees er terecht op dat België
met De Vlaeminck, Godefroot en
Bruyère toch nog altijd drie klassieke overwinnaars bezit, dat w e
verder de Ronde van Italië wonnen en dat w e in de Tour de groe-

ne trui pakten.
«Geen
luloverwinningen»
zei
K n e e t Hij wees ook op de onredelijkheid van vergelijkingen met
de prestaties van Eddy Merckx.
« Die man was een fenomeen. Hij
kon alles. Hij won alles. Dat komt
nooit meer terug.»
Kneet liet ook nog een paar
andere doordenkers los.
«Wat journalisten schrijven moet
je met een korrel zout nemen.
Vaak zelfs met een kilo z o u t
Vooral hier in België verheffen ze
je snel tot halfgod.»
«Freddy Maertens was geweldig in 1976. Hij wilde toen alles
winnen. Het zou wel eens kunnen
dat hij zich toen helemaal heeft
leeggepierd. Dat wil zeggen : alle
beschikbare energie opgebruiken. In zo'n suksesseizoen moet
' je van goeden huize komen om
het verstand te laten beslissen.
Want ze schuiven je enorme sommen geld toe om overal aan de
start te verschijnen. Kampioenen
lopen in zo'n periode grote risiko's...»

DIRK MARTENS

AALST

NINOVE

PVBA

Beverstraat 2-1-26
Tel 054/33105
• De Vlaamse handbalsport
is in volle opgang. In Europacup 1 behoudt landskampioen
Neerpelt alle kansen om tot de
volgende ronden door te dringen. In Den Haag werd slechts
een kleine 18—16 nederlaag geleden. Ook bekerwinnaar Mechelen weerde zich kranig tegen het Westduitse Huttenberg. De 22 — 27 nederlaag was
meer dan eervol. Vergeet immers niet dat de Westduitsers
in deze sporttak de absolute
top halen.

genomen in de Tour, waar
" iedereen » zulks deed.
Jacques Anquetll
reageerde
ook merkwaardig. Hij veroordeelde de praktijken
niet
maar betreurde
enkel dat
Vandenbroucke
er niet aan
gedacht
had dat
anabole
steroïden
lang blijven nawerken en een maand nadien nog steeds kunnen worden opgespoord.
De gesel van het dopinggebruik treft de wielerpelotons
ongetwijfeld
in hoge mate.
De strijd die de officiële in-

tatige Zoiitstr 30. 29-33. 36-38Tel 053/214060

KINDERARTIKELEN plooi- en waiidelwagens - bedjes en wiegen stoelen en looprekken - sclionimels -kaïnerversieringen - wastafels
en waskussens - kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei - tiirnkledi) - riiiteriiitriistingen - pingponglafels • badkleding en alle toebelioorten - rol- en ijsschnntsen kaïiipingartikelen • lurngerei
SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen •
elektr treinen der beste merken - aut05 - go-carls - trakteren • poppen • poppenwogens en -wiegies - b,reien - lessenaars - borden fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tiiinschommels
-

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

-
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Eén uur vóór de opening. Alles Is nog rustig...

met auto of met autobus, de klanten komen
toegestroomd !
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S.K.M. Is „open"... voor iedere bezoeker een glas
champagne of vruchtensap
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Elegante mannequins presenteren de
nieuwste modesnufjes.

n

met keurende blikken wordt de kollektie van SKM
bewonderd

De massa klanten blijven binnenstromen...

-
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SUCCES
KLEDING MEYERS

':i:.

OPENDE ZIJN NIEUWE ZAAK
MET EEN OVERDONDEREND

SUCCES

opgetogen kijkers bij de „ f i n a l e " van de
modeshow
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De toeloop is enorm... zelfs in deze reuzen-verkoopsoppervlakte is er nog plaats te kort.

VOETGANGERS KUNNEN STEEDS GEBRUIK MAKEN VAN DE AUTOBUSLIJN 50 ANTWERPEN-BOOM
-RUMST-MECHELEN
HALTE SUCCES KLEDING MEYERS,
LEUGSTRAAT, AARTSELAAR

Ook buiten geweldige belangstelling voor de
„Red Hackle Pipe B a n d "

*
l

IEDERE DINSDAGNAMIDDAG DAMES- EN HERENMODESHOW VOOR DE LEDEN VAN DE V.Z.W
MEYERS SUCCES CLUB, TELKENS OM 14U.30 IN
DE KOFFIEBAR
LIDKAART VOOR GANS HET GEZIN KOST SLECHTS
25 F PER JAAR

-A

iti

*- ' \ * l l f 1

Het nieuwe SKM gebouw, centrum voor modebewuste dames, heren en kinderen.

SUCCES KLEDING MEYERS
Boomsesteenweg 35

—

AARTSELAAR

O P E N : alle werkdagen van 9 tot 20 u. — zaterdag van 9 tot 18 u.

WIJ in D€ lADLK9UrH€

Eén agendapunt goed voor 5 miljard
Het kollege van burgemeester en
schepenen van de stad Antwerpen
heeft het nodig geacht bij monde van
schepen Van Passen (Financien), een
biezondere raadszitting op vnjdag 6
oktober op het middaguur te moeten
houden
Een lening ten bedrage van 5 miljard
frank op de binnenlandse markt werd,
in een tijdsbestek van zowat 10 minuten, meerderheid tegen minderheid,
aangenomen
De schepen heeft getracht een aanvaardbare uitleg te verschaffen, op
verwijten waarom Antwerpen zo'n belangnjke zaken op een middag en in
een minimum van tijd te berde brengt
Dit kwam echter over als een afleidingsmaneuver en kon d e harde feiten met wegwerken
Hiervoor zorgde o a VU-raadslid Gerard Bergers die d e tegenstemming
van de VU-fraktie nogmaals verduidelijkte HIJ verwees naar d e voorheen,
tot in den treure, aangehaalde toestan-

Antwerpse
gemeenteraad keurt
miljardenlening
goed
den en een slecht financieel beleid
waarmee de Volksunie zich nooit
heeft kunnen verzoenen

Ingenieursbureau

*

Het IS inderdaad zo dat, volgens de
door de V U aangevochten begroting,
Antwerpen een tekort van zowat 3,7
miljard fr heeft Er dient nu een lening
van 1970 afgelost terwijl er enkele
investenngen in het verschiet liggen
De schepen hoopt bij de volgende
begroting te kunnen besnoeien W a t
WIJ betwijfelen indien nu geen drastische maatregelen worden getroffen
en men de VU-voorstellen blijft afwimpelen en naast zich neerleggen W W

Blije bejaarden te Aartselaar
Naar jaarlijkse gewoonte had biegin
oktober een bejaardenfeest plaats te
Aartselaar Elk jaar kijken de Aartselaarse tsejaarden met meer belangstelling uit naar dit evement waar oud
en jong mekaar ontmoeten in een
sfeer van gezelligheid en vriendschap

OP
WINTERVAKANTIE ?
V r a a g de KOSTELOZE
b r o c h u r e v a n de
VLAAMSE TOERISTENBOND

Wenst de kosteloze brochure WINTERREIZEN TE
ONTVANGEN

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!

Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel 031/818841

Nr.
Postnr.

VLAAMSE T O E R I S T E N B O N D
S t . - J a k o b s m a r k t 45-47
2000 A n t w e r p e n Tel 031-34 34.34
V e r g u n n i n g Kat. A - n r . 1185
L i d m a a t s c h a p vereist.
K a n t o r e n te Aalst, Bree, B r u g g e , Brussel, G e n k , Gent,
Hasselt, H e r e n t a l s , Kortrijk, Leuven, Lier, M e c h e l e n ,
O o s t e n d e , R o e s e l a r e , S t - N i k l a a s , T u r n h o u t e n Vilvoorde
(advertentie)

dk

VU-jongeren
aan de Leuvense
Universiteit
Met het o o g op d e opnchting
van een Volksuniejongeren-kern
aan d e Leuvense universiteit
zoeken wij adressen van jongeren die in Leuven studeren en
aan een VUJO-werking geïnteresseerd zijn
Kontaktadres Patrik Van Krunkelsven. Vaartstraat 67 te 3000
Leuven

VUJO-Ekeren
plant werkjaar 7 8 - 7 9
Gedurende enkele weken hebben de
leden van de VUJO-kern Ekeren zich
bezonnen over haar aktiviteit in het
nu volgende werkjaar Zij onderzochten waar het zwaartepunt van haar
aktiviteiten moest liggen
In een vijf bladzijden tellend dossier

VLAAMSE
BADGE
•
•

Geplastifieerd metaal
Klem formaat
4 cm
doorsnede
• Gele grond
• Stevige veiligheidsspeld
Initiatief
VU-Antw Stad,
Wetstr 12, 2000 Antw
•k Reeds duizenden verkocht
Prijs voor 10 stuks: 100 fr.
Prijs voor 100 stuks: 800 fr.
Steeds verzendingskosten
inbegrepen
Bestellingen
worden
slechts uitgevoerd n a toegekomen storting op
KB 404-3036801-74
van VU-Antw Stad
Adv.176

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 - meubelaanpassingen - kunststof - hout - maatwerk.
Maak een telefonische afspraak voor vrijblijvend
ontwerp en prijsopgave.
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Enkel toonzaal
BERLARY 94 LIER

Bureau voor
Toegepaste
Ingenieurswetenschappen
•k B u r g e r l i j k e b o u w k u n d e :
beton- en
metaalkonstruktles
* Studie en uitvoering van
industriële gebouwen
* W e g e n - en
rioleringswerken
•k O n t w i k k e l i n g e n
t o e p a s s i n g van d e
leefmilieutechnieken
met o.a. v e r w e r k i n g van
huisvuil e n industriële
afvalstoffen

015/20.33.14

Nieuw' Modieus'

Verzorgde keuken,
demokratische prijzen,
uitgelezen dienstbetoon

Naam

Woonplaats

6 Frans Hals vest MECHELEN

Niet iedereen had pnjs, maar voor
elke bejaarde w a s er een zak met
fruit en dat is ook graag meegenomen
Een geslaagd feest dus, met nog
meer belangstelling dan d e vonge
jaren en in een sfeer op te benijden i
(wd)

WINTERSPORTREIZEN - ZONNIGE
VAKANTIES - WEEKEINDREIZEN

Straat

Bijna de ganse VU-bestuursploeg
was van 's morgens in de weer opdat
alles vlot zou verlopen Het was dan
ook een zichtbaar tevreden voorzitter, Hene De Ranter (tevens O C M W lid te Aartselaar) die de volle zaal welkom heette
Voor het ontspannend gedeelte had
men beroep gedaan op Jef Burm, die
bevattelijk humonstisch, maar misschien een tikje te scherp het probleem-Brussel uittekende
Tijdens de pauze kwamen dan de koffiekoeken op tafel En hoewel er eerst
wat te weinig koffie was, liet alles zich
vlot verorberen Een praline en een
sigaartje rondden dit gedeelte af
En dan was er weer Jef Burm die met
enkele fel gesmaakte nummers de tijd
van vroeger opriep Spijtig dat door
de invallende schemering een gedeelte van Jefs kostelijke mimiek verloren
ging Willem D e Meyer bracht «Klokke Roeland» eens te meer tot trillen
en dan was er ten slotte nog een tombola

B.T-I-W-N.V.

TEL. 031/80.13.21
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zetten zij hun planning 78-79 omstandig uiteen Het dossier wordt ingeleid
door de VUJO-voorzitter H Bellens,
gemeenteraadslid
BIJ deze planning zijn drie belangrijke
aspekten van het Ekerse politieke
leven naar voor getreden die dringend enige aandacht verdienen
• Bomen in de s t r a a t !
Waarbij de vraag kan gesteld worden
in hoeverre Ekeren nog die landelijke
buitengemeente kan genoemd worden In hoeverre heeft zij reeds toegegeven aan d e verstedelijking ' Waar
IS ZIJ met haar groen gebleven '
• Een open gemeentebeleid !
Hier stellen de Ekerse VUJO's zich de
vraag of het gemeentebeleid wel aandacht heeft voor de wensen van haar
inwoners Komen de klachten en wensen van de bevolking nog wel tot bij
het b e s t u u r ' En zo ja wordt er dan
ook rekening mee gehouden '
9 Geen fusie Groot-Antwerpen !
Uiervoor zijn voor de V U J O de redenen eigenlijk voor de hand liggend
Toch vinden zij het nodig hier nog
eens extra d e aandacht op te vestigen Waarom zij met akkoord kunnen gaan met deze monstertusie kan
men in hun manifest lezen
Alle dne deze onderwerpen zullen in
het komende werkjaar, vergezeld van
enkele ludieke akties, nog eens uitgebreid belicht worden
Wie de volledige planning 78-79 wil
inkijken neemt kontakt op met het
VUJO-sekretariaat,
Oorderseweg
136 te 2070 Ekeren

VU-Berlaar besprak
voorbije werkjaar
O p het jaarlijks ledenfeest is het d e
gewoonte — een goede gewoonte
trouwens — eens terug te blikken op
de werking van het voorbije jaar Dat
deden w e in Bedaar op 29 september
laatstleden Eem greep uit d e aKtiviteiten
— O n s ledenaantal steeg waardoor
w e in d e arrondissementsraad
een tweede afgevaardigde kregen
— W e zijn al enige tijd bezig met een
aktie verkeersveiligheid in een bepaalde wijk, en w e zijn van zins
deze aktie nog uit te breiden
— Sinds begin dit jaar is er terug een
regelmatig verschijnend ledenblad
(tweemaandelijks), waardoor onze leden op d e hoogte gehouden
worden van de Berlaarse en d e
- g r o t e politiek»
— De V U - k e m in ons dorp helpt mee
aan het uitbouwen van het
Vlaams Ziekenfonds «Ie Dien»,
vooreerst door zelf lid te worden
en door anderen warm te maken
— In het kader van het « Jaar van het
Dorp» waren VU-mensen d e stuwende motor van een zeer geslaagd volksfeest en een denderende avondmarkt
— Eveneens in verband met het Jaar
van het Dorp verkregen w e van
de BSP-CVP-koahtie dat er in
november een Hullebroeckavond
ingericht w o r d t
— Een geslaagd ledenfeest (een 70tal aanwezigen) Daarnaast zijn er
nog de telkenjare weerkerende IJzerbedevaart, zangfeest enz
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Vlaams-nationaal studie- en informatiecentrum
te Dilbeek doet baanbrekend werk
SCHEPDAAL — Ten huize van kamerlid Jef Valkeniers werd verleden week
het programma van het Dilbeeks Studie- en Informatiecentrum voor politieke,
maatschappelijke en kunstzinnige vorming voorgesteld. Tevens kreeg de aanwezige pers de gelegenheid kennis te maken met de ploeg mensen die dit
centrum besturen, de aktiviteiten uitdenken, op poten zetten, leiden en tot een
goed einde brengen.
De idee onn met een Studie- en Informatiecentrum te starten, ontstond in
fiet afdelingsbestuur van de VU-DIIbeek en in de geest van de programmator van het Centrum, Jan Segers,
die zijn jarenlange ervaring als sekretarls van de Davidsfondsafdeling, in
deze nieuwe formule met sukses kon
uitwerken.
De sekretaresse van de VU-afdeling
Dilbeek, Josée Nauwelaerts, nam met
geestdrift de taak op zich ook het Studiecentrum dagelijks te begeleiden.
Staf Van Nuffel, oud-voorzltter van de
Davidsfonds afdeling Savio-Dilbeek,
aanvaardde de nieuwe vereniging
voor te zitten. Zijn zin voor praktische
aanpak en zijn beheersgaven helpen
de vereniging door vele financiële en
lorganizatorische problemen.
Gemeenteraadslid prof. J. De Ridder,
staat in voor een gedeelte van de lesopdracht
Volksvertegenwoordiger dr. J. Valkeniers, zag onmiddellijk de mogelijkheden van dit initiatief in en steunde het
in de verdere uitbouw.
Vlaams-Nationaal
Het Dilt)eeks Studie- en Informatiecentrum met-de-lange-naam startte dan
begin 1977. Heelwat mensen vroegen
zich af wat deze zoveelste nieuwe
vereniging kwam doen in het reeds zo
rijk gestoffeerde Dilbeekse verenigingsleven.
In de statuten van het centrum lezen
we o.a. volgende punten, meteen is
heelwat duidelijk.
• de werking heeft een Vlaams-nationale grondslag en beoogt de uitbreiding van de algemene kennis in het
perspektief van de permanente vorming, de ontplooiing van de persoonlijkheid, de toegang tot de kuituur;
# het verwerven van inzicht in de
grote nationale en internationale problemen, de aktieve deelneming aan
het burgerlijk, politiek en internationaal leven;
, • het verwerven van praktische kennis op de meest diverse gebieden,
zoals o.m. gezondheidszorg, voeding,
verbruik, opvoeding van kinderen, talenkennis, enzovoort

Om deze doelen na te streven wil de
vereniging alle passende middelen
aanwenden:
• verspreiding en gebruik van kulturele media, beoefening van politiek,
sociaal, maatschappelijk, kultureel vormingswerk, organizatie van leergangen, manifestaties ingericht op eigen
initiatief of in samenwerking met anderen ;
# voorlichting van de leden, proklamatie van standpunten, optreden bij
openbare instanties, organizatie van
of deelneming aan akties enzovoort.
Op woensdag 19 oktober 1977 werden de werkzaamheden begonnen:
konversatiekursussen
Engels
en
Duits.
De kursus Duits werd gegeven door
niemand minder dan Edgar Delvo. 80
kursisten meldden zich. Lesgever Delvo werd verplicht zijn lesuren uit te
breiden net zoals prof. Jef De Ridder,
hij kreeg niet minder dan 130 kursisten voor Engelse les over de vloer en
diende naar een kollega (lic. Nand TalpaerO uit te kijken.
In mei van dit voorjaar trok Jef De Ridder met vijftig van zijn kursisten voor
drie dagen naar Londen. In maart '78
werden nog een aantal andere initiatieven genomen ; Nederlands voor anderstaligen I Dertig kandidaten meldden zich: Franstaligen, Duitstaligen,
zelfs een Japanse dame!
Voor deze kursus werd lic. Frans
Orbie bereid gevonden.
Op 18 september 1.1. werden de kursussen opnieuw geopend. Ten huize
Valkeniers kon dan ook reeds een

In het „Centrum"
met de lange naam
leren frantaligen
Nederlands!

pvba DE ROOVER-VANWESEMAEL
Uitrustingsmaterieel & machines voor openbare besturen en a a n n e m e r s van
bouw- en wegeniswerken.
Dijlestraat 13,2850 Keerbergen, tel. 015-51.45.40.
Magazijn: Leuvensesteenweg 75, 3090 Kampenhout,
tel. 016-60.34.73.
(Adv. 163)
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FILMTHEATERS

studio
TERVUREN

BRABANT

Zondag 13 u. 30

K.T.

NANDU, THE JUNGLE
BOY
Film van Walt Disney.
Vrijdag 20 u.
Zaterdag 20 u. - 22 u. 30 K.N.T.
Zondag 15 u. 30 - 18 u. - 20 u. 30
Maandag, dinsdag, woensdag
20 u 30
SATURDAY NIGHT FEVER
NIVWF stelt voor
donderdag 20 u. 30
Vrijdag 22 u. 30

K.N.T.

ILFIOREDELLEMILLEE
UNA NOTTE
(1001 NACHTEN)

KURSAAL TURNHOUT
Zondag 15 u.

K.T.

BLACKBEARDS GHOST
Vrijdag - Zaterdag 20 u. 30 K.N.T.
Zondag 18 u.
GAME OF DEATH
Kamerlid Valkeniers, programmator Jan Seghers, sekretaresse Josée
Nauwelaerts, bestuurslid Jef De Ridder en de jonge ploeg medewerkers van
het Centrum, (foto Dann)
eerste balans opgemaakt worden van
een maand aktiviteit
Voor Duits lieten zich een zestigtal
kursisten inschrijven, voor Engels een
honderdtal. Het grootste sukses
mochten de organizatoren in de lessen Nederlands noteren; bijna 70
franstaligen leren Nederlands praten.
Zeker niet onbelangrijk in een gemeente zoals Dilbeek!
Een paar praktische details om aan te
wijzen dat de krachten achter het
Centrum op een volkse wijze willen
werken.
Gedane studies en leeftijd spelen
geen rol. De leergangen zijn aangepast en afgestemd op de praktijk van
alle dag. De leraren willen een levende, natuuriijke taal aanleren, waar
geen grammatica bij te pas komt Er

zijn lessen voor beginnelingen maar
ook voor mensen die reeds een basiskennis van de taal bezitten.
Het kursusgeld bedraagt 250 fr voor
een reeks van 8 lessen, de leraren
hebben jarenlange ervanng. De studiegroepen bestaan uit maksimum 15
mensen wat de mogelijkheid tot persoonlijk kontakt waarborgt
Ongunstig advies
Het Centrum wil echter verder. Het
nam zijn intrek in een sekretariaat.
Palokestraat 146 te 1710 Dilbeek.
Na heelwat onderhandelen en een
ongunstig advies van het Dilbeeks
gemeentefc)estuur werden, de aktivitei-

ten uitgebreid en werd een beroep
gedaan op het Ran-Spitaels.
Vanaf november kan ook dit luik van
het Centrum starten, en wij noemen
zo maar op: een centrum voor jonge
werkzoekenden,
navorsingswerk
over de migratie tussen Brussel en
het Vlaams randgebied, over het historisch verieden van Dilbeek en de deelgemeenten. «Over deze onderwerpen is nog alles te doen !» zegt Valkeniers.
Later op het jaar zal een stichting Gillis Vandenbossche opgericht worden,
een vzw die zich op het sociale vlak
zal bewegen...

Eng!
Wie aanvankelijk dacht dat nieuwkomer «Centrum» geen plaats zou vinden in het Dilbeeks verenigingsleven
had het verkeerd voor. Het «Centrum » beweegt zich op ontgonnen terrein en met suks^es! Het is dan ook
begrijpelijk dat het Dilbeeks gemeentebestuur een ongunstig advies ten
beste gaf toen het« Centrum » van uitbreiding sprak. Begrijpelijk, maar ondemokratisch en eng!
Sukses voor het «Centrum», dat bewijzen ook de cijfers van b.v. de kursisten ; denken we maar aan het aantal Franstaligen dat de kursus Nederlands volgt Men kan de vrienden van
Jef Valkeniers niet het verwijt maken
dat ze voor het Vlaamshouden van
Dilbeek niets hebben gedaan. Of dat
ook van de vroegere en huidige
bestuurders van Dilbeek kan gezegd
worden is een andere vraag. Feit is
dat de mensen van het «Centrum»
met-de-lange-naam in Groot-Dilbeek
een enorme prestatie aan het leveren
zijn, een zware inspanning waarvoor
ze als alle idelalisten geen beloning
zoeken maar reeds gekregen hebben . de entoesiaste interesse van
Nederiands- en anderstaligen I
Inlichtingen kunnen bekomen worden
bij: Staf Van Nuffel, Dom. Saviolaan
31, Dilbeek, telefoon 02-465.13.67,
voorzitter; Jan Segers, Oudstrijdersstraat 46, Dilbeek, telefoon 02569.41.96, promotor; M.J. Nauwelaerts, Palokestraat 146, Dilbeek, telefoon 02-465.39 58, sekretaresse.

« Sociale
bewogenheid » te
Dilbeek
De cyclus over «Sociale bewogenheid» door E. Delvo wordt verder
gezet in het ontmoetingscentrum
Westrand. Vrijdag 20 oktober 1978
wordt er gehandeld over «De ideologie van het kollektivisme ».

Vrijdag - zaterdag 22 u. 30 K.N.T.
Zondag - maandag - dinsdag
20 u. 30
HET VERLOREN
PARADIJS
NIVWF stelt voor
woensdag 20 u. 30

K.N.T.

EL FIORE DELLE MILLE E
UNA NOTTE
(1001 NACHTEN)

TIENEN
Vrijdag,zaterdag 20 u.
Zondag 17 u.

KT.

CAPRICORNE 1
Vrijdag, zaterdag 22 u. 30 K.N.T.
Maandag, dinsdag, woensdag
20 u.
L'AMOUR VIOLE
Zondag 14 u.-19 u 30
K.T.
HOW THE WEST WAS
WON
NIVWF stelt voor
donderdag 20 u. 30

K.N.T.

EL FIORE DELLE MILLE E
UNA NOTTE
(1001 NACHTEN)

LEUVEN 1
K.T.

13U.30

HEINRICH
K.T.

16u.-20u.
Première België

GREASE
18u.-22u.

K.T.

JEREMIAH J O H N S O N
24 u.
Vierde en laatste week

K.N.T.

MIDNIGHT EXPRESS
Film van Alan Parker.

LEUVEN 2
13 u. 15
15u 15 - 19u 15 21 u.30
K.T.
Prem lere België
GREASE
Film van Randal Kleister, met
John Travolta, Olivia NewtonJohn
23-U.30

K.T.
Laatste week
FIST

Film van Norman Jewison, met
Sylvester Stallonp (Rocky).
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Dirk Van de Weyer serveert „drinkwater"
op Diestse raad

K^LCHMR
Oktober
20
20.

Tijdens de jongste gemeenteraadszitting in Diest ging de aandacht vooral
naar een interpellatie van ons V U raadslid Dirk Van de Weyer.
Er was hem door verschillende huidige en toekomstige inwoners van de
Berkstraat in Schaffen gesignaleerd,
dat men daar reeds lang wacht op
waterleiding.
O p de hem eigen sobere en kalme
manier, interpelleerde Dirk Van de
Weyer het Diestse schepenkollege
hierover.
Hij maakte de opmerking, dat deze
zaak reeds aansleepte van In 1975,
dus van voor de samenvoeging.
Hij vond het toch nogal kras dat nu,
eind 1978, deze aangelegenheid nog
niet is geregeld, terwijl de meerderheid in Diest het toch steeds heeft
over een snelle oplossing van de problemen.
I3e fusie is al bijna twee jaar oud...
Bovendien, zo stelde Dirk Van de
Weyer, betreft het hier een uitbreiding

Ööf Un C-cnl|oortt
Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating:
Erna Van Dooren
Keierberg 25
1700 Asse Tel. 02/452.95.15
Maandag gesloten

VU-Huldenberg
kreeg vreemde
vogels op bal
Het dansfeest van VU-Huldenberg
werd, alle pessimistische voorgevoelens ten spijt, een waar sukses.
De organizatoren mochten zich verheugen in de aanwezigheid van prominenten én enkele rare vogels.
Bij de eersten zagen zij de kabinetschef van de minister van Wetenschapsbeleid, Frans Van Nieuwenhov e : kamerlid Willy Kuijpers en senator Rob. Van de Zande.
Bij de rare vogels een aantal Franstalige jongelui die toch maar hun pint in
het Nederlands vroegen...
Al bij al een schitterende avond voor
de aanwezigen en de VU-afdelingskasl

van 180 m, vermits in een gedeelte
van de Berkstraat reeds waterleiding
ligt
Door deze uitbreiding zouden op dit
ogenblik 6 gezinnen onmiddellijk geholpen zijn en zouden nog 7 andere
loten in de Berkstraat kunnen aangesloten worden.
De eigenlijke kostprijs ten laste van
de stadskas zou hiervoor 240.000 fr.
bedragen, wat neerkomt op ongeveer
18.000 fr. per aansluiting.
Volgens Dirk Van de Weyer kon die
prijs toch de struikelsteen niet geweest zijn voor de grote traagheid,
waardoor deze werken nog niet zijn
uitgevoerd. Hij vond het immers onverantwoord dat er in 1978 nog mensen
zijn die het met water moeten stellen,
waarvan hij, als bewijs, een fles liet
rondgaan in de gemeenteraad, zodat
iedereen zich kon overtuigen van de
slechte kwaliteit.
Gelegenheidsvoorzrtter schepen Colin (burgemeester Vanaudenhove liet
zich verontschuldigen, omdat hij met
zijn klubje van fossiele unitaristen
moest vergaderen D begon met de loftrompet te steken over ons raadslid,
omdat Dirk Van de Weyer, als Molenstedenaar, ook oog had voor de problemen van de inwoners van de andere deelgemeenten.

In zijn antwoord op het gestelde probleem beweerde hij dat men bezig is
met het uitwerken van een plan, waarop de nog aan te leggen waterleiding
over heel het grondgebied zou worden aangegeven.
\
Hij beloofde dat, naargelang de prioriteiten, de verschillende uitbreidingen
stapsgewijze gerealizeerd
zouden
worden.
Wij zullen de waterieiding van NieuwDiest in ieder geval op de voet blijven
volgen.
W. Somers

Federatie van
Vlaamse vrouwen Vilvoorde op
wijntoer
FVV-Vilvoorde nodigt iedereen uit op
hun kaas- en wijnavond op vrijdag 27
oktober 1978 om 20 u. in zaal « Uilenspiegel», Gevaertstraat (Far-West) te
Vilvoorde. Stemmige muziek; optreden van de groep «Zakdoek». Voor
inschrijvingen stort op rekening 0010670306-15. Het
inschrijvingsgeld:
250 fr. per persoon.

20.

21
21
21

28

28
28.

DRIESLINTER: 8e kantonnaal VU-bal om 21 uur in zaal S V
Drieslinter.
L E N N I K : grpot VU-bal in de feestzaal «Ons Huis», met het
orkest; JheJ Happy Band. Aanvang om 20 u. 30.
DUISBURG : 1 ste lustrumbal van VU-Duisburg in zaal Oude Vrijheid te Duisburg, begin om 20 u. 30. Kaarten 80 fr., voorverkoop
70 fr. Orkest «The Blue Stars ».
KURINGEN : In het ontmoetingscentrum te Kuringen gaat een
Armand Preud'homme-hulde en dankprogramma door met diasonorama « De stille Kempen ». Optreden van SMF-koor uit Antwerpen De toondichter zal aanwezig zijn.
R O O S D A A L : VU-bal in zaal Moderna te Kattem (Borchtlombeek). O r k e s t : Leo Bens.
K A P E L L E - O / D - B O S - NIEUWENRODE - R A M S D O N K :
VU-bal in zaal Palmhof, Schoolstraat 52 te Kapelle-o/d-Bos.
Inkom : 80 F. O r k e s t : Pennsylvania 6.5(X).
•

29

LEUVEN : jaarlijks etentje van Broederband-Leuven, O m 15 uur
in zaal Jacobs, Kapucienenvoer 106. S p r e k e r : Edgar Delvo,
over «Trouw aan ons ideaal, trouw aan ons verieden». Koud
buffet: 200 fr. aan de ingang te betalen. Inschrijven bij Wyndaele, Leivenslaan 14 te Heveriee (tel. 22.96.53).

31

R O O S D A A L : gespreksavond om 20 u, 30 over het wetsontwerp inzake abortus door kameriid Jef Valkeniers.

Hulde aan
Preud'homme

LIMBURG

Negen „groene jongens" voor rechter
Tweehonderd mensen kwamen hun steun betuigen aan de negen « groene jongens» die op vrijdag 6 oktober in het Hasseltse gerechtsgebouw zich moesten verantwoorden voor de beschuldigingen aan hun adres : het beschadigen
van de A 24-brug in O v e r p e l t Onder de talrijke aanwezigen bemerkten we
kameriid J. Gabriels en meerdere V U en VUJO-leden en sympatizanten die
reeds lang met het A 24- en betonprobleem in Limburg begaan zijn.
De feiten
Na een betoging op 23 april
selt tegen de aanleg van
wordt door de organizatoren
bolische bezetting van de
aanbouw zijnde A 24-brug

II. in Hasde A 24,
een symreeds in
te Over-

pelt gepland. Tijdens deze bezetting
verschaft een groep bezetters zich
een toegang tot de werf van de
betwiste brug, ondanks de « verboden
toegang «-plaat Dit groepje komt dan
op de brug, breekt een gedeelte van
de bekisting af en begint hiermee een
vuur te stoken, dan grijpt de rijkswacht in.

O p 6 oktober nu worden negen van
de honderden in Overpelt aanwezige
manifestanten gedagvaard. Waarom
juist deze negen ? Z e worden verantwoordelijk geacht voor de schade
aangericht aan de brug.
Getuigenissen

W i e d e z e m o o i e s l e u t e l h a n g e r h e b b e n wil, k a n d a t d o o r s t o r t i n g v a n
6 0 0 fr. o p b a n k r e k e n i n g 4 3 1 - 3 5 9 3 4 9 1 - 9 6 v a n « V o l k s u n i e H e r e n t » . A f d e lingen d i e g r o t e r e h o e v e e l h e d e n s l e u t e l h a n g e r s w e n s e n , n e m e n v o o r a f
k o n t a k t m e t Fritz P a u w e l s . Tel. 016-23.41.44.

OKTOBER
22

HASSELT: Wandeling met samenkomst aan het gemeentehuis
te Stevoort om 14 u. Ingericht door V U Groot-Hasseit voor
groot en klein.

28

A S - N I E L : Jaarlijks dansfeest van de VU-afdeling As-Niel in zaal
« EIckerlyc », begin 20 u. 30.
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20.

BERTEM-LEEFDAAL-KORBEEK-DIJLE : VU-bal om 20 u. 30 in
zaal ' De Pomp » te Bertem. Disco-bar DD.
LEUVEN : gespreide arrondissementsraad om 19 u. 30 in
zaal 't Broek, Broekstraat 37. O.l.v. Rob Vandezande en Luk
Van horenbeek.
A A R S C H O T : gespreide arrondissementsraad om 19 u. 30
in 't Wit Toreke, Betekomsesteenweg 97. O.l.v. Jozef De
Troyer en Ludo Van L e n t Dit voor het kiesdistrikt AarschotDiest-Haacht
T I E N E N : gespreide arrondissementsraad om 1 9 u . 30
vergaderzaal Potterijstraat 15. O.l.v. Willy Kuijpers ?n J. Bruyninckx. Voor het kiesdistrikt Tienen.

De identifikatie van de negen milieuvrienden is gesteund op kunst- en
vliegwerk van getuigenissen. Z o stelt
bv. één van de getuigende rijkswachters, dat twee betichten zich aan een
paspoortkontrola
onttrokken
door
weg te wandelen. Alsof iemand die
ergens wandelt en zich omdraait en
terugstapt in de richting waaruit hij
komt, zich schuldig maakt aan een
wetsovertreding...
Er komen nog andere rijkswachters
getuigen. Hun verhalen zijn echter
van zeer dubieuze aard.
De voorzitter moet bij het aanhoren
van deze niet erg draagkrachtige
getuigenissen de indruk hebben gekregen, niet veel te kunnen uitrichten
tegen de beklaagden. Hij vraagt dan
aan de toehoorders in de zaal, of er
personen aanwezig zijn die de feiten
ook hadden gezien en hierover een
verklaring willen afleggen.
Hierop melden zich enkele personen.

het hof gaat over tot het aanhoren
van hun getuigenissen. Hierop w o r d t
geprotesteerd door de openbare aanklager want mensen, van wie een
getuigenis wordt afgenomen, mogen
vooraf niet in de gerechtszaal aanwezig zijn. Hierop trekt het hof zich terug
om te beraadslagen en stelt voor de
zaak te verdagen tot 15 december
'78. Ondertussen kunnen de getuigenissen worden gehoord.
Nieuwe
manifestatie
Na het opschorten van de rechtszitting wordt buiten het gerechtsgebouw nog een manifestatie op het
getouw gezet. O p de Grote Markt
worden toespraken gehouden door
het anti A 24-komitee. Vier eisen kwamen naar v o o r :
— De negen vrij.
— Interkommunale E 39 schuldig.
— Ontbinding van de interkommunale E 39.
— Geen expressweg door Bokrijk.
Deze slogans worden niet alleen geskandeerd maar ook op spandoeken
meegedragen, anti-betonliedjes zijn
niet uit de lucht. Na de toespraken
wordt door de aanwezige milieuvrienden opgestapt door Hasselt naar de
kantoren van de interkommunale E 39.
Daar wordt door de betogers het
Zuidlimburgs
wegeninfrastruktuurwerk afgegeven. Daarna richten de
betogers een volksrechtbank in met
de interkommunale als beklaagde. Z e
w e r d schuldig bevonden aan de door
haar veroorzaakte vergrijpen :
— vernieling van natuurgebieden
— verspilling van gemeenschapsgelden
— het eigenmachtig nemen van beslissingen en het doordrukken van
deze beslissingen ondanks het grote
protest van de Limburgse bevolking.
Punten waar ook de V U J O kan
achterstaan. Verder hoopt VUJO-Limburg op een gunstige evolutie voor de
negen beklaagden en stelt dat zij zich
steeds zal blijven inzetten voor een
groene leefbare provincie.
VUJO-Limburg wtl ook langs deze
weg een oproep doen aan haar leden,
om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn
op een vergadering van het A 24-komitee die doorgaat op 23 oktober om
20 uur in de Vaartstraat te Hasselt.
O p deze vergadering zullen problemen en verdere aktiepunten worden
besproken.
P.H.

Zaterdag 28 oktober om 20 u. in het
Ontmoetingscentrum, Dorp, Kuringen,
«Armand Preud'homme hulde en
dank». Optreden van het Scheldekoor uit Antwerpen, met aan het orgel
Stonne Wauters. Diasonorama door
Renè Herman - A r m a n d Preud'honrv
me en zijn stille Kempen».

Gerant gezocht
te Lommei
D e V Z W Vlaamse Kring - H e t
Leeuwke », te Lommei heeft een
vakature voor een GERANT in
haar café 't Leeuwke, Dorp
65-66 te
Lommei.
Gedacht
wordt aan een echtpaar dat
bereid is in te wonen op het
appartement boven het café.
V o o r verdere i n l i c h t i n g e n : Ludo Berckmans, voorzitter, Hennepstraat 8 te 3900 Lommei, teL
011-5455.4a

Bloemenhulde op
het soldatenkerkhof
te Lommei
Zondag 5 november om 15 u. verzameling aan de poort van het soldatenkerkhof. W e brengen hulde aan de
graven van onze Vlaamse gevallen
en vermoorde kameraden, traditiegetrouw brengt ieder een bloempje mede. W e begroeten onze vrienden uit
Limburg in het Vlaams Huis - 't Leeuwke», aan de kerk te Lommei na de
plechtigheid. Daarna koffietafel in de
« Kapellekeshoef» te Tongerlo/Westerlo. Inlichtingen: Jan Vinex, Herenthoutsestwg. 104/1, 2410 Herentals,
tel. 014-21.17.19.
'

1 '

'

'

Volksuniejongeren Limburg organizeren
een studieweekeind
over: « Duits-België »
— v a n v r i j d a g a v o n d 10 n o v e m b e r 1978 t o t z o n d a g n a m i d d a g 12
n o v e m b e r 1978.
— M o n t e n a u (bij Sankt-Vith).
Het w e e k e n d staat open v o o r
L i m b u r g s e en andere V l a a m s e
jongeren.
Inschrijvingen
slechts als vaststaand beschouwd bij
storting van een voorschot van 350 fr.
op bankgiro nr. 450-0433591 -57.
Gelieve te vermelden : « Kursus DuitsBelgië», Ann Housen, Martelarenlaan
139 bus 36, Kessel-Lo.
350 fr (logies, maaltijden, autobusverplaatsingen inbegrepen).
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Kamerlid Caudron vraagt
wandelpaden langs Dender

OOST-VLAANDEREN

Bezorgd om de gebrekkige rekreatiemogelijkheden in de Denderstreek vroeg
het Aalsters kamerlid Jan Caudron aan de minister van Openbare Werken
M a t h o t de mogehfkheid te onderzoeken vifandelpaden langs de Dender aan te
leggen Iedereen weet dat heel wat trekwegen langs de Dender om veiligheidsreden gesloten werden Wie de aftakeling van de Denderboorden ziet
denkt met heimwee terug aan de tijd toen deze de meest gebruikte paden tussen Aalst en Ninove waren
«Momenteel w/orden oeververdedigingswerken op de Dender uitgevoerd D e werken omvatten het plaatsen van oeververdedigingen met betonnen damplanken, het heraanleggen van het talud en het aanvullen
van de dijken Ctrekweg) met grond
Kan in het kader van deze werken de
trekweg niet uitgerust worden als
wandel- of fietspad door het aanbrengen van een verharding (steenslag
asfalt en boordstenen) op de trekw e g "^
Niettegenstaande
vroeger
een gelijkaardige vraag w e r d gesteld
maak ik van de gelegenheid van de
uitvoering der werken gebruik o m de
wens van de achtergestelde Denderstreek nogmaals te beklemtonen»
Het departement van Openbare Werken streeft er naar de jaagpaden
langs de Dender geleidelijk te verbreden zodat ZIJ kunnen bereden worden door dienstwagens Die jaagpaden zullen alsdan ook door fietsers en
wandelaars kunnen gebruikt worden
Er worden momenteel oeververdedigingswerken uitgevoerd op de rech-

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn - Aalst:

teroever van de Dender te Denderleeuw over een afstand van 700 m en
te Roosdaal en Meerbeke over een
afstand van ongeveer 800 m Mijn
administratie onderzocht de mogelijkheid om, hetzij in het kader van die
werken hetzij i.a een nieuwe aanbesteding de jaagpaden daar te verbreden en te voorzien van een steenslagfundering en een afwerking in fijne
steenslag De uitrusting met boordstenen en het plaatsen van een deklaag
in asfalt zullen achteraf geschieden
omdat verwacht mag worden dat de
voorziene grondaanvullingen
eerst
nog zullen nazakken
BIJ de oeververdedigingswerken die
nog dit jaar zijn gepland op de rechteroever te Liedekerke Roosdaal en
Erembodegem, over een totale afstand van ongeveer 1 600 m zal
eveneens onderzocht worden of de
verbreding van de jaagpaden hienn
kan opgenomen worden Na het
beëindigen van al deze werken zal
aldus reeds een wandel- en fietspad
verwezenlijkt zijn van circa 3100 m

KflLfflMÈ
OKTOBER
20

S T - A M A N D S B E R G Gespreksavond om 20 uur in «De
Vlier >• Begijnhof over « Het jaar van het Dorp » Inkom gratis

21

EEKLO VU-bal om 20 u 30 in salons Mimosa August van
Ackerstraat 25

21

GROOT-NEVELE bal van schepen en provincieraadslid Jules
Schelstraete O m 20 u 30 in zaal Novy Orkest The Jumbo s
Inrichters de GBN-raadsleden

21

B A A R D E G E M Feest van de muziekmaatschappij •< Tot heil des
volks » in drankhuis Maxens Opwijksestr 1 te Baardegem 17 u
mis met vlaggewijding 19 u mosselfeest 120 fr om mee te
doen Meer inlichtingen H Ottoy Asserendries 2 9300 Aalst of
in lokaal « De IJzer» te Aalst

25

ST-NIKLAAS
voordracht over «Wegwijs in gezondheidszorg » Dr H Schoofs verbonden aan de W V V H O m 14 uur in
zaal De Eglantier Cingang Apostelstraat 25) Organizatie Vrouwencentrum
ST-GILLIS-WAAS VU-bestuursvergadenng om 19 u 45
bij Bert
ST-GILLIS - DE K L I N G E : VU-bal in zaal Krugershof, Hulststraat Muziek The Duck's Boys Inkom 99 F

27
28
28
28
31

ST-GILLIS-WAAS groot VU-bal van de afdelingen De Klinge
en St-Gillis
AALST 11de nacht van de V U in zaal FFR, Dendermondestwg Begin 21 u Orkest Second-Act
MERELBEKE Staatssekretans Vik Anciaux spreekt over
« De Vlamingen in Brussel» om 20 uur in zaal Driekoningen
Hundelgemsesteenweg 656

De Raad van het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de Stad
Aalst, heeft bij het verplegings- en verzorgingspersoneel de hiernavolgende betrekkingen opengesteld

— een vroedvrouw
— gegradueerde
verpleegsters
— gebrevetteerde
verpleegsters
— gezins- en
bejaardenhelpsters
De kandidaturen moeten bi]
ter post aangetekende bnef
worden gestuurd a a n de
voorzitter van het O C M W ,
Gasthuisstraat, 40, AALST, en
dienen met de bewijsstukken
uiterlijk op 20 oktober 1978
ter bestemming te zijn
Bijkomende inlichtingen zijn
op dat adres te verkrijgen op
de personeelsdienst
(Tel
053-21 23 93 - binnenpost 104)
Adv. 175

MENISTERIE VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Oproep tot jonge gediplomeerden zonder ervaring
De heer Lucien Outers, minister van Ontwikkelingssamenwerking deelt mee dat
In uitvoering van het Koninklijk Besluit van 25
augustus 1978, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 september 1978, wordt
overgegaan tot de samenstelling van een wervingsreserve met het oog op de aanwerving
van jonge deskundigen in de samenwerking
met de ontwikkelingslanden
Dit betrett de jongeren van 21 tot 30 jaar die
minder dan 2 jaar beroepservaring m h u n specializatie bezitten
I n h e t Belgisch S t a a t s b l a d v e r s c h e n e n
twee oproepen
Oproep n r 96-78 betreft betrekkingen in het
onderwijs, en is verschenen in het Belgisch
Staatsblad van 27 september 1978
Oproep n r 100-78 betreft de betrekkingen met
een technisch of wetenschappelijk karakter en
IS verschenen m het Belgisch Staatsblad van 3
oktober 1978
O m welke d e s k u n d i g e n g a a t het'?
Om een kandidatuur te mogen indienen moeten de personen
a) van Belgische nationaliteit zijn,
b) een onberispelijk gedrag hebben,
c) politieke en burgerlijke rechten bezitten,
d) voldaan hebben a a n de militiewetten of
genieten van de vrijstelling van dienstplicht
voorzien m artikel 16 van de militiewetten,
e) minstens 21 jaar en hoogstens 30 jaar oud
zijn Deze grens is met toepasselijk voor doctors m de geneeskunde ,
*
f) fysisch geschikt zijn,
g) houder zijn van een van onderstaande diploma's,
h) op het ogenblik van de aanwerving minder
d a n 2 jaar beroepservaring hebben
Onder beroepservaring dient te verstaan, enkel die welke verworven is tijdens een voltijdse,
winstgevende bezigheid die aanleiding heeft
gegeven tot de onderwerping a a n een Belgisch
stelsel van pensioenen voor personeelsleden
van de openbare diensten, loonarbeiders of
zelfstandigen of die aanleiding zou hebben
gegeven tot dergelijke onderwerping mdien
deze bezigheid in België zou zijn uitgeoefend,
wanneer dit niet het geval is Wordt enkel
m a a r m overweging genomen, de beroepservaring verworven op het vlak dat overeenstemt
met het diploma dat voor de aanwerving vereist is
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Onderwijs
De hulpverknjgende landen hebben op het
vlak van het onderwijs behoefte a a n
1 Licentiaat m de wetenschappen (wiskunde,
fysika, scheikunde, dierkunde, plantkunde,
aardrijkskunde, aard- en delf stof kunde,
enz ),
2 Licentiaat m de filologie (Germaanse, Romaanse, enz ) De licentiaten dienen bij
voorkeur geaggregeerden te zijn van het
middelbaar onderwijs van de hogere
graad
3 Aggregaat van het lager secundair onderwijs (afdelingen wiskunde-fysika, letterkunde, wetenschappen, moderne talen, industriële technieken, technieken, knippen en
naaien, enz )
4 Burgerlijk ingenieur, alle richtingen
5 Ingenieur m de scheikunde en de landbouw- en voedingsindustrieën
6 Landbouwkundig ingenieur, alle richtingen
7 Technisch ingenieur, alle richtingen
8 Gegradueerde m internationale landbouwtechnische samenwerking
9 Technicus A2 of houder van een bekwaamheidsgetuigschnft van het zesde jaar technisch secundair onderwijs, richting elektromechanika, mechanika, automechanika,
elektriciteit, openbare werken
10 Technicus A3 of houder van een bekwaamheidsgetuigschrift van het vierde jaar technisch secundair onderwijs, richting elektromechamka, mechanika, automechanika,
elektriciteit, openbare werken
Voor de vermelde technische diploma's zal de
voorkeur worden gegeven a a n de houders van
een getuigschrift van pedagogische kennis

Techniek of wetenschappen
1
2
3
4
5
6
7
8

Licentiaat m tandheelkunde
Licentiaat m biologische wetenschappen
Licentiaat m pedagogie en of psychologie
Doctor m de diergeneeskunde
Gegradueerde m thermische motoren
Psychotechnicus
Psychoterapeut
Technicus A2 elektronika, algemene mechanika en machines
9 Technicus A3 houtbewerking, loodgieterij,
verwarming, koelinstallatie
De licentiaten dienen bij voorkeur geaggregeerden te zijn van het hoger secundair onderwijs
De houders van technische diploma's dienen
bij voorkeur houders te zijn van een getuigschrift van pedagogische kennis

Andere funkties buiten het onderwijs
1 Doctor in de geneeskunde en m de diergeneeskunde
2 Burgerlijk ingenieur (alle richtingen)
3 Landbouwkundig ingenieur
(alle richtingen)
4 Industrieel ingenieur of technisch ingenieur
(alle richtingen)
5 Laborant, verpleger, technicus m sanitair,
technicus m veeartsenij, maatschappelijk assistent
6 Technicus A2 en A3 (alle richtingen)
7 Elk diploma of getuigschrift voor het beëindigen van universitaire studies, hoger nietuniversitaire studies, middelbare hoger secundaire studies of technische studies afdeling administratie, boekhouden of handel

Voor welke landen ?
Alle landen waarmee België een akkoord of
een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten (Algerie, Burundi, Kameroen, Ivoorkust,
Indonesië, Maleisië, Marokko, Niger, Peru,
Rwanda, Senegal, Tunesië en Zaïre), evenals
volgende landen Bolivie, Ecuador, Kenya, Soedan, Suriname, Tanzania en Zambia

Hoe een kandidatuur indienen"?
De belangstellenden worden verzocht
1 Zich onmiddellijk te wenden tot de Wervmgsdienst van het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS), Marsveldplein
5, Bus 57 te 1050 Brussel, tel 02-513 90 60, toestel
414, om de nodige formulieren te verkrijgen
voor de samenstelhng van hun dossier
2 Deze formulieren ingevuld per aangetekend
schrijven terug te sturen op hetzelfde adres
vóór 15 oktober uiterlijk voor de betrekkingen
m het onderwijs (oproep 96-78) en vóór 31 oktober uiterlijk voor de technische en wetenschappelijke betrekkingen (oproep 100-78)
De kandidaten die reeds n a a r de Minister of
n a a r het ABOS hebben geschreven voor de
oproep 96-78 en eveneens in aanmerking wensen te komen voor de oproep 100-78, moeten
een nieuwe kandidatuur indienen en daarbij
vermelden dat zij ook reeds postuleerden voor
de oproep 96-78

Voor alle verdere inlichtingen
Telefoneren n a a r het ABOS, nummer 025139060, toestel 414, met vermelding «projekt
•jonge deskundigen.
.advertentie)
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Aanbevolen huizen
MATRASSEN PLATTEAU
Alle maten alle soorten ook
medikale en anti-allergische ma
trasse"

KEUKENS SANITAIR
VERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteeiweg 65 TERNAT
Tel 582 14 41
Toonzaal alle dagen open van 9
19 u Zondag gesloten

Plalteau-Lievens,
Portugeesstraat 9 1780 Teralfene tel
053/66 7456

KOETSWERKEN
V A N DER
MIJNSBRUGGE
& ZONEN
Perfekte afwerking
joiste tinten Affhgemstraat 18 1742 TERNAT
CSt Kat Lombeek)
Tel
053/6682 36

VOEDING . O E P O L D E R •
Polderstraat 12. 8458 Oostduinkerke
Fruit en groenten enz
Dubbele valois-zegels aan alle
leden
JEF THIJS

lindestraat 59 9280 overmere
tel 091 67 64 33

Dames en fieren m uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER BEHANGWERKEN.en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van t vak
ADOLF CLAES EN ZONEN
Kerkweg 8 1760 Roo$daal-Stri|tem

CAFE-FRITUUR
DESNOECK
Elie Van Laere • Marcella Naessens
Lokaal Volksunie
Gontrode Heirweg 49, 9230 IVlelle tel 091-300653

Tel 054/3337 56

I D E L - T e l . 011-53.43.49
Gelegenheidsgrafiek ; Huwelijk - Geboorte. Zelfklevende plakband en etiketten. Houten drukictters • Reklamekaienders

Brandstoffen VANDUEREN pvba
Harmoniestraat 6 BERINGEN —
011-4337 07 Leveringen mazout —
mogelijkfieid gespreide betaling —
onderhoud centrale verwarmingske
tel

van het goede meubel
Keizerstraat 2 (markt)
Ternat
02-5822222

WOONINRICHTING

DE NEVE

Lange Zoutstraat 24
St.-Jorisstraat 24
9300 AALST
Tel. 053-21.42.11
WONINGTEXTIEL - WAND- EN
VLOERBEKLEDING

ONTWERP
Typo-offset De R i e m a e c k e r
pvba N u k e r k e p l e i n 9, 9681
MAARKEDAL
u i t v o e r d e r «Wij V l a a m s e
A r d e n n e n » . Tel. 055-21.14.04.
Eén- e n m e e r k l e u r e n d r u k werk, o n t w e r p e n e n kleurenmaquettes.

KLEDING OKTAAF

UITVOERING
Th WILLEMS
Schrijnwerk en meubilering
9300 AALST
Tel 053 2183 90

MARC ADAMS

16 u - Volkszaal stadhuis Oudenaarde
• verwelkoming door de h F Seghers algemeen voorzitter Zuidvlaamse

WIJ t e

Aragonstraat 6 Lier
Tel 031 8 15 68

-UILENSPIEGEL.
Herberg en Feestzaal
Kerkstraat 24 1742Ternal

Tel 582 13 45

GASTHOF MALPERTUS
B e e l d s t r a a t 10
ST NIKLAAS
Tel 031/7673 44
R e s t a u r a n t met verschillende specialiteiten
Taverne
met Vlaamse specialiteiten
z o a l s konijn V l a a m s stoof
vlees h u t s e p o t Keizer Karel
Feestzaal t e r beschikking
tot 120 p e r s o n e n

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL
J TRUYEN
Stationsstraat 58
2440 Geel
Tel 014/588581
Alle dag en weekbladen

VAN ACCOLYEN VANTHEMSCHE
Tel. 091-67.50.73
Burgm. de Lausnaystraat 10,
Overmere.
Bauknecht-Center
Verkoop van onderdelen.

2000 Antwerpen
Tel 031/32 2614

Makelaarskantoor
VERHAEST-PERSYN
Alle beleggingen - leningen verzekeringen
Kerkstraat 2a, 8060
ZWEVEZELE,
tel 051-61 1 6 0 7

RESTAURANT TUL
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem

Tel 091-69 2874
Specialiteit nbstuk op hout
Dinsdagavond en woensdag
gesloten

VOEDING . DEPOLDER •
Polderstraat 12, 8458 Oostduinkerfce
Fruit en groenten enz
Dubbele valois-zegels aan alle
leden

(iiafitïjof i e IKei^er
2152 Wechelderzande
Dagmenu van 12 tot H u .
Extra zondagmenu
Tel 031/210712

roman-

• feestrede door V Anciaux, staatssekretans
18 u - Hoogstraat 13, Ronse
Rechtige opening van het Z V Trefsenter
lic

ETERNIT

Z w a n e n s t r a a t 1,
Hasselt (centrum)

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 Grimbergen
Tel 02/268 14 02

DANNrS CLUB pvba Cafe Snack
Zaal voor feestelijkheden Koolmijnlaan 15 BERINGEN

011-436376

Industriële brood en banketbakkerij
en roomijs
Wilfried BLANCQUAERT
Grote Kouter 47 UITBERGEN
Tel 091 67 57 12

DE CRAEN ROIV1 pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015/71 1240
Verwarming stoom sanitair Alle
herstellingen

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734 06 43
Na 18 u 4254642

FRITUUB-EETHUIS INGRID
Olenseweg 41, Westerlo
(Voortkapel) tel 014-213696
Vraag pri)zen voor uw feestme
n u s Specialiteiten
Alle dagen verse mosselen

MARCEL MER'; ENS
Verzekeringsmakelaar
Diepestraat 55 1810 Wemmei

Tel 02 478 57 27
De laagste tarieven voor
autoverzekering

Problemen met uw binnenhuisinnch
ting?
- W O O N I D E E - geeft graag ad
vies WIJ hebben hart en tijd voor u
Moonen Cecile, dekoratrice Stationsstraat 26, 9070 Lebbeke
Tel 052-2162 71

Steeds welkom
in
KREKELHOF
drankhuis met sfeer
Brusselbaan 11, Gooik
054-334857
Uw tweede thuis'

Geen verkaveling In het kasteelpark Wieze !

•
pianokoncert «Vlaamse
tische muziek»

groep

S t u d i e - o n t w e r p - e n v e r k o o p b u r e e l v o o r LIMfiURG
J A N
C L A E S
Tel 011/22 23 22

De enige k o f f i e b r a n d e r i i m het N e d e r l a n d s v e r m e l d in
de t e l e f o o n g i d s
— W I J leveren thuis

Lange Winkelhaakstraat 46,

Zuidvlaamse opent
„trefsenter" te Ronse

21-10: feestdag!

HOFVAN ARAGON

CARROSSERIE VAN HOUDT
Alle carrosseneherstellingen

Guchtstraat 105
9310 LEDE

• verwelkoming door
Rouck beheerder

Feestzalen

Dames-, heren- en kinderkleding

GROEP A 2000
Land van Waaslaan 50,
St.-Amandsberg - Tel 091/28.22.44
ALLE LENINGEN
Persoonlijke leningen Financieringen - Hypoteken

In een prachtig huis in de Hoogstraat
nr 13 zal de vereniging haar thuis vinden naast een aantal andere socio-kulturele organizaties

PVBAJ BORREVIANSCOCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraal 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054/41 25 89
WIJ bouwen voor u sleutel op de
deur
(Adv 24)

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031/537039

Jan de Windtstraat 57

Tel 053/704875

Zaterdag 21 oktober is het verzamelen geblazen in de Hermesstede waar
de
Zuidvlaamse
kultuurvereniging
haar - trefsenter - openL

d e e l u i t m a k e n d v a n d e AL-AL n v

Volksunielokaal

KLEDING LENDERS

Mechanische schrijnwerkerii

LEBBEKE & BERLARE

A . J - I ~ A . J L keuken- en badkamerinrichtingen

Koffiebranderij SANO
Wittmannstraat 3 6 "
Schaarbeek (tel. 02-734.56.09)

De prijsbreker
Groenstraat 84,
2000 Antwerpen
031-364531

DE OUDE KRING
Cafe VU lokaal
Dorpsplein Heusden Limburg

FEESTZAi.CN SALONS
DE LANOSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verfiuring van tafelgenef
Scfiildersiraat 33 2000 Antwerpen
Tel 031/37 45 72

drukkerij edwig van daele

Alle verzekeringen
Koning Leopoldlaan 1
3 1 8 0 W e s t e r l o Tel 014-54 4807

LINDENHOVE
Bellestraal 49
1790HEKELGEM
Cafe restaurant speeltuin terras
Woensdag en donderdag gesloten
Maandag dinsdag vrrjdag vanaf
15 u Zaterdag en zondag vanaf s
n-iddags Tel 053/66 87 40

G

De

• gelegenheidstoespraken door personaliteiten
21 u - gezellig samenzijn te D Hoppe
CVloesberg) in - Oud-Belgie • (samen
met Waalse vertegenwoordigers van
- K e e r p u n t 150»)

De Volksunie verzet zich tegen de
pogingen van de heer Cuvelier (PVV)
en zijn vrienden o m het prachtige en
enige park van Wieze door een verkaveling te vernielen Dit gevaar is groot
omdat wordt gepoogd in het definitief
gewestplan het parkgebied te wijzigen in een woongebied (woonpark)
De Volksunie wendt o p dit ogenblik
alle middelen aan om het verkavelingsgevaar w e g te nemen Z o wordt
gepoogd dit park als waardevol landschap te klasseren, w e r d het standpunt van de gemeenteraad gevraagd
(burgemeester De M o l weigerde de
stemming en schorste de vergadering) en in laatste instantie wordt
gepoogd het Vlaams ministerkomitee
voor ons standpunt te winnen
Dit Vlaams ministerkomitee kan op
verzoek van staatssekretans Anciaux
(VU) dit park behouden Er zijn goede

voortekens die er q ^ wijzen dat het
Vlaams ministerkomitee ons standpunt zal bijtreden

Nieuw voorzitter bij
vu-Kalken-Laarne
De VU-afdeling Kalken-Laame heeft
sedert een paar weken een nieuwe
voorzitter Andre De Rijcke, geruime
tijd voorzitter van VU-Ertvelde, krijgt
samen met zijn ploeg het roer in handen

Winkelier, handelaar

vraag eens naar de gunstvoorwaarden van een «aanbevolen huis »
02/2194930

F\A/-Merelbeke en
Europa
FW-Merelbeke
organizeert
op
woensdag 25 oktober in de vergaderzaal van het gemeentehuis te Bottelare (Merelbeke) een gespreksavond
met als tema « De vrouw in de EurojDese verkiezingen» Sprekers C V P
(nog geen akkoord ontvangen), BSP
(Martin Hutsebaut - plaatsvervangend volksvertegenwoordiger), P V V
(Lucienne Herman-Michielsen - volksvertegenwoordiger) V U (Nelly Maes
- volksvertegenwoordiger)

Federatie Vlaamse Vrouwen Nlnove
bezoekt Kamer en Senaat
O p zondag 22 pktober aanstaande
bezoekt FVV-Ninove Kamer en Senaat te Brussel W e worden er rond

15 u verwacht Nadien kunnen diegenen die het wensen lekker smullen op
het VU-etentje van afdeling Wemmei

19 OKTOBER 1978

WIJ in D^ i^OLK9uni€
Wakken-DentergemOeseigemMarkegem

Bekeek politieke
toestand
Door weken voorbereiding en propagande en door dagen werk bereidde
onze afdeling het bezoek van staatssekretans Vic Anciaux aan onze afdeling voor Maar de extra-vergadenng
van het partijbestuur nav de politieke krisis heeft er anders over beslist
De staatssekretaris kon die avond
Brussel onmogelijk verlaten Senator
Oswald Van Ooteghem (Gent^ nam
de zware taak op zich Vic Anciaux te
vervangen
Ondertussen waren een kleine 200
mensen samengekomen in de prachtig versierde zaal van de "Uilepanne » Na « verklarende - inleidende toespraken van de plaatselijke en de
arrondissementele voorzitter kwam
senator Van Ooteghem aan het
woord , hij wist onmiddellijk de zaal te
boeien Hij had het over de positieve
verandenngen die er sedert de « regering met Vlaams-nationalisten» tot
stand waren gekomen en gaf tevens
een bewijs van de grote sociale
bekommernissen van de partij om
naar aanleiding van de krisis in de
staal- en textielsektor Het was een
toespraak die iedereen het bewijs
heeft geleverd dat het «sociaal en
federaal» van de Volksunie geen holie woorden zijn Hij kreeg dan ook
een daverend applaus en het plaatselijk bestuur wist meteen dat de aanwezigen begrip hadden voor de omstandigheden en dat Oswald Van Ooteghem op schitterende wijze staatssekretaris Anciaux had vervangen
Nogmaals dank aan de talrijke aanwezigen vooral die van buiten het arrondissement en aan allen die hebben
meegewerkt om van deze avond —
ondanks alles — een groot sukses te
maken

***^' 'iiil!iiii»'#m#i«"!iuiiM.liJ! '**
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Verstandig sparen
bij de NMKN
De tijden veranderen, de manier van sparen óók.
Vroeger ging men geld oppotten voor 't geval men in
financiële nood verkeerde.
Vandaag geeft de NMKN U de mogelijkheid verstandig te
sparen d.w.z. afgestemd op de belangrijke gebeurtenissen
in een mensenleven.

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

Denk vandaag reeds aan de mooiste dag uit het leven
van nn> doclifer. Een Ideine investering vanaf vandaag
wordt een mooie bruidscimt de dag dat ze gaat trouwen.

OVDop
kolportagetocht
Op zondag 22 oktober trekt het
arrondissement
OostendeVeurne-DIksmuide op kolportagetocht in Klerken (Diksmuide).
Verzamelen om 9 u. 30 aan 't
Rozenhof te Kierken
Veel sukses!

Izegems
afdelingsnieuws
Kaas- en wijnavond
Alle leden en abonnees ontvingen
een uitnodiging voor onze « Kaas- en
wijnavond» op zaterdag 28 oktober
Een enige gelegenheid voor een gezellig samenzijn i Er wordt tevens gezorgd voor sfeer en muziek Prijs
200 fr per persoon Inschrijven vóór
22 oktober a u b Met het stortingsformulier of bij een bestuurslid

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

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

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

Wandeiklub Vlaams Huis
Onze wandeiklub stapt een aktief jaareind tegemoet Doe ook eens mee
Noteer voor 28 oktober wandeling in
Buiskampveld (olv Tony NolleO,
voor 25 november Gitsbergwandeling (olv Wilfried Lagae) en voor 16
december onze traditionele Hutsepotwandeling (olv Victor Steelant) Telkens bijeenkomst en vertrek om
13 u 30 aan het Vlaams Huis

«8 van Stan» vertellen
Vrijdag 20 oktober in zaal
Chevalier op de Plaats te Bellegem
18 u 30 tentoonstelling
van een omvangrijke dokumentatie
en foto's (120 stuks)
Om 20 u vertellen Gaby Verleye (Bellegem), Jaak Pattyn (Gent) Armand
Kiekens (Leopoldsburg) u hun belevenissen Nadien beantwoorden de exgevangenen vragen van het publiek
Deelname in de kosten 30 fr Kinderen tot 12 jaar gratis

''*^*^"wwmÊ^MMm*
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* 1200 agenten tot uw dienst.Raadpleeg de Gouden Gids,
rubriek Banken.
U /iiint ztrli ooA ivt'ndcn fof
cell (Kii'iuschiip mil de Niiiiniuilr Hani, i an Uch/ii' ilc honfdscirl cii de
(iqi'iil'^rliaiiix'ii run di ASLK r/c dishoiituliaiitiiien,
de nuiut6cliui>iH'lijki
zetel umi de NMKN

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

Ui^f

lustrerie
marcdevriese
baron ruzettdaan
assebroek-brugge
tel, 050-357404
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Denk aan morgen. Spaar bij de NMKN.
Maatschappelijke zetel: Waterloolaan 16 - 1000 Brussel - Tel. 02/513 62 80
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Rome breekt met
eeuwenoude traditie
Het konklaaf van de Katolieke Kerk houdt niet op voor verrassingen te zorgen. Anderhalve maand geleden koos het
konklaaf de vrijwel onbekende patriarch van Venetië Albino
Luciani tot opvolger van Paulus VI. De nieuwe paus regeerde
amper 32 dagen en overleed in wat sommigen — en vooral
de Italiaanse pers — «verdachte omstandigheden» noemen.
Het vorige konklaaf duurde nauwelijks één dag en er waren
slechts vier stemmingen nodig om een paus te kiezen. Nu
vergaderde het konklaaf (met opnieuw 111 kardinalen) net
dubbel zo lang. Dit wees erop dat de kiezers het deze keer
niet zo vlug eens werden om tot een keuze met een twee-derde meerderheid plus één stem te kunnen overgaan. Meteen
won de kans veld, dat sinds bijna vijf eeuwen een niet-ltaliaan zou verkozen worden. De laatste niet-ltaliaanse paus
was de Nederlander Adrianus VI, die slechts één jaar
regeerde en aan de intriges van het Vatikaans milieu
bezweek.
De nieuwe paus heeft trouwens Vlaanderen reeds bezocht. Hij was er herhaaldelijk op bezoek en bracht o.m.
na het concilie, waar de bisschop van Brugge, mgr. De
Smedt kennis met
hem
maakte, een bezoek aan
Brugge.
Breuk dus met de-traditie,
die werd voorbereid door de
vorige pauzen (vooral Joannes XXIII en Paulus VI) door
stelselmatig het overwicht
aan Italiaanse kardinalen te
verminderen, zodat ze thans
geen meerderheid meer uitmaken. Daardoor werd de
kandidatuur van «buitenlanders» steeds waarschijnlijker.
Het konklaaf blijkt tevens
aan die (ondanks de voortekenen nog verrassende) keuze naast het pastoraal karakter van de te verkiezen paus
ook nog de kwaliteit van soepelheid, gepaard met vastberadenheid te hebben weerhouden vooral wanneer het
godsdienstige en sociale belangen betreft Kardinaal Karol Wojtyla was als aartsbisschop van Krakau Cn oude
en zeer mooie stad) tweede
in de Poolse kerkelijke hiërarchie, na kardinaal WyszInskI
(die nu op zijn beurt gehoor-

zaamheid
moet
belijden)
tegenover
zijn
vroegere
«tweede In bevel» en voorbestemd om hem als primaat van Polen op te volgen.
Rome heeft er anders over
beslist
De keuze van de nieuwe
paus zien velen als een
wenk van het kardlnalenkollege de dialoog met de kommunlstische wereld voort te

zetten, precies onder leiding
van een der voornaamste katolieke leiders van Polen, weliswaar een volksdemokratle
doch waarschijnlijk ook het
meest katolieke land achter
het IJzeren Gordijn, afgezien
van Hongarije.
Deze dialoog sluit geenszins
vastberadenheid uit. Kardinaal Wojtyla schaarde zich
steeds achter kardinaal WyszInskI, wanneer deze op de
rechten van de Kerk stond
tegenover de Poolse overheid. Belde kardinalen vulden iTiekaar goed a a n : de
temperamentvolle en soms
voortvarende WyszInskI en
de rustiger aanpak van Wojtyla Ook al staan de kommunistische staten vijandig
tegenover de godsdiensten,
de tijd Is lang voorbij dat ze
de godsdiensten (katollek en
ortodox) frontaal te lijf gingen. Net als Rome verkiest
Moskou zijdelingse bewegingen en verloopt de strijd
tegen de godsdienst thans

geniepiger, in het besef dat
de tijd tegen de kerken
w e r k t Een berekening die
wel eens fout zou kunnen
lopen. In ieder geval zal de
wenk te Moskou niet misverstaan w o r d e n : de keuze van
een soepel strijdende katolieke leider in een van de grootste volksdemokratieën tot
de hoogste waardigheid in
de dan toch 700 miljoen
leden tellende katolieke kerk
zal onvermijdelijk het prestige van de Poolse kerk vergroten, evenals In de andere
katolieke landen achter het
IJzeren Gordijn. Men vergeet trouwens al te gemakkelijk dat er in Oost-Europa
miljoenen katolleken zijn, die
een veel hechter blok vormen dan bvb. de RusslschOrtodoxe kerk (die niettemin op haar beurt een opener politiek volgt tegenover
Rome).
Sinds het Vatikaans concilie
en de «opening naar Moskou» blijft het voornaamste
kenmerk dat van herder. Johannes-Paulus II stamt uit
een arbeidersmilieu en was
zelf een zekere tijd arbeider,
wat van vele kommunistische voormannen niet kan
gezegd worden...
Johannes-Paulus II — de betekenis van deze naamkeuze behoeft stellig geen nadere kommentaar al Is het zo
dat de bliksemachtige verschijning van papa Luciani
de bakens In de kerk gevoelig blijkt te hebben verzet —
leerde Nederlands te Rome,
o.m. van zijn vriend, de
Vlaamse priester Gustaaf
Joos, die de nieuwe fjaus
destijds ook leerde zingen.
De grote Poolse familie In
Limburg is opgetogen. Dat
de wereld klein Is blijkt andermaal uit de krulslijnen Krakau-Rome-Vlaanderen.

Kom eens echt
vakantie houden
in Duitsland.
U wilt er weer eens helemaal uit zijn?
Neem dan een tweede vakantie: kom
een lang w e e k e n d of een weekje genieten in de B o n d s r e p u b l i e k D u i t s l a n d .
Naast de deur en toch in het buitenland.
Waar gastvrije steden u welkom heten.
Waar u geniet van middeleeuwse romant i e k e n schoonheid. Van burchten, kathedralen, schilderachtige straatjes en
boeiende musea. En altijd is de natuur in
al haar najaarspracht dichtbij. Bergen,
bossen, rivieren en meren. U geniet ervan
in alle rust. Want dit is misschien wel de
mooiste tijd o m even de grens over te
wippen.
Rendez-vous in é é n of meerdere van
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deze Tien historische s t e d e n : LCibeck,
B r e m e n , Munster, Bonn,Trier, Würzburg,
Heidelberg, N ü r n b e r g , Freiburg en
Augsburg.
In elk van deze steden kunt u een onvergetelijke korte vakantie d o o r b r e n g e n .
Er wacht u niet alleen veel architectonische schoonheid maar ook veel gezelligheid. Elke stad heeft haar eigen culinaire
specialiteiten en steeds valt er ook in de
omgeving veel te genieten. O m het u nog
aantrekkelijker te maken biedt elk van de
10 steden u voor de forfaitaire prijs van
45 DIvl een overnachting met ontbijt aan
in een hotel of een "Gasthof" plus nog
diverse "extraatjes".

Het is in de laatste paar jaar overduidelijk geworden dat je, om op het Nekka-gebeuren niet op een flultjeskoncrt
te worden onthaald, je niet mag tonen
dat je schrik hebt van het stampvolle
zwarte gat van het Sportpaleis, en dat
je er zelf keihard tegenaan moet
gaan. Zodat de mooiste liedjes genadeloos worden gekraakt en-ijle grote
namen van een paar jaar terug het
niet meer doen bij het tienerpubliek
Raymond van het Groenewoud
kwam, zag en overwon op een ludieke wijze de harten van de Vlaamse
jongens en melskens. Hij speelt een
stukje sterke demagogie wanneer hij
ze massaal eerst «we want more»
laat gillen om dan koudweg te zeggen
dat het niet in het Engels maar in het
Nederlands moet En de massa, bij de
neus genomen, nog maar eens «wij
willen meer» scandeert...

NEKKA '78
Voor Zjef van Uytsel is « de massa »
een goeie bekende die hij — met een
stevig comtxj — weet te overtuigen.
Zjef kon zich geen betere promotie
van zijn nieuwe LP dromen.
De Mechelse groep Cassiopeia zette
in met jazzy uitgewerkte chansons
van eigen makelij, en het publiek vond
het aardig. Jan de Wilde mag nog duizend jaar zijn Vrolijk Lentelied zingen,
maar echt entoesiasme straalde hij
niet uit Het publiek luisterde niet langer en wachtte op de volgende act
Willem Vermandere heeft sedert jaren met romantisch werk menig meisjeshart verovert maar zijn realistische
teksten spreken niet zo goed aan.
Men nam hem er eerbiedig bij, zonder
meer
Voor Julie Felix is het wellicht een der
triestigste momenten uit haar IOOF>tiaan geweest De folk-periode is duidelijk eveneens voorbij en haar repertoire past helemaal niet in een Sportpaleis. Er zijn in ons land toch genoeg
kulturele centra waar ze hartelijk welkom zou zijn I
Vragen
Wat dadelijk ook het ganse Nekka-get)euren in vraag stelt Moet het allemaal zo massaal verder? Zowel artiesten als publiek hebkjen recht op
betere (vooral akoestische) omstandigheden. Voor vele jongeren was
één deel meer dan genoeg, en het
intemationaal mu2ükaal hoogstaande
tweede deel — dat pas na zes startte
— kon niet meer bweien. De Cambridge Buskers speelden hun weloverwogen repertoire vlot af, de Roemeen
George Zamfir trok het wat té lang.
Kevin Coyne blijft een grootmeester
en hij weet in alle eenvoud met sterke
teksten en komposities, samen met
een groot dynamisme zijn publiek te
b)egeesteren. De Britse folk-idolen
Martin Carthy en violist Dave Swarbrick (van Fairport Convention') hebben met Nekka nog maar eens ingepikt op hun vroeger sukses, en zongen zich reeds warm voor de herfsttoer die ze gaan ondernemen. Kortom, een niet zo denderend get)euren
voor de buitenlandse aangezochte artiesten. Een pluspunt voor de mensen
-van eigen bodem die uiteindelijk op
hun dynamisme en overtuigingskracht werden geschat En een vingerwijzing naar de kleinkunst die dringend levenskracht en entoesiasme nodig heeft

Eifnovemberspel
te Kemmei krijgt
brede belangstelling

B O N zenden naar onderstaand adres.
Graag meer inlichtingen over de TIEN.

Naam
Adres

'.

Postnr

Plaats

It^

!

Duitse Dienst voorToerisme
Luxemburgstraat 23
1040 Brussel
Tel. 02/512.77.66.

3 E

De belangstelling voor het Volksspel
dat in de week van 11 novemfc>er te
Kemmei wordt opgevoerd gaat in stijgende lijn.
Een nationale affiche-campagne start
deze week. Een sprekende poster
werd door Gal ontworpen «Nooit
brengt een Oorlog Vrede». Een leeffolder is van de pers en vertrekt naar
honderden verenigingen en instellingen.
De werking gedurende maanden van
de Elfnovembergroep groeit uit tot
een breed vredesinitiatief dat de
steun geniet van het overlegcentrum
voor de Vrede en de vele verenigingen die er bij aangesloten zijn.
Ondertussen gaan de zware repetities voor het spel verder, nu tegen
een ritme van twee per week, verder
drie per week om de laatste 10 dagen
dagelijks te repeteren.
^ Meer inlichtingen over het Vredes§• spel zijn steeds te krijgen bij de « Elfj ; novemlDergroep» te Kemmei (057* 44.47.10).
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LEVEN
Het kan! Het is mogelijk! Uw woning kan voor U méér
betekenen dan alleen maar een dak-boven-het-hoofd,
méér dan een weergaloze belegging, méér dan een
prestige objekt.
Tot nog toe diende een woning ons alleen maar te
beschermen tegen regen en wind, tegen hitte en koude, misschien zelfs tegen geburenhinder,
straatlawaai
en indiskretie, maar dat was dan ook alles. Niemand
bekommerde zich om de soms schadelijke aardstralen, om de doorgaans giftige synthetische verf of de
vele (nochtans gebruikelijke) schadelijke of onaangename vloer- en wandbekledingen, muren, dakbedekkingen, enz... Niemand dacht er aan de oorzaken van
ademnood, lusteloosheid, angst, hoofdpijn, allergie,
slechte spijsvertering, slapeloosheid, rheuma en andere banale en/of welvaartskwalen te zoeken in de
bouwplaats of materialen.
Het begon in de badkamer (die in 95 % van onze
woningen onbiologisch is) het spaarde de kei ken,
noch de woonkamer om daarna te eindigen in de
slaapkamer. Zeldzaam waren de architekten of dokters, die enig benul hadden van bouwbiologie.
Het heeft ons jaren studie en heel wat proef nemingen
gekost, vooraleer wij nu, met de hand op 't hart, kunnen getuigen dat de toepassing van elementaire
regels van de bouwbiologie in onze woningen een
zegen betekent voor de bewoners.
Wie het geluk heeft de dag te beginnen in het stralende licht van zonnige thermolampen, binnen de cederhouten wanden van onze skadinaafse badkamer, verliest geen energie noch straalkracht aan vijandige kil-

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

KUNNEN
kdagen van 9 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur.

Ie muurtegels. Hij bespaart zich niet alleen enorme
verwarmingskosten, maar vooral onbehagen en kippevel.
Wie in de woonkamer genieten kan van de geparfumeerde warmte van onze houtkachel ofwel gewoon
languit kan uitstrekken op onze behaaglijke riddervloeren, spaart niet alleen vele briefjes van duizend,
maar vooral euforie, optimisme, levenskracht en weerstandsvermogen tegen ziekte.
Wat wist men tot nog toe van de schadelijke invloed
van al te grote glaspanelen, van ondoordringbare dakbedekkingen muren, van storende invloeden van elektrische apparaten en leidingen ?
De bouwbiologie is een jonge en toch oude wetenschap, die uit de vooruitgang van vele andere wetenschappen is geboren. Terwijl in de USA en Duitsland
méér geld wordt betaald aan bouwbiologen dan aan
architekten, staan onze studiediensten als eersten in
België onze klanten gratis met raad en daad ter zijde.
Wie er méér wil over weten nodigen wij bovendien
graag uit op onze regelmatige
voordrachtavonden.
Dat het echter mogelijk is bestendig in villegiatuur te
leven, en dank zij een behaaglijke woning heel 't jaar
door feestelijk te leven kunnen wij zo stilaan bewijzen.
Het kan. Het is mogelijk. U hoeft het maar te willen.
Walter Kunnen

ONZE INFORMATIECENTRA:
2610 WILRIJK, Pr. Boudewijnlaan 323

Tel. (031) 49.39.00

1000 BRUSSEL, Koloniënstraat 50

Tel. (02) 219.4322

3600 GENK,Winterslagstraat22

Tel. (011)35.44.42

9000 GENT, Onderbergen 43

Tel. (091) 25.1923

3000 LEUVEN, Brusselsestraat 33

Tel. (016) 23.37.35

2700 SINT-NIKLAAS,Zamanstraat54

Tel. (031) 76.7327

Ook op ZATERDAG van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur.
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Nand Quintens:
N.Q. — Wij verheugen ons integendeel in de verruiming van het werkterrein en in het aan bod komen
van de algemeen menselijke problemen van sociaal-ekonomische
aard. Ik zou zelfs durven beweren,
dat de huidige generatie zich gelukkig mag prijzen, geen gevecht
meer hoeft te leveren voor Vlaamse straatnaamborden of andere
doelstellingen, die vandaag vanzelfsprekend zijn, maar dat vroeger
helemaal niet waren. Nu kunnen
de jongeren zich inzetten voor
ruimtelijke ordening, leefmilieu, derde wereld enz.

WIJ — Welke plannen koestert
VWG?

N.Q. — W e willen alles in het werk
stellen om de beweging uit te bouwen tot in de kleinste gemeenten
van Vlaanderen. W e willen alle
Vlaams-nationale bejaarden samen bundelen in één grote organizatie, die pas dan bij machte zal
zijn om onze stem hard te laten
doorklinken wanneer nodig. W e
bedoelen hiermee o.m. dat de
V W G een gezaghebbende drukkingsgroep wil zijn, die mede het
bejaardenbeleid bepaalt en beïnvloedt en die ook bij degenen
gehoor wenst te vinden, die straks
de strukturen van onze zelfstandigheid als volk zullen bepalen. W e
stellen immers vast dat bv. pensioenreserves
worden
aangewend voor andere doeleinden i.p.v.
te dienen voor de verbetering van
de lage pensioenen! W e moeten
de gepensioneerden zo sterk maken dat we hun specifieke kulturele en materiële belangen veilig kunnen stellen. Dan zal de demokratie
pas volledig zijn in ons land, wat
thans nog niet het geval is.

Al die verworvenheden zijn een
blijvend erfgoed van de Vlaamse
Beweging. Deze kweekgronden
voor ons nationaal bewustzijn willen we verder koesteren, verder
meedragen en doorgeven. Een nationaal bewustzijn is immers onontbeerlijk voor een volk, ook en vooral omdat ons volk als een welomschreven natie zijn intrede in het
Europa van morgen zou doen.
WIJ — Over welke
strukturen
beschikt de VWG
om de bejaarden op te vangen ?

WIJ — Hebt U een
voor onze lezers ?

N.Q. — De V W G is een vereniging zonder winstoogmerk, met
OOSTENDE — Onlangs werd de heer Nand Quintens, doktor in de rechten, verkozen tot nationaal voorzitter van het (V)laams (V)erbond (V)oor
(G)epensioneerden. De V W G bestaat reeds ettelijke jaren en neemt
voortdurend uitbreiding. Ook al stelt de V W G zich politiek onafhankelijk op, het is duidelijk dat het hier om een Vlaams-nationale vereniging
gaat, die ideologisch nauw aansluit bij de Volksunie. Men mag echter
niet zeggen dat de V W G een onderafdeling van de partij zou zijn, want
dit is onjuist.
W e hadden met de heer Nand Quintens een gesprek, waarvan we hierna
het essentiële zullen pogen samen te vatten. Hij verwijst inleidend naar het
« credo » van het V W G , dat van bij de aanvang doen en laten beheerste
van deze vereniging.
Uit dit Credo lichten we volgende passus: « Wij eerbiedigen allen die het
A W - W K op de IJzertoren tot hun levensmotief namen, zoals wij allen
het woord van Vermeylen onderschrijven «Wij willen eerst Vlaming zijn
om Europeeër te worden». Of hij kristen is of humanist, wie zich in
geweten wil verbinden eerbiedig te blijven tegenover ieders levensvizie
en tegelijk bewust te leven als Vlaming in woord en daad, ook al za! er
altijd graduatie zijn, is in onze rangen welkom.»
WIJ — Wat onderscheidt
de
VWG
van andere bonden voor
gepenioneerden ?
N.Q. — Wij betrachten — zoals de
meeste andere verenigingen —
een volledige ontplooiing van de
bejaarde als «mens». Wat ons
evenwel onderscheidt van deze
bonden is de eerbied voor de
eigen levensaard als einddoel en
in de motivering voor onze inzet,
die haar oorsprong en kracht put
in de Vlaamse strijdgedachte, in
de Vlaamse Beweging. Onze inspanningen voor het welzijn van
de Vlaamse bejaarden worden
geïnspireerd door het globale pakket van de inzet van alle genera-

Vlaamse
gepensioneerden
kregen nieuwe
voorzitter

ties, die de klemtoon telkens verschillend maar ook aanvullend hebben gelegd. Ik verwijs hier naar de
taalstrijd, naar de welvaart-ekonomische gerichtheid van een Lodewijk De Raet naar de aktivisten en
de fronters met hun eis tot bestuurlijke scheiding, de heel-Nederlandse bewustwording, naar « Vlaamse
strijd is sociale strijd », naar het pluralisme dank zij hoogtepunten als
de eerste mars op Brussel, de
strijd om «Leuven Vlaams», om
zich vandaag te voltrekken in de
optie voor een volwaardige zelfstandigheid. Een Vlaamsnationaal
bewustzijn moet eveneens een essentieel bestanddeel uitmaken van
een beweging van Vlaamse bejaarden. Daar ligt meteen het belangrijkste
onderscheid
tussen
een V W G en andere bonden van
gepensioneerden.
WIJ — Is het dan niet zo, dat Uw
generatie, zo sterk gebonden aan
de strijd in het verleden, niet zo
gemakkelijk vatbaar is voor de
meer zakelijke motieven van de
huidige tijd?

boodschap

Bejaarden heipen
afzondering
en verveling
te bestrijden
N.Q. — Ja. We zouden het strijdende Vlaanderen (jongeren en
volwassenen) willen vragen, gepensioneerden uit hun omgeving
naar de V W G te loodsen. Zij die
binnenkort zullen gepensioneerd
zijn vragen we, nu reeds met ons
kontakt op te nemen, want de
overgang van aktief naar gepensioneerd leven verloopt niet
steeds probleemloos. Hier kan
de V W G een flinke helpende
hand toesteken.
(RC)

een nationaal sekretariaat te Antwerpen en tientallen afdelingen,
verspreid over het gehele Vlaamse land. Deze afdelingen hebben
wekelijkse of veertiendaagse klubnamiddagen, beleggen regelmatig
voordrachten en causeriemiddagen (kontakt met de snel veranderende samenleving en met het
eigen Vlaamse kultuurpatrimonium). Daarbij sluiten museumbezoeken en uitstappen aan. Het geheel
is vooral gericht tegen de verveling en de afzondering, die voor
zovele ouden van dagen een bron
van voortdurende kwelling en
vrees zijn. Dan zijn er nog de plaatselijke en nationale vormingsbladen, waarin gewoon menselijke
problemen op gebied van pensioenregeling,
gezondheidszorg,
huisvesting enz. worden behandeld. De ganse werking wordt
geschraagd door honderden bestuursleden, die zich op gelijk welk
vlak inzetten, vrijwillig en onbezoldigd, ten dienste van de bejaarden, om van hen gelukkige en
blijde mensen te maken.

Nationaal sekretariaat
Kipdorp 21, 2000 Antwerpen (bus
33)'tel. 031-335072
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