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De waterooriog 
Verleden week heeft de Vlaamse Raad eensgezind de schor

singsprocedure ingezet tegen het Waalse voornemen om een be
lasting van drie frank per kubieke meter uitgevoerd water te 
heffen. Met deze louter-defensieve schorsing is de wateroorlog 
niet beslecht; hoogstens is bekomen dat de Walen gedurende een 
viertal maanden het geweer bij voet moeten houden. 

Deze week heeft de Volksunie, bij monde van Hugo Schiltz, de 
enig-juiste wijze aangegeven om het Waalse wateroffensief 
tegemoet te treden offensief! 

Op de keper beschouwd kan men de Walen niet het recht 
ontzeggen, hun natuurlijke grondstoffen en bodemrijkdommen 
te gelde te maken. Het drinkwater is een gewestelijke materie 
waarover zij bevoegd zijn. In de gegeven omstandigheden echter 
is de wijze waarop zij voor het water een soort tolbarrière ten na
dele van Vlaanderen willen oprichten, een regelrechte provoka-
tie. Voor de zoveelste keer bijt de Waalse keffer de Vlaamse 
hand, die hem nochtans in leven houdt 

Door de belasting op de uitvoer van water hopen de Walen 
jaarlijks een paar miljarden Vlaams geld binnen te rijven. Die 
komen bovenop de tientallen miljarden die Wallonië ons reeds 
ontfutselt via eenzijdige mechanismen. Globaal betaalt Vlaan
deren per jaar meer dan honderd miljard aan Wallonië via ver
schillende vormen van de fameuze solidariteit: sociale zeker
heid, fiskaliteit, financiering van gewesten en gemeenschappen. 
Het financieel eenrichtingsverkeer naar Wallonië wordt nog 
verder versterkt door de nooit aflatende vloed van hold-ups al
lerhande, met Cockerill-Sambre als schoolvoorbeeld. 

- In plaats van een louter defensieve opstelling bepleit Schiltz 
een offensieve houding. De Walen vragen boter bij de vis? 
Waarom zouden de Vlamingen dan zo stom wezen, niet hetzelfde 
te doen? Aangezien Vlaanderen duidelijk beter in de boter zit 
dan Wallonië, zal dan wel blijken wie langst bakt. 

Schiltz bepleit niet alleen de offensieve houding, hij toonde 
ook aan hoe de Vlamingen Wallonië lik op stuk kunnen geven: 
door een herziening van de gewestelijke verdeelsleutels. Het glo
bale bedrag van de gewestelijke dotaties worden thans verdeeld 
met de sleutel één-derde volgens het bevolkingscijfer, één-derde 
volgens de opbrengst van de personenbelasting en één-derde 
volgens de oppervlakte. Deze formule, waarbij de oppervlakte 
een willekeurig en voor Vlaanderen nadelig element is, vormt al 
een oud zeer. Ze stamt uit de tijd van de regering-Leburton, werd 
overgenomen in de wet-Perin op de voorlopige gewestvorming 
en is behouden gebleven tot op onze dagen. Door het weglaten 
van het criterium oppervlakte zou de verdeelsleutel voor het 
Vlaams gewest thans 64,37 % bedragen in plaats van 57,20 %. In 
ronde cijfers betekent dat 3,5 miljard, hetzij ongeveer het bedrag 
dat de Walen uit hun water hopen te halen. 

De wijziging van de verdeelsleutel zou niet alleen een ant
woord zijn op het Waals wateroffensief, maar tevens een stap op 
de weg naar billijkheid. De executieven van het Waals Gewest en 
de Franse Gemeenschap beschikken thans over gemiddeld 
4.000 fr. meer per inwoner dan de Vlaamse regering. 

Het voorstel van Schiltz heeft daarenboven het voordeel dat 
het efficiënt en minstens even snel kan verwezenlijkt worden als 
de Waalse waterbelasting: de eenvoudige parlementaire meer
derheid volstaat. De Vlaamse volksvertegenwoordiging heeft 
het dus zélf in handen, of ze bij de klaagmuur wil blijven zitten 
dan wel aan Wallonië de tegenrekening prezenteren. 

Wanneer de Vlaamse parlementsleden in Kamer en Senaat 
even eendrachtig offensief optreden als zij in de Vlaamse Raad 
eendrachtig defensief stemden, dan zijn de Walen er aan voor 
hun watermoeite. 

Inmiddels is iets echter zo mogelijk nog duidelijker geworden 
dan vóór de wateroorlog. We moeten af van de huidige staats-
struktuur, zo vlug mogelijk naar échte autonomie zowel voor 
Wallonië als voor Vlaanderen, zonder vervalste rekeningen: 
een doorzichtig konfederaal model. 

De rest is tijdverlies, energieverlies en geldverlies. Voor 
iedereen, maar vooral voor Vlaanderen. (tvo) 

CVP- gelukwensen 
Het Davidsfonds hield zaterdag een radikaal-

Vlaams kongres. Dit werd op applaus onthaald door 
de Volksunie. Maar ook de CVP stuurde felicitaties. 
Oprecht, of berekend? 

BIJ monde van de gastspre
ker op dit kongres, profes
sor De Wachter (KUU, 

werd biezonder scherpe kritiek 
geuit op de slechte staatshervor
ming van 1980. De Wachter 
schrok er niet voor terug het 
separatisme als ultieme strate
gisch scenario van en voor de 
Vlaamse Beweging te hanteren. 

Ook Davidsfondsvoorzitter 
Clem De Ridder liet weinig twijfels 
bestaan. Het proces naar de 
grootst mogelijke zelfstandigheid 
voor Vlaanderen moet versneld 
worden. Dit kan door een diep
gaande hervorming van de grond
wet en door de uitvoering van de 
staatsomvorming van 1980. In de 
rand daarvan hekelde De Ridder 
het feit dat de Voerense bendelei
der Happart nog steeds burge
meester is, en kondigde hij een 
massaal verzet aan indien het 
waar zou worden dat dit individu 
boven de wet, de grondwet en de 
Raad van State zou staan. 

Deze geslaagde vergadering 
van één der meest dynamische 
Vlaamse verenigingen kreeg lof-
betuigingen toegezwaaid van de 

Vlaamsnationale partij. Tot onze 
verrassing noteerden wij ook ge
lukwensen van het CVP-partijbu-
ro, dat zich verheugde over het 
entoesiasme en de besluiten van 
het Davidsfondskongres. 

Zonder het met zoveel woor
den te zeggen betekende dit kon
gres ook een veroordeling van het 
gevoerde regeringsbeleid op 
Vlaams vlak. Alhoewel het nood
zakelijk is dat een Vlaamse strijd-
vereniging naar de toekomst blikt, 
kan men er toch niet vanonderuit 
de vele laffe daden van gisteren 
en vandaag aan te klagen. Dins
dag schreef VU-minister Schiltz 
een brief aan het Overlegcentrum 
van Vlaamse Verenigingen, waar
van Clem De Ridder ook voorzit
ter is. Hienn dringt Schiltz aan dat 
de niet-partijpolitieke Vlaamse Be
weging de recente uitholling van 
de regionale bevoegdheden en 
het wetsontwerp van minister Oli
vier zou helpen bekampen. 

Van uitermate groot belang is 
de Davidsfonds-eis om van het 
volgende parlement een Konstitu-
ante te maken. Daarom moet het 
huidige parlement de artikelen 
aanduiden die voor wijziging in 

aanmerking komen. Uiteraard on
derschrijven de nationalisten dit 
verzoek en maanden geleden 
dienden zij daartoe reeds een 
voorstel in bij Kamer en Senaat. 
Ook de socialisten traden dit 
standpunt bij. Maar in de regering 
IS men het hoegenaamd niet eens. 
De Waalse kristendemokraten zijn 
als de pest voor een grondwets
herziening in federalistische rich
ting, en de liberalen doen alsof hun 
neus bloedt. 

Binnenin de CVP is eveneens 
niet iedereen gewonnen voor zo'n 
Konstituante. Vooral ekonomiemi-
nister Mark Eyskens predikt een 
neo-unitair klerikalisme en verzet 
zich tegen elke mogelijke wijziging 
die naar meer autonomie ruikt. 
Naar verluidt staat hij trouwens 
niet geïsoleerd met zijn Belgicis-
tisch standpunt. In dit licht klinken 
de felicitaties van de CVP aan het 
Davidsfonds erg verdacht en lou
ter berekend op elektoraal sukses. 
Zal de (kristelijke) kiezer dit in
zien? (pvdd) 

Anderhalf 
miljoen fr.... 

- dik is ons verkiezingsvar
kentje deze week geworden. 
Hoe dat kwam leest u op 
biz. 10! 
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... en WIJ 
IV/y ontvangen graag oneven van 

onze lezers, als ze ondertekend zip 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaadbne-
ven De andere publiceren wij, naarge
lang er plaats beschikbaar is Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

HAPPART
HERINNERING 

Na een eerste brief over het uitblij
ven van een uitspraak door de Raad 
van State in de zaak Happart kreeg 
men even de indruk dat in de pers een 
paar dagen lang vuurtje gestookt 
werd Even sloegen de vlammen hoog 
op maar dan bleek het strovuur te zijn 
geweest Of werd de zaak opzettelijk 
in de doofpot ges topt ' 

In elk geval is het zo dat elke 
rechtgeaarde burger opnieuw en dan 
uiteindelijk nog meer vraagtekens 
moet plaatsen want op 4 juni e k gaat 
een van de leden van de 4de Kamer 
met pensioen en dus zou de ganse 
procedure moeten worden overge
daan 

Wat IS er eigenlijk tegen dat er een 
uitspraak komt in deze zo eenvoudige 
aangelegenheid'' In tegenstelling met 2 
leden van de 4de Kamer, weet ook 

CONTACT- EN CULTUURCENTRUM 
verantwoordelijke uitgever van 

DEZE WEEK IN BRUSSEL 
U bent dynamisch en kreatief - U bent ondernemend en houdt van 
organizatie - U woont in Brussel - U kan onmiddelhjk in dienst tre

den — Dan kan u de 

VERANTWOORDELIJKE WORDEN VOOR 
DE COMPUTER- EN VERZENDINGSDIENST 

VAN HET CONTACT- en CULTUURCENTRUM v.z.w. 
Ervanng in organizatie en met computer-hardware en -software 
strekken tot aanbeveling U moet zeker een hart hebben voor de 
Vlaamse Gemeenschap te Brussel' 

Curriculum vitae met kandidaatstelling nchten aan het Contact- en 
Cultuurcentrum, t a v de Heer Jan BEGHIN, Martelarenplein 23,1000 
Brussel. 

(adv. 67) 

zonder adviezen van een geleerd audi
teur, zelfs de man in de straat wat er 
mank loopt Of moet er achter het 
stilzwijgen inderdaad een andere re
den worden gezocht ' 

Als dat de reden is, die algemeen 
wordt vermoed, dan is het met onze in
stellingen toch wel erg gesteld, of 
leven wij onder de almacht van de 
politieke meerderheid in dit l and ' 

Indien dit met het geval is, dan 
verwacht de burger dat de vierde 
Kamer de eerstvolgende dagen het 
tegendeel bewijst' 

J.D.R.. Dilbeek 

ACV-KONGRES 

Tijdens de Konfrontatie van zondag 
28 april op TV en ook tijdens zijn 
toespraak op het kongres hoorde ik 
van de nationale ACV-voorzitter veel 
vage beloften over wat de vakbond in 
de komende vier jaar gaat doen als 
de CVP weer aan de macht zal zijn 

Toch enkele bedenkingen 
1 De werkwijze van de onderne

mingsraad en de verkozen afgevaar
digden 

Weet minister (achter de schermen) 
Jef Houthuys met dat de meeste vak
bondsafgevaardigden door de pa
troons worden aangesteld met goed
keuring van de pat roon ' En dat de 
ganse vakbond aan kettingen vastligt 

Waarom praat hij met over mede
zeggenschap of mag dat met van 
V B O ' 

2 5-3-3-formule 

Waarom durft Houthuys met zeg
gen dat hij de weg gemaakt heeft van 
die formule ' 5 % inleveren 3 % 
verlies van jobs + 3 % inleveren van 
de index in de hoop dat de onderne
mingen uit deze formule fiskale voor
delen zouden halen en zo de verkoze-
nen in het bedrijf ietwat de vrijheid te 
geven 

3 Geen oplossing van de jeugd
werkloosheid 

Indien de ACV-peetvader zijn goe
de wil en inzet wilde tonen en de 
Volksunie haar jeugdoplossing wou 
helpen mogelijk maken dan hoefden 
geen nep-statuten meer 

Wat de Limburgse mijnen betreft 
heeft het ACV nooit iets konkreets 
gedaan behalve de VU-voorstellen be
lachelijk maken en leden ronselen door 
zijn uitgebreid dienstbetoon voor uit
betaling van werkloosheidsvergoe
ding Zelfs zijn minister uit het zwarte 
wingewest moet zwijgen in verband 
met Limburgse problemen 

Aantrekken van buitenlandse bedrij
v e n ' 

Waar en ten koste van w i e ' 

Zeker met in Limburg maar wel ten 
koste van Limburg onder de nieuwe 
ACV-CVP-slogan „Omdat Limburgers 
goede pendelaars z i jn ' " 

J W , Dilsen 

OPROEP 
TOT BEVLAGGING 

Nu de Paus komt vormt Vlaanderen 
voor een paar dagen mee een stuk we
reldgebeuren 

Dit IS een feit dat met mag onder
schat Het best tonen wij de wereld 
ons eigen gelaat met onze Vlaamse 
Leeuw I Als iedereen meedoet wordt 
het zeker de moeite waard i 

F.D.B., Kontich 

lepel & vork... 
7\.estautant „ -^zX^assalïthat^ 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise-02-2697045 

EXCLUSIEF KADER 
seizoensuggesties 
zakenlunch 600 a 800 fr 
traiteurdienst 

Dortmnnder Ihier-Braii-lioveii 

Tervuursev 60, Leuven 016 22 86 72 
Kon Astndl 85, Konüch 03 487 30 32 
Brugse Baan 1, Hulste 056 7115 36 
Nieuw Brugstr 28, Brussel 02 218 74 89 

Grote parkeerterreinen zalen vnj voor 
feesten banketten e a Duitse speciali 
tetten Dortmunder Thier van t vat. 
Levende Water Tonissteiner Sprudel 
goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 

Hoek 
W o l v e n g r a c h t 

en 

FAMIUE DEHERTOGH FAUT LeOpOldStraBt 

Tel 2179153 

Waar Vlamingen 
thuis zijn... 
in 't hartje van Brussel 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

Het ^alingïjutó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052-42 32 46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

CAPE 
W I N E 

TAVERN 

Die S^. 
Wynkrocg 

• 28 J gehuwde dame met 2 kinde
ren van 7 J en 8 J oud tweetalig en met 
kennis van boekhouden en tekstver
werking die als zelfstandige helpster 
weet van aanpakken zoekt een be
trekking als bediende in het Brusselse 
of ten westen van Brussel 
• 22 j gehuwde dame zonder kinde
ren met een diploma van hoger secun
dair bureelwerken, zoekt een betrek
king als bediende doch is ook bereid 
een ander werk te aanvaarden in het 
Brusselse of ten westen van Brussel 
Ze IS het stempelen beu 
Voor ml zich wenden tot volksverte
genwoordiger Dr J Valkeniers, tel 02-
5691604 
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>f 
KAAPSE WIJN 
Kaas en Snacks 
Van 19u to t midde rnach t 

ZATERDAG vanaf Uu 
ZONDAG 

van U u -13U./ 15u.~19u. 

WOEN.SDAG GESLOTEN 

Galerij "Di; GAEPAERT" 

MOLENSTRAAT 45 9300 AALST 053-78 36.95 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Banketbakkerij 

De familiezaak met traditie Tadv 23) 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Perrelei 51 
9300 Aalst Borgerhout 
Tel 053-2135 33 Tel 03-236 5654 
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Vlaanderen 

verwelkomt 

kerkvorst. 

Paus is welkom 
Volgende week donderdag 

landt paus Johannes-Paulus II in 
ons land Zoals wij vroeger reeds 
schreven heten wij de kerkvorst 
van harte welkom en nemen wij 
nadrukkelijk afstand van alle hate
lijke reakties tegen dit bezoek 

Een meerderheid van Vlamin
gen hoopt dat de paus zal oproe
pen tot vrede en verzoening Tij
dens een massaal bijgewoonde 
eucharistie in de katedraal van 
Antwerpen verwoordden acht 
vooraanstaande religieuzen dit 
verlangen „Opdat aan de lijdens
weg van vele Vlamingen, na veer
tig jaar twijfel en onzekerheid een 
einde mag komen, zodat zij weer, 
hoopvol en vol vertrouwen voor 
de toekomst volwaardig deel mo
gen uitmaken van onze volksge
meenschap " Kan de kerkleider 
voorbijgaan aan dit verzoek, mede 
ondertekend door bijna 3000 
Vlaamse priesters"? Zal het Bel
gisch episkopaat de paus durven 
advizeren teneinde deze recht
vaardige amnestie-eis te onder
steunen"? 

In ons nummer van volgende 
week besteden wij speciale aan
dacht aan dit belangrijke bezoek, 
waarbij ook een reeks praktische 
gegevens zullen worden vermeld 

„Seven points" 
't Is weer voorbij het Eurosong

festival der staten De Belgische 
inzending presteerde het om, naar 

gewoonte, op de laatste plaats te 
eindigen Met amper 7 punten, 
gekregen van de Turkse jury 

Wij koesteren geen leedver
maak met de afgang van Linda 
Lepomme Het is echter wel jam
mer dat deze nederlandstalige 
zangeres zich zo liet opvrijen door 
de zoon van de vader, Yannick De 
Clercq — „YDC" Deze Gentse 
schepen had inderdaad een pers
mededeling uitgegeven onder de 
hoofding „Yannick en Linda", 
waarin aangekondigd werd dat 
YDC Linda Lepomme zou verge
zellen naar het Zweedse Gote-
borg 

YDC ging 
mee 

met Linda. 

Dit feit, gekoppeld aan de tnes-
te uitslag, werd in Gent op een 
schaterlach onthaald Is dit een 
voorafbeelding van het eerstvol
gende verkiezingsresultaat van de 
niet zo snuggere zoon van de 
nieuwbakken Europese kommis-
saris"? 

Nothomb en... 

De staatshervorming van 1980 
IS een mislukking. Er zijn teveel 
bevoegdheidskonflikten, de mid
delen van de gemeenschappen en 

DITig 
De doden zijn begraven Dat zij 
geen slachtoffers gewild hebben, 
pleit de bommenleggers met vrij 
van regelrechte moord De 
waanzin van het terrorisme, dat 
de jongste tijd angst en 
vernieling zaait, is thans tot 
iedereen doorgedrongen Twee 
brandweermannen lieten de 
ochtend van 1 mei te Brussel 
het leven Plots en onbarmhartig 
Op een vreselijke wijze 
En tot wat heeft deze 
gewelddadige aanslag gediend"? 
Heeft het CCC-kommando nu 
enige wijziging gebracht aan de 
maatschappij"? Als ze iets 
bereikt hebben, dan zeker met in 
de zin die ze nastreven 
Afgezien van de rouw die twee 
gezinnen tref t hebben de 
terronsten het afgnjzen van heel 
het volk op hun nek gehaald De 
vloed van verontwaardiging en 
afkeer roept naar meer en 
strenger optreden van de 
ordehandhavers Een 
gerechtvaardigde roep naar 
meer veiligheid Dit is het enige 
resultaat dat de anarchisten 
hebben bereikt 

Als voorzitter van een partij, die 
bewust de weg van de 
parlementaire demokratie heeft 

gekozen, verzet ik me tegen 
elke vorm van geweld Geen 
enkel politiek doel heiligt in onze 
samenleving dit middel Zowel 
de linkse als de rechtse 
terreurgroepjen zijn te 
veroordelen Zij passen met in 
ons maatschappijmodel Ons 
volk heeft een vredelievende 
aard Wij kunnen schelden en 
beschuldigen Een brutaal 
verbalisme schrikt ons met af 
Maar een gewapende doodslag, 
midden in de nacht, heimelijk en 
ongezien, dit ligt ons niet Dit 
doet een Vlaming walgen 

W I J houden van onze vrijheid 
Meer zelfs, wij willen voor 
elkeen gelijke kansen om in 
vrijheid te zorgen voor zijn of 
haar persoonlijke ontplooiing En 
WIJ weten dat er geen vrijheid 
mogelijk is zonder positieve 
verdraagzaamheid Terreur is de 
meest extreme vorm van 
onverdraagzaamheid Terreur is 
het toppunt van menselijke 
verdwazing en lafheid 

Zelfs elke vorm van intellektuele 
scherpslijperij, al is ze lang niet 
te meten met terreurdaden, 
wijzen WIJ af De polanzerende 
mentaliteit, die vandaag het 
Belgisch politiek leven begint te 

beheersen, is daarom te 
verwerpen Sommigen denken 
elektoraal garen te spinnen uit 
de toespitsing van konflikten 
tussen de sociale geledingen 
van ons volk Zij houden er 
geen rekening mee dat deze 
funeste politiek gevaarlijk is 
Zeker voor een samenleving in 
krisis Omdat ze aanleiding kan 
geven tot een onvoorzienbare 
eskalatie Zij berooft immers de 
mensen van de dosis 
relativiteitszin, die nodig is om 
voldoende afstand te nemen van 
zichzelf 

Neen, dan zij wij, Vlaams-
nationalisten, van een ander 
kaliber Wij houden van de 
mensen Wij willen bouwen aan 
een natie, waar het besef van 
samenhongheid de 
gemeenschap bindt Dit is 
trouwens de enige uitweg die 
ons volk de kracht geeft de 
uitdaging van morgen aan te 
kunnen 

Vic ANCIAUX 

Clem De ridder voorzitter van het Davidsfonds, herhaalde op het kon-
gres van zijn vereniging de oproep om te komen tot een breed Vlaams 
overleg met alle Vlaamse politieke partijen, de Vlaamse sociale organiza-
ties en de niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging Zeker in het licht van 
een nieuwe grondwetsherziening (en de pogingen om dit te verhinde

ren) IS een gezamenlijke Vlaamse strategie onontbeerlijk 

gewesten zijn veel te beperkt de 
hele troep is onoverzichtelijk, kort
om niemand is tevreden 

De meeste politici zijn het er
over eens dat het volgende parle
ment een konstituante moet zijn, 
dit betekent dat het parlement na 
de volgende verkiezingen ook de 
Grondwet moet kunnen wijzigen 
De artikelen van de Grondwet die 
in aanmerking komen om te wor
den aangepast, moeten echter 
door het huidige parlement aange
duid worden En hier nijpt het 
regeringsschoentje 

Voor de nationalisten is het dui
delijk dat zoveel mogelijk grond
wetsartikelen voor herziening vat
baar moeten gesteld worden Ook 
binnen de rooms-blauwe regering 
schijnen sommigen gewonnen 
voor een aanpassing van de 
Grondwet Zelfs premier Martens 
heeft in het verleden toegegeven 
dat dit noodzakelijk is 

Vice-premier Nothomb (PSC) 
liet onlangs echter verstaan dat hij 
helemaal met gewonnen is voor 
zo'n konstituante Erger nog, hij zal 
zich verzetten tegen een eventue
le wijziging, zeker indien daar arti
kel 59bis zou bijhoren Een aan
passing van dit grondwetsartikel 
moet het mogelijk maken dat het 
onderwijs eindelijk wordt gekom-
munautanzeerd 

Nothomb en de PSC staan met 
alleen met dit standpunt 

... Eyskens 

Eén van de CVP-toppolitici, eko-
nomiemimster Mark Eyskens, 
heeft laten verstaan dat ook hij 
met akkoord gaat met een verdere 
federalizenng Integendeel De 
voorbije maanden ontpopt Eys
kens zich als een ware kruisvaar
der die ten strijde trekt voor het 
klerikalisme en het unitaire België, 
en tegen elke mogelijke vorm van 
zelfbestuur 

Daartoe hanteert Eyskens zelfs 
de gekste argumenten, zoals on
langs nog zijn „analyse" op basis 
van de belastingsstatistieken Die 
in wezen precies het tegenover
gestelde van Eyskens' unitaire 
denkbeelden illustreerden De 
PVV staat evenmin te trappelen 
voor een grondwetsherziening 

De Vlaamse Staat"? We zijn er 
nog lang met En als deze droom 
ooit een feit wordt dan zal dit 
uitsluitend onder druk van de na
tionalisten zijn 

Eyskens, 
unitaire 
kruisvaarder 

Hormonen
keuring 
in Bilzen 

Sinds de grote ruchtbaarheid 
die het hormonenschandaal bij de 
veekweek meekreeg, blijft er 
voorlopig met veel nieuws meer 
over, dan tenzij over de mekaar 
opvolgende aanhoudingen 

Voor het overige wacht de 
overheid goeddeels (het uitdoven 
van"?) de horrnonenaffaire af 

Sauwens 
vecht tegen 
hormonen. 

Wie alvast wel een konkrete 
maatregel nam is de VU-burge-
meester uit Bilzen, Johan Sau
wens 

In samenwerking met de direk-
teur van het plaatselijke slachthuis 
wordt vanaf 13 mei aan groothan
delaars en partikulieren de moge
lijkheid geboden hun gekochte of 
zelf vetgemeste dieren te laten 
kontroleren op de aanwezigheid 
van DES-hormonen Spoedig zul
len ook andere „additieven" wor
den opgespoord Dit initiatief, om 
een attest voor hormonenvrij 
vlees in te voeren, verdient navol
ging in andere Vlaamse gemeen
ten 
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Groen 
wordt rood 

Tijdens het tweedaags kongres 
van de Vlaamse Groenen werd 
voor iedereen duidelijk welke de 
wezenlijke bedoelingen van de do
minante groep in Agaiev zijn 

Ongetwijfeld sympatizeren een 
met onaanzienlijk aantal mensen 
met Agaiev vanuit een eerlijke 
bekommernis en bewogenheid 
voor onze reeds zwaar beschadig
de natuurlijke omgeving 

Maar bij de zogeheten teoretici 
van Agaiev (zij die „de lijn" bepa
len) ligt dit anders Op hen is het 
gezegde van toepassing dat ze als 
appels Zijn groen toen ze nog met 
njp waren, rood nu ze rijp gewor
den zijn Uit het kongres- en stem
gedrag van de drie Belgische par
lementsleden bleek overigens dat 
ZIJ dit „gevaar" inzien Deze geko
zenen vrezen dat zij met dit goed
gekeurde programma met de ver
hoopte stemmenwinst zullen boe
ken op 8 december Hopelijk heb
ben de kiezers tegen die tijd de 
ware kleur van het aanvankelijk 
liefelijk-ogende Agaiev ontmas
kerd 

Van Vlaamse eisen of proble
men hebben de Groenen trou
wens helemaal niks begrepen 

Stop afval 
Zaterdagnamiddag is de „Wad-

sy Tanker", geladen met 1 000 ton 
titaan-dioxyde-afval toch kunnen 
vertrekken Gedurende 21 uur 
hadden de aktievoerders van 
Greenpeace met hun boot de „Si
nus" de belangrijke „Van Cauwe-
laertsluis" geblokkeerd Waardoor 
ook 40 andere schepen met kon
den uitvaren 

Met deze gedurfde boycot wil
de Greenpeace de aandacht vesti
gen op de aanhoudende vervuiling 
van de zee, waaraan België zich 
schuldig maakt De aantijgingen 
van deze milieu-orgamzatie wer
den tegengesproken door de fir

ma Bayer, die verantwoordelijk is 
voor de dumpingen 

Na een eigentijdse zeeslag 
werd de „Sinus" aan de ketting 
gelegd Bovendien eist de rederij, 
die eigenaar is van het schip, een 
schadevergoeding van 3 miljoen 
frank 

De blokkenng van de sluis was 
inderdaad ekonomisch met ver
antwoord, vooral omdat eveneens 
zovele andere vaartuigen werden 
tegengehouden Anderzijds lijdt 
het toch geen twijfel dat er drin
gend iets moet gedaan worden 
aan de rampzalige vervuiling van 
de zee Dit werd zeer onlangs nog 
aangetoond in het onthutsende 
Volskume-dossier over de Noord
zee 

Deskundigen hebben reeds 
herhaaldelijk aangetoond wat 
voor nefaste gevolgen de duizen
den tonnen afval, die jaarlijks in 
zee worden gegooid, kunnen en 
zullen hebben Want het blijft heus 
met bij titaan-dioxyne alleen 

Studenten 
voor amnestie 

Vier Leuvense studentenver
enigingen publiceerden, naar aan
leiding van het nakende pausbe
zoek, een oproep voor amnestie 
Hierin herhalen zij dat amnestie 
geen goedpraten van de kollabo-
ratie betekent „We willen aan de 
term amnestie een positieve in
houd geven, nl het willen verge
ven van fouten die men heeft 
begaan in de verwarring van de 
oorlog en het eerherstel voor die
genen die louter omwille van hun 
politieke overtuiging veroordeeld 
werden" 

Het initiatief ging uit van VUJO-
KUL-voorzitter Erwin Meulepas 
en KVHV-preases Dirk Vanhegen 
De Christen-demokratische stu
denten (de CVP-jongeren van de 
K U U en Chnpol (Chnstenen en 
politiek) ondertekenden volmon
dig deze oproep 

De liberale studenten en de 

Het voornemen van het Waals gewest om voortaan de drinkwatervoorziening aan Vlaanderen te belasten, in
spireerde het KVHV tot een ludieke aktie Een kruik, die tijdens een nachtelijke aktie in Wallonië met waterwas 
gevuld werd overhandigd aan de Vlaamse gemeenschapsminister Lenssens De boodschap luidde I aksvrij 
zolang de Vlaamse ministers het willen " Voorts stelde het KVHV dat alle beleefdheidsregels door de Walen 
worden overschreden „Dit ontwerp getuigt van een totaal gebrek aan goed fatsoen, door de eigen 

overmaatse uitgaven af te schuiven op de Vlamingen" (foto Dirk Van de Velde) 

jong-socialisten antwoordden met 
eens op het verzoek en de Aga-
lev-studenten weigerden om dit te 
steunen, „omdat zij het niet nuttig 
vinden dergelijke initiatieven te on
dersteunen" 

Agaiev en Vlaams hebben sinds 
jaren geen voeling meer met el
kaar Van de socialisten en libera
len was dit reeds langer geweten 

Bloemen te 
Diksmuide 

Vonge zondag wou een delega
tie van Vlaamse kommumsten een 
bloemenkrans neerleggen aan de 

Een misse miss 
Z J Is blond en slank, meet 

1,80, is van beroep manne
quin en komt uit Edegem. 

In de onschuld L zo hopen we 
toch) van haar achttien lentes is 
ze reeds goed voor een heuse 
kommunautaire rel. Anne Van 
den Broeck. Zopas gekroond tot 
miss België 1985. 

Al zegde Juul Destrée reeds 
vóór de eerste wereldoorlog dat 
er, sire, geen Belgen zijn, een 
miss België is er nog altijd. Anne, 
de nieuwste uit de rij, werd door 
een terzake bevoegde jury ver
kozen uit een lot van zeven jon
gedames. Zoals gebruikelijk bij 
miss-verkiezingen, waren er ook 
een koppel troostprijzen in de 
vorm van benoeming tot ereda
me. Daarvoor werden meisjes 
respektievelijk uit Vilvoorde en 
Gent aangeduid. 

Zo besliste de jury zondag
ochtend zondig vroeg bij een 
glas champagne in hel casino 
van Dinant, waar de keuring 
doorging. 

Nou, er was protest in de zaal 
en niet alleen van de moeders 
der vier niet-bekroonde wichten. 
Het geroezemoes liet vermoeden 

dat een volksdeel zich op de pik 
getrapt voelde. En ja hoor, er 
werd gesakkerd in het buiten
gaan en in het Waals, dat het een 
honte was en een scandale dat 
zowel de miss als haar missdie-
naressen afkomstig waren uit het 
vlakke land van Brei. 

Vier en twintig uur later kreeg 
het ochtendlijk geroezemoes zo
waar een journalistiek verleng
stuk. „Le Peuple" schreef een 
wrekend stuk over het „nouveau 
déséquilibre entre les regions': 
„onder de zeven finalisten was er 
een uit Brussel, een Luikse, een 

Luxemburgse en een Henegouw
se. Maar de drie verkozenen zijn 
des Flamandes. Erger nog: dat 
alles is gebeurd in Wallonië. 
Maar waar gaat dat naar toe, 
heren juryleden?" 

Inderdaad, waar gaat het naar 
toe wanneer een Vlaams boere-
gat gelijk Edegem niet alleen een 
mister Europe, maar op de koop 
toe nog de miss België mag 
leveren ? Waar gaat het naar toe 
wanneer men de francité straffe
loos kan beledigen in een bij 
uitstek Waals stadje zoals Di
nant? 

Dat gaat, zo vrezen wij, bergaf. 
Met miss België. Dat gaat naar 
artikel 107 quater in bikini. Een 
juffrouw Vlaanderen, een demoi
selle Wallonië en een miss Brus
sels. 

Er blijft de Walen uiteraard de 
troost dat nauwelijks enkele uren 
vóór de Dinanteriëen, het Vlaam
se lied ten aanschouwe van de 
halve wereld door juryleden uit 
vrijwel alle beschaafde landen 
bevonden werd als het lichtste. 
Al werd het gezongen door ene 
juf met de goed-franse naam Le-
pomme. 

IJzertoren te Diksmuide Hiervoor 
had de KP toelating gevraagd en 
verkregen van het Diksmuidse 
stadsbestuur en van het IJzerbe-
devaartkomitee Het is trouwens 
met de eerste keer dat de KP aan 
Vlaanderens vredesmonument 
bloemen legde Ook vorig jaar 
gebeurde dit, in alle sereniteit 

Dit keer werden zij echter op
gewacht en de toegang ontzegd 
door enkele leden van Voorpost 
Een bemiddelingspoging van de 
komrnissaris en van IJzerbede-
vaartsekretans Koen Baert lever
de mets op De kommumsten dien
den hun tuil terug mee te nemen 

Volkomen terecht reageerde 
het bedevaartkomitee op deze ui
ting van onverdraagzaamheid en 
werd de houding van Voorpost 
afgekeurd „Als er één plaats in 
Vlaanderen moet bestaan waar 
over alle filozofische en politieke 
grenzen heen ontmoetingen mo
gelijk blijven om de eisen van de 
Fronters — zelfbestuur en „nooit 
meer oorlog" — te aktualizeren, 
dan moet dit het IJzermonument 
zijn Aan de IJzertoren waren en 
zijn dan ook allen welkom die 
Ijveren voor vrede en zelfbestuur" 

Alhoewel wij hoegenaamd met 
blind zijn voor de jarenlange, onbe
grijpelijke en hatelijke opstelling 
van de meeste kommumsten te
genover nationalisten, betreuren 
ook WIJ de aktie van Voorpost 

Vlaamse cafés 
Sinds enkele weken bestaat de 

vereniging „Vlaamse Horeca Brus
sel" Deze nieuwe orgamzatie wil 
zich inspannen voor de beharti
ging van de sociale, ekonomische 
en kulturele belangen van de le
den, voor de Vlaamse aanwezig
heid in de hoofdstad, voor het 
gastvrij Vlaams onthaal en voor de 
versterking van het Vlaams imago 
van Brussel De aangeslotenen 
staan open voor alle kuituren, 
maar weigeren de eigen Vlaamse 
geaardheid te verloochenen Bo
vendien gaan zij de gevels van 
hun kroegen met een eigen em
bleem sieren 

Zoiets was tien jaar geleden 
nog ondenkbaar dat cafébazen 

zich in Brussel resoluut als Vlamin
gen zouden manifesteren 

Proost op dit sympatieke initia-
tiefi Cafés en Vlamingen zijn nim
mer vijanden van elkaar geweest 

Terreur 
Ook de Volksunie veroordeeld» 

de lafhartige bomaanslag door het 
CCC-kommando, waarbij twee 
doden vielen. 

De VU bezweert de regenng 
alle maatregelen te nemen om de 
veiligheid van de bevolking te 
waarborgen en het terronsme te 
bestrijden Maandag interpelleer-
de Anciaux reeds over deze hallu-
cinante gebeurtenissen in de 
Brusselse gemeenteraad, en 
straks zal hij dit doen in het parle
ment De Volksunie is er boven
dien van overtuigd dat heel de 
bevolking met afgrijzen deze ter
reurdaden veroordeelt 

Precies ook daarom betreurt de 
VU dat de algemene verontwaar
diging zou geëxploiteerd worden 
om partijpolitieke motieven Om 
deze reden stapte de VU niet op 
in de betoging die maandagavond 
door de socialisten was gepland. 

8 mei 
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M ĵ 
Voortsukkelen met lapmiddelen 

Bouw blijft 
aan de weg timmeren 

Het blijkt nog niet te volstaan dat de bouwnijverheid 
op vijf jaar tijds nagenoeg honderdduizend werkne
mers heeft verloren. Als gevolg van de tergend lang 
aanslepende bouwkrisis. 

De regering heeft aangekondigd vanaf volgend jaar 
de BTW-tarieven voor de bouwbedrijvigheid opnieuw 
op te trekken tot het moordend tarief van 17 procent 
Ze kreeg deze week tegenwind van én van de vak
bonden én van de werkgevers in de bouwsektor. 

ONDANKS tal van rondeta
felgesprekken die haast 
steeds vierkantig afspron

gen IS men er nog altijd niet in ge
slaagd de bouwkrisis al was het 
nog maar te milderen 

De narigheden in de bouwsek
tor hangen natuurlijk nauw samen 
met de algemene en internationaal 
verspreide ekonomische krisis 

Maar er zijn nog andere rede
nen die verklaren waarom de 
bouw diep in de put blijft zitten 

bovendien dat de regenng Mar
tens hardleers blijft voor de argu
menten die de Bedrijfsraad voor 
het Bouwbedrijf bij herhaling naar 
voor brengt 

Namelijk dat elke nieuwge
bouwde woonst, binnen de 50 jaar 
aan de Staat op basis van aller
hande belastingen, omzeggens de 
kostprijs opbrengt 

Men heeft in meer dan één 
studie die taksen op een njtje 
gezet- de registratierechten, tak
sen op uitrusting van de bouw-

onroerende voorheffing, taksen bij 
onderhouds- en herstellingswer
ken, en registratierechten bij ver
andering van eigenaar 

Komt daar natuurlijk nog bij dat 
elke nieuwbouw werk geeft aan 
zoveel mensen, en de staat dus 
uitkering van zoveel werkloos
heidsvergoedingen bespaart 

Geen iiluzies 
Op de vooravond van een zo

veelste rondetafelgesprek met de 
Belgische regenng hebben vak-

Broodroof 
De hoogkonjunktuur van de 

gouden jaren 70 zullen we nog 
niet zo spoedig opnieuw kunnen 
beleven 

BIJ voorbeeld de bouw elk jaar 
van 7 000 sociale woningen in 
Vlaanderen zal zich niet snel her
halen 

Waar eind van de jaren 70 nog 
op een jaar tijd 50000 nieuwe 
woningen werden gebouwd, telde 
men er twee jaar geleden amper 
20000 De sociale woningbouw 
viel terug van 7000 op amper 
2000 nieuwe woonsten 

Het zal dan ook geen verwon
dering wekken dat de werkgele
genheid in de bouw enorm is 
afgenomen 64000 bouwvakkers 
zijn sinds begin '80 bijkomend zon
der werk gevallen 

Men heeft dan van regeringszij
de gepoogd — zo werd althans 
beweerd — middels tijdelijke 
maatregelen de bouwaktiviteit op
nieuw aan te zwengelen Vandaag 
blijkt dat slechts werd uitgepakt 
met weinig efficiënte lapmiddelen 

Temeer omdat, zeker voor wat 
het Vlaamse gewest betreft, in de 
sektor van openbare werken een 
ware broodroof werd gepleegd 
Zo verminderde het aandeel van 
Vlaanderen in het wegenfonds 
met 13 procent Ook hier wordt 
Vlaanderen dus vele miljarden 
ontstolen 

Waarbij bovenop dient herin
nerd te worden aan het feit dat bij 
tal van aanbestedingen voor open
bare werken in het Waalse ge
west Vlaamse ondernemingen, 
ondanks hun soms gunstiger aan
biedingen, boudweg worden wan
delen gestuurd 

Wat de woningbouw betreft 
heeft men inmiddels tal van inno
vaties bedacht Met als gevolg dat 
de kandidaat-bouwers hun weg 
met meer vonden in de diverse 
mekaar opvolgende systemen 

Het toppunt was de poespas 
met de rentetoelagen Toch was 
er sinds augustus '80 een licht
punt het beleid van de huisvesting 
werd geregionalizeerd 

Het betekende dus dat de 
Vlaamse regering zelf maatrege
len zou kunnen nemen, precies op 
maat van de Vlaamse bouwsektor 
en de woningmarkt 

Maar vrij spoedig kwam de ont
nuchtering De Vlaamse regering 
beschikt over schromelijk weinig 
geldmiddelen om een bouwrelan-
ce op gang te brengen 

Meer nog, de centrale regering-
Martens werkt zo'n relancebeleid 
met kwade trouw tegen 

Zo verklaarde ekonomieminis-
ter Mark Eyskens bij herhaling dat 
met nieuwjaar '86 het BTW-tanef 
op bouwwerken opnieuw tot 17 
procent zal opgetrokken worden 

Op die manier moet men na
tuurlijk geen relance verhopen Te
meer omdat herhaaldelijk ook be
richten blijven opduiken over de 
meedogenloze „navorderingen" 
met bijhorende zware boetes van
wege de BTW-diensten 

Taksen bij de vleet 
De bouwheer heeft het al zo 

moeilijk om aan voldoende en be
hoorlijk aflosbaar kapitaal te gera
ken De overheid belet hem een 
betrouwbare totaalrekening te 
maken voor zijn bouwavontuur 

Het toppunt bij dit alles is dan 

grond, BTW allerlei, vervoerbelas-
tingen van aannemers, gemeente
en provinclebelastingen, afhoudin
gen op lonen en bednjfswinsten. 

bonden en werkgevers van de 
bouwnijverheid een gemeen
schappelijk vijfpuntenprogramma 
opgesteld 

Natuurlijk wordt er gepleit voor 
behoud van de BTW op 6 procent 
Er wordt tevens gepleit voor een 
volledige fiskale aftrek van de hy-
potekaire terugbetalingslasten 

Voor een verlaging van de regi
stratierechten tot 6 procent Voor 
een fiskale gelijkberechtiging van 
roerende en onroerende inkom
sten Tenslotte werd een program
ma van overheidsinvesteringen 
voorgelegd 

We maken ons uiteraard ook nu 
weer met veel illuzies de regering 
zal wel andermaal vasthouden aan 
haar kortzichtig beleid dat erin 
bestaat op korte termijn zoveel 
mogelijk taksen te innen Maar, 
waardoor dus, zoals aangetoond, 
op langere termijn aanzienlijke 
staatsinkomsten gederfd worden 
door het met verwezenlijken van 
zoveel bouwprojekten 

Fundamenteel 
Maar wat tenslotte fundamen

teel IS inzake woningbouw en huis
vestingsbeleid Door gebrek aan 
geldmiddelen kan de Vlaamse re
gering slechts halve steunmaatre
gelen aan de woningbouwers aan
bieden 

Terwijl anderzijds de Belgische 
regenng met de opbrengsten van 
de geïnde bouwtaksen gaat lopen 
Daar blijken de sociale partners 
(nog) geen aandacht voor te heb
ben 

Het IS ook hier weer zoals voor 
andere ekonomische sektoren, 
dat het schoentje het hardst 
wnngt de Vlaamse regering dient 
dnngend de nodige geldmiddelen 
te verkrijgen om een geëigend 
relancebeleid te voeren (hds) 

30.000 werklozen minder! 
Er waren de voorbije dagen twee biezonder merk

waardige nieuwigheden in de officiële geschriften 
over de ekonomische toestand. 

ALLEREERST was er de op
hefmakende mededeling 
(die men wel wijselijk on

der de korenmaat hield) dat m april 
jl er zo maar eventjes 30000 
werklozen minder werden geteld 
Het IS een overheidsprestatie van 
jewelste geef toe 

Alleen is het jammer genoeg zo 
dat het aantal stempelaars hoege
naamd met met dat indrukwek
kend getal is verminderd Wat is er 
dan wel statistisch gebeurd"? 

De RVA-diensten noteren tal 
van werklozen van meer dan 50 
jaar met meer als werkzoekenden 
omdat ze ook met meer de ver
plichting opgelegd wordt dagelijks 
te gaan stempelen 

Het zijn mensen, die zoals dat 
voortaan heet kunnen genieten 
van „een soort prepensioen" 

Innovatie op sociaal-ekono-
misch gebied is de regering-Mar-

tens duidelijk met vreemd Een 
tweede officiële vaststelling, ge
daan door de diensten van Ekono
mische Zaken, is in feite het toege
ven van het faliekante regeerbe-
leid 

Ekonomische Zaken heeft in
derdaad na proeven met diverse 
zogenaamde ekonometrische mo
dellen de konklusie aanvaard dat 
de ongemeen zware fiskale druk 
op de lonen in ons land aanzienlij-

WER 

ke jobvermetiging als gevolg heeft 
Hoe lang werd daar door de VU 
reeds op gewezen"? Het weerhou
den model, ,operatie Detax" ge
naamd, stelt een vermindenng 
voor van de personenbelasting 
met nagenoeg 30 miljard frank 

Meteen zou het overheidstekort 
aanzienlijk dalen Ook zouden op 
een jaar tijds meer dan 16000 
werklozen opnieuw aan het werk 
kunnen, een trend die zich jaarlijks 
zou herhalen 

Tientallen miljarden bespann-
gen, tienduizenden werklozen aan 
het werk Te mooi om met beleids
maatregelen ook bewaarheid te 
worden 

INEEN 
VLAAMSE STAAT 
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J. Belmans, A. De Beul, H. Schiltz: 

Zgn. nationale sektoren 
vooral „zogenaamd" nationaal 

Het informatie- en kontrolerecht van parlement en bevolking blijven onder de 
maat Het brutaal ondemokratisch misprijzen van de regering voor deze rechten is 
daar zeker niet vreemd aan. 

Voorbeeld bij uitstek zijn de zgn. nationale ekonomische sektoren. Dit dossier is 
tot een poes-pas verworden waarbij bedrog en misleiding schering en inslag zijn. 
Om nog te zwijgen van de talloze aanslagen op Vlaamse bedrijven, centen en men
sen. Verlipack is er een recent bewijs van. De financiële aspekten van het 
staalbeleid en de „investen" zijn het kroonstuk. 

IN 1977 werd de binnenlandse 
holglasaktiviteit gebundeld in 
een vennootschap, de n.v. 

Verlipack. Maar van bij de start 
stuitte het bedrijf op moeilijkhe
den, een belemmerde uitvoer, een 
beperkte inlandse afzet, een 
zwakke kapitaalsstruktuur en een 
versnipperde exploitatie over Ju-
met, Momignies en Ghlin in Wallo
nië, Mol en Merksem in Vlaande
ren. 

Uit vrees voor een faillissement 
besloot de regering eind '79 het 
holglas als een nationale sektor te 
behandelen. Een herstrukturering 
werd doorgevoerd, met als bud
gettaire weerslag: 2,3 miljard voor 
de Waalse bedrijven, 1,2 miljard 
voor de Vlaamse. 

Waalse druk 
volstaat 

Het gesukkel bleef echter aan
houden Zodat de regering aan 
een nieuwe herstrukturering 
dacht Behoud van Ghlin, Mol en 
Jumet. Verkoop van Merksem en 
Momignies, echter „zonder kon-
kurrentie voor het afgeslankte 
Verlipack". 

Het plan lekte uit en ging uitein
detijk om allerlei redenen niet door. 
Volgens André De Beul is het 
ontegensprekelijk dat de „hybne-
de" financienngsregeling voor de 
nationale sektoren een oplossing 
in de weg stond. 

In januan '85 werd dan een 
regionaal terugvorderbaar over
bruggingskrediet van 300 miljoen 
toegekend Bovendien wisten de 
Waalse ministers een investe
ringssteun van 150 miljoen af te 
dwingen voor Momignies, dat 
nochtans zoals Merksem afge
schreven was. 

Ondertussen ging o.m. de Ant
werpse GOM op zoek naar een 
overnemer voor Merksem. De 
groep Hendrickx bood zich aan en 
deed een bod tot overname „met 
eigen middelen" Maar dat was 
zonder de waard gerekend uit 
vrees voor konkurrentie werd het 
genegeerd. 

Begin maart viel dan het faillis
sement van Verlipack. En al snel 
bleek dat Eyskens onder druk van 
de Franstaligen de zetels Ghlin, 
Mol en Jumet wenste samen te 
houden. Een nieuw bod van Hen
drickx op Mol en Merksem maak
te dan ook geen kans. 

Uiteindelijk kregen de Walen 
hun zin. Mol, Ghlin en Jumet gin
gen naar de groep De Bakker, met 
een overheidsinbreng van 750 mil
joen. Ook Mimignies werd gered. 
Dat in tegenstelling met Merksem: 
200 Vlaamse arbeiders kwamen 
op straat terecht. Trouwens, ook 
Mol werd tot op de helft afge
slankt. En dat in de Antwerpse 
Kemfjen met een werkloosheid 
van 25 %. 

Wansmakelijk 
De eindbalans van de Verli-

pack-operatie werd treffend gete
kend ckxM- Jo Belmans: „Merksem 

opgeofferd en Mol gehalveerd.' 
Komt daarbij, aldus André De 
Beul, dat de Vlaamse regering op 
geen enkel ogenblik geraadpleegd 
werd. „De zogenaamde nationale 
ekonomische sektoren lijken voor
al zogenaamd nationaal te zijn." In 
hoofdzaak primeren de Waalse 
belangen, en dat mag de schatkist 
en dus de Vlamingen blijkbaar 
heel wat kosten. 

Op een nog wansmakelijker wij
ze valt dit af te lezen uit de 
staalfinanciering en de oprichting 
van de „investen". Hugo Schiltz: 
„De centrale regering heeft geen 
geld om de federalizering leefbaar 
te maken, maar heeft wel miljar
den beschikbaar voor de holdings 
die samen met haar een unitaire 
politiek voeren." Een korte terug
blik op het staaldossier verduide
lijkt dit. 

Naarmate de toestand ongun
stig evolueerde verkochten de pri-
vé-holdings maar al te graag hun 
staalaandelen aan de staat En dat 
tegen zeer hoge prijzen. Zo kreeg 
de Generale 1.300 fr. per Cocke-
rill-aandeel, terwijl de gemiddelde 
beurskoers 400 fr. bedroeg. Resul
taat hiervan was, dat de holdings 

Regering weigert pottekijkers 

DE centrale ra^enfig liedriegt be
volking en partement. Bewust 
en moedwillig verzwijgt zij de 

juiste financiële gevolgen van de staal-
politiek en haar uitlopers. 

Met miskenning van haar grondwet
telijke verplichtingen worden aan het 
parlement onvolledige of onjuiste cij
fers meegedeeld, of gewoonweg de 
budgettaire gegevens onthouden. 

De vraag naar de juiste berekening 
van de budgettaire kostprijs van deze 
politiek werd door mij uitdrukkelijk 
gesteld in oktober 1984 en februari 
1 ^ . Telkens werd geantwoord dat de 
cijfers „eerlang" ter beschikking zou
den worden gesteld. 

Dit is vandaag nog steeds niet ge 
beurd. 

Dergelijk brutaal ondemokratisch 
misprijzen voor het informatie- en kon
trolerecht van het parlement is veel 
schadelijker voor het parlementair re
gime dan vele andere oorzaken die 
worden aangehaald. 

Het is een schande dat de gedweeë 
meerderheid dergelijke misleiding toe
laat. Maar het tekent wel de mentali
teit van de huidige regering die liefst 
met volmachten regeert en het parte
ment slechts een lastige pottekijker 
vindt. 

Hugo Schiltz, 
VU-kamelid 

Belmans: „Merksem opgeof
ferd, Mol gehalveerd." 

na de fusie Cockerill-Sambre 
slechts 6 % van het aandelenkapi
taal overhielden. De staat bezat 
81,5 %. Maar dat was niet alles. 
Samen met de aandelen werd ook 
de verantwoordelijkheid voor de 
bankkredieten systematisch de 
staat toegespeeld. En — o toeval 
— het betreft hier banken die 
hoofdzakelijk behoren tot dezelf
de financiële groepen als deze die 
hun aandelen afstootten: Paribas, 
General Bank en Brussel-Lambert 

Meesterzet 
Eens alle risico's van holdings 

en banken overgenomen besloot 
de staat tot oprichting van de zgn. 
„Investen". Deze golden als kom-
p)ensatie voor de miljardenstroom 
naar het Waalst staal! De staat en 
de privé-sektor treden er geza
menlijk, elk voor de helft, als aan
deelhouders op. Maar in de prak
tijk zijn het de privé-beheerders 
die de lakens uitdelen. 

En wonder boven wonder be
horen die privé-aandeelhouders 
precies tot dezelfde financiële 
groefjen die voordien alle staalrisi-
co's op de overheid afwentelden! 
Mits een bescheiden eigen kapi
taalsinbreng beschikken zij over 
miljarden overheidsgeW. „In de 9 
bestaande investen is er vanuit 
privé een kapitaal van 75 miljoen 
ingebracht Dankzij deze peulschil 
kunnen zij 22 miljard overheidsgel
den aanwenden in funktie van hun 
privé-financiële en industriële 
groepsstrategieën." Ongelooflijk 
dus, maar waar. Een meesterzet! 
Eerst de ouwe rommel aan de 
staat verkopen, nadien van diezelf
de staat miljarden vers geld krij
gen! 

En dat Is nog niet alles. Het 
werkingsterrein van die investen 
— de Industriële expansie en 
dito beleid — behoort tot de 
bevoegdheid van de gewesten. 
Machteloos moet de Vlaamse 
regering toezien hoe privé-hol-
dings daartoe miljarden over
heidsgeld toegespeeld krijgen. 
Ten bate van een unitaire poli
t iek! 
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VIAAMSERAAD 
Waterheffing: 
de druppel 
te veel 

Eenparig besloot de Vlaamse 
Raad een overlegprocedure op 
gang te brengen naar aanleiding 
van het Waals dekreet dat een 
extra-belasting heft op alle drink
baar Waals water. Volgens de 
raadsleden schaadt het de belan
gen van de Vlaamse Gemeen
schap. 

Thans betrekt Vlaanderen 
250.000 m3 per dag uit Wallonië. 
En meer dan waarschijnlijk valt 
ook het water uit het Albertkanaal 
en de Kempense kanalen — ge
middeld 310.000 m3 — onder de 
toepassing van het dekreet. Kort
om, voor Vlaanderen zou dat alles 
neerkomen op een meeruitgave 
van 1.050.000 fr. per dag. 

Alvast met 
4 miljard 

Dat het Waals Gewest gebruik 
maakt van een wettelijke be
voegdheid mag dan al buiten kijf 
staan, in het licht van de door 
Vlaanderen opgebrachte solidari
teit is het een onaanvaardbare 
meerbelasting. De bestaande soli-
dariteitsmechanismen versassen 
jaarlijks reeds meer dan 100 mil
jard naar Wallonië. Citeren we 
slechts de sociale zekerheid, de 
fiskaliteit en de financiering van 
gemeenschappen en gewesten. 

Vooral dat laatste zit Hugo 
Schiltz erg dwars: „Indien bij de 
verdeling van de dotaties enkel de 
kriteria bevolking en opbrengst 
van de personenbelasting als ob-
jektieve norm zouden gehanteerd 
worden, dan zou de Vlaamse Ge
meenschap jaarlijks over 10 mil
jard meer beschikken." Konkreet 
gaat het om 4 miljard langs de ge
westelijke dotatie, 3 miljard langs 

H. Schiltz: „Solidariteit binnen per
ken!" 

het Gemeentefonds en een zelfde 
som langs de dotatie voor de 
gemeenschappen. „Het Waals Ge

west en de Franse Gemeenschap 
beschikken aldus over gemiddeld 
4.000 fr meer per inwoner dan de 
Vlaamse regering." 

Nu kan Vlaanderen, aldus het 
VU-kamerlid, deze toestand rustig 
laten aanslepen ofwel de solidari
teit dringend tot redelijker propor
ties herleiden. Maar na de water
belasting moet toch iedereen 
doordrongen zijn van de tweede 
weg!? 

En die ligt open, zelfs vrij snel en 
met een gewone meerderheid, 
door een wijziging van de gewes
telijke verdeelstleutel Een schrap
ping van het criterium „oppervlak
te" zou die verdeelsleutel voor 
Vlaanderen op 64,37 % brengen, 
in plaats van de huidige 57,2 %. 

De Vlaamse solidariteit zal dan 
alvast met 4 miljard afnemen. Ten
minste indien de andere Vlaamse 
partijen het wetsvoorstel van 
Schiltz bijtreden!... 

KIMER 
Belgiek a papa 
op z'n Vlaams 

Inspraak en participatie, demo-
kratie en openheid... gevleugelde 
woorden waarvan persmededelin
gen bol staan. In de praktijk loopt 
het echter minder vlot. Zelfs de 
hoop dat zich in Vlaanderen een 
nieuwe politieke kuituur zou ont
wikkelen, is lelijk toegetakeld. Ze
ker wat betreft de opbouw van de 
eigen Vlaamse administratie. 

Nochtans bood de start van de 
eigen administratie een enige en 
nooit meer weerkerende gelegen
heid om het openbaar ambt in 
Vlaanderen te herwaarderen. Met 
een schone lei te beginnen. 

PARLEMENTAIRE 

SIK>KKE1S 
NA de spoedzitting over de Waalse 

waterbelasting fiandelde de 
Vlaamse Raad vorige week een klas
sieke agenda af met vragen, interpella
ties en wetgevende initiatieven. 

DE meeste belangstelling ging naar 
de oprichting van een Vlaamse 

mediaraad. André De Beul zegde de 
steun van zijn fraktie toe. Bedenkingen 
had hij wel bij de snelle afhandeling 
van het dekreet op de kabeldistributie. 

Naar zijn oordeel moet dit ontwerp 
met verregaande weerslag op het toe
komstig mediabeleid, voorgelegd kun
nen worden aan de op te richten 
mediaraad. Maar het antwoord van 
Poma klonk op z'n zachtst uitgedrukt 
erg ontwijkend. 

D U de interpellaties hekelde Paul 
^ Peeters de onbegrijpelijke wijze 
waarop Poma de zware exploitatie-
moeilijkheden van de Ancienne Belgi-
que negeert. Jaak Gabriels van zijn 
kant peilde bij voorzitter Geens naar 
de in uitzicht gestelde vestiging van 

een helikopterfabriek en Johan De 
Mol mengde zich in een diskussie over 
het jachtbeleid van Akkermans. 

1 % E kamer aanhoort deze week een 
^^ aantal belangrijke interpellaties. 
Twee ervan konden we in dit nummer 
reeds meepikken. Deze van Hugo 
Schiltz over de regeringspolitiek inza
ke de zgn. nationale ekonomische sek
toren en deze van André De Beul en 
Jo Belmans over Verlipack. 

VERDER interpelleren Oktaaf 
Meyntjens over de wet op de 

zondagsrust. Jan Caudron over de 
hormonenzwendel, Johan De Mol 
over de kriteria bij het bepalen van de 
nuttigheid van infrastrukturen, Willy 
Desaeyere en Franz Vansteenkiste 
over plaatselijke openbare werken. 

I N de senaat komt de begroting van 
' Verkeerswezen aan bod, alsook 
het niet onbelangrijke wetsvoorstel tot 
integratie van de Ekonomische Hoge
school Limburg in het Universitair Cen
trum Limburg. 

Die unieke kans werd niet ge
grepen. De bevoegdheidsverde
ling binnen de Vlaamse regering 
zelf, de aanduiding van overheids-
beheerders en regeringskommis-
sarissen, het personeelsbeleid 
met z'n schrijnende CVP-domi-
nantie zijn slechts de meest in het 
oog springende scheeftrekkingen 
van de bestuurlijke efficiëntie. 

Ook andere erfzonden van het 
„Belgiek a papa" werden gewoon 
overgeënt. Zo vond de sterke 
stroming voor een grotere open
heid van bestuur geen gehoor bij 
voorzitter Geens. De personeels
leden van de Vlaamse Gemeen
schap kregen dezelfde aftandse 
„Belgische" omzendbrieven over 
hun zwijgplicht. Johan De Mol 
kloeg deze gang van zaken aan in 
een interp)ellatie, waarna Oswald 
Van Ooteghem een motie indien
de om werk te maken van de 
afschaffing van de zwijgplicht en 
de openbaarheid van bestuur tot 
regel te verheffen. Maar ondanks 
alle partijprogramma's onthielden 
de socialisten zich en stemden 
PVV en CVP tegen. 

Tussen woord en daad... In de 
kamer diende Vic Anciaux reeds 
een wetsvoorstel in betreffende 
de openbaarheid van bestuur. Jo
han De Mol zal het in de Vlaamse 
Raad hernemen. Want een Bel
giek a papa op Vlaams niveau 
kunnen we best missen! 

Het jaar van 
de „Vlaamse" 
jeugd 

Het wordt stilaan een traditie van elk jaar in het te
ken van dit of dat te plaatsen. 

Of dat ook zinvol is, laat ik aan uw oordeel over Het 
is niet omdat er een jaar van de vrouw, van het dorp, 
van de gehandicapten enz. is geweest dat die tema's 
nadien niet meer gelden. Anderzijds kan het oppor
tuun zijn soms een specifiek tema of een bepaalde 
doelgroep eruit te lichten en extra in de kijker te 
plaatsen. Dit jaar zijn dat de muziek en de jeugd. 

J. De Mol: „Een unieke kans ging 
voorbij " 

VAN de jeugd werd vroeger 
steeds gezegd dat ze de 
toekomst is van ieder land 

en ieder volk. Meestal is dat ook 
zo geweest Toch waren er vaak 
kritieke momenten waarop de 
jeugd slechts moest geven. Den
ken we maar aan de talloze oorlo
gen die meestal jeugdigen als 
slachtoffer troffen. 

Ook vandaag zijn de perspek-
tieven voor de jongeren minder 
rooskleurig. Vooral de slechte so-
ciaal-ekonomische toestand de
motiveert een groot deel van de 
jeugd, in hoofdzaak door de uit
zichtloze werkloosheid. In de strijd 
om er toch bij te zijn en aan een 
job te geraken wordt het vaak een 
„ieder voor zich"-mentaliteit 

Op het eerste gezicht is dat de 
minder positieve zijde van de me
daille. Daarnaast zijn er heel wat 
pluspunten. 

Op internationaal vlak zijn het 
precies de jongeren die, samen 
met de oudere generaties, de 
meest krachtige groep vormen 
van een ware vredesbeweging. 
Overal ter wereld zijn het de jon
geren die zich belangeloos en 
vaak onbetaald inzetten voor de 
medemensen. Eveneens zijn het 
vooral de jongeren die de kern 
vormen van milieuverenigingen, 
streven naar meer gerechtigheid 
enz. Kortom: ook vandaag is een 
groot deel van de jeugd voldoen
de gemotiveerd om aan de samen
leving iets te doen. 

Ook in Vlaanderen is dat het ge
val. Al is het wenselijk en broodno
dig dat de Vlaamse jeugd zelfbe
wust en overtuigd van het feit dat 
elk volk over volledige autonomie 
moet beschikken, de daad bij het 
woord voegt Steeds is in de 
Vlaamse beweging de impuls om 
ons volk te geven waar het recht 
op heeft, gedragen door de jonge
re generaties. Steeds waren het 

Jaak Gabriels 

jongeren die onvervaard streden 
tegen de Belgische on-staat 

Speciaal in dit Jaar van de 
Jeugd wil ik dan ook alle Vlaamse 
jongeren oproepen onverzettelijk 
de strijdbijl opnieuw op te graven, 
tot we ons eigen Vlaamse huis 
voltooid hebben. Onlangs was ik 
op werkt)ezoek in de VSA. Als 
gewezen leraar kreeg ik de kans in 
twee high-schools een les te ge
ven aan achttienjarigen en vooral 
te mogen luisteren naar hun opinie 
over ons. Een boeiende en leerrij
ke ervaring. Wat me vooral opviel, 
ook bij die jongeren, was het 
enorme Amerikaanse nationalis
me. Op dat vlak kunnen we echt 
iets van hen leren. 

Jonge Vlaamse vrienden, ons 
volk heeft uw inzet hoognodig. Ga 
in dit Jaar van de Jeugd niet opzij 
staan maar strijd mee met ons 
voor Vlaamse vrijheid en Vlaams 
recht ongeknecht en onverveerd. 

Jaak Gabriels, 
VU-kamerlld 
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8 M^ 
Bloemen in Bitburg 

De moeilijke 
herdenking 
van 8 mei 

BITBURG — Een stadje, een oorlogskerkhof, met 
tussen de zerken van Duitse soldaten de graven van 
een 50-tal leden van de Waffen-SS. De naam Bitburg 
is wereldbekend geworden omdat president Reagan 
besloten had, een paar dagen voor de veertigste ver
jaardag van de Duitse kapitulatie daar, samen met 
kanselier Kohl, een krans te gaan neerleggen, als „ge
baar van verzoening". 

DIT „gebaar van verzoening" 
werd een teken van te
genspraak Reagan gaf de 

indruk de spons te willen vegen 
over de massamoorden op joden, 
zigeuners, homoseksuelen, op so-
ciaal-demokraten en kommunis-
ten, op twee miljoen Russische 
knjgsgevangenen En dat verwek
te een storm van protest, in de 
eerste plaats maar niet alleen, bij 
de Amenkaane en Europese jo
den 

Nummertje 
Reagan gaf bovendien aan de 

herdenking van 8 mei een eenzijdi
ge kleur Het Derde Rijk zou met 
verslagen zijn zonder de Bntse 
vastberadenheid en de Ameri
kaanse tussenkomst, maar even
min zonder de slag die de Russen 
leverden Doch Reagan keurde de 
twintig miljoen doden van de Sov
jetunie, de enorme offers die de 
Russen brachten, geen woord 
waardig. Waardoor hij eens te 
meer de indruk gaf niet een ge
schiedkundig feit, waarvan de ge
volgen nog steeds zwaar op Euro

pa wegen, te willen herdenken 
maar een eenzijdig, „gearran
geerd" nummertje op te voeren. 

Het IS zo al moeilijk 8 mei se
reen te herdenken omdat de 
bondgenoten van de oorlog na 
1945 zeer snel weer tegenstan
ders werden Ze waren alleen 
verenigd in hun streven om Duits
land te verslaan, om een eind te 
maken aan een aberratie die door 
haar arrogantie in de eerste plaats 
Duitsland zelf vernieling, verdeeld-

Onder de goedkeurende blik van Reagan en Kohl drukken de ex-generaals Mathew Ridgeway (VSA) en 
Johannes Steinhoff (DBR) elkaar de hand. Helmut Kohl is in zijn opzet geslaagd... (foto upi) 

heid en vernedering heeft ge
bracht. 

Systemen 
Toen de oorlog voorbij was 

bleef er in een groot deel van 
Europa een politiek systeem over 
dat de westerse pluralistische de-
mokratieen ook met wilden en 
willen aanvaarden het marxis-
tisch-lemmstisch systeem in de 
Sovjetunie dat, tegen de zin van 
die bevolkingen in, ook aan een 

reeks Oosteuropese landen werd 
opgedrongen 

Het leninisme deelt de mens
heid met op volgens racistische 
lijnen, het gaat ervan uit dat de 
hele mensheid welvaart en voor
uitgang kan kennen mits toepas
sing van korreKte politieke midde
len Het gaat ervan uit dat men de
genen die weten wat er moet 
gedaan worden — de partij, de 
partijleiding — het monopolie van 
het gezag kan toevertrouwen, met 
alle katastrofale gevolgen — Sta-

In de schaduw van Bitburg 

Verdeelde top 
De herrie rond Reagans bezoek aan Bitburg dreig

de de aandacht af te leiden van de westerse ekonomi-
sche top CVS, Canada, Groot-Brittannië, Frankrijk, de 
Bondsrepubliek, Italië, Japan en de EG-Kommissie-
voorzitter) die eind vorige week in Bonn plaatsvond. 

De Top van Bonn in de schaduw van het Bitburggebeuren leverde 
weinig eensgezindheid op tussen Westerse groten (foto afp) 

N U kwamen er ook geen 
enorme resultaten uit die 
top. De Amerikanen wil

den dat volgend jaar een nieuwe 
multilaterale handelsronde zou be
ginnen teneinde protektionistische 
tendensen in de handel tussen de 
industrielanden tegen te gaan 
Maar Frankrijks president Mitter
rand eiste een langere voorberei
ding — zijn verzet werd vooral 
toegeschreven aan de vrees dat 
de EG-landbouwpolitiek scherp op 
de korrel zou worden genomen 
Zonder dat dit naar buiten ge
bracht werd hadden heel wat 
deelnemers ook kritiek op het 
enorme Amerikaanse begrotings
tekort dat mede verantwoordelijk 
is voor de hoge dollarkoers; en 
waren ze skeptisch over Japans 
bedoelingen inzake het meer ope
nen van zijn markt voor buiten
landse import. 

Meningsverschillen 
Buiten het ekonomische waren 

er duidelijke politieke meningsver
schillen. Frankrijk en Italië veroor

deelden openlijk Reagans, in Bonn 
bekendgemaakte, totale handels
embargo tegen Nicaragua en zeg
den dat men daarmee Nicaragua, 
net zoals vroeger Cuba, nog meer 
in de nchting van de Sovjetunie 
dreigt te duwen. De andere deel
nemers maakten diskreter duide
lijk dat ze niet aan het embargo 
willen meewerken, omdat, zo zei 
de Westduitse minister van Bui
tenlandse Zaken Genscher, zij 
handel met als politiek wapen wil
len gebruiken. 

Over „star wars" of Reagans 
„initiatief voor een strategische de
fensie" CSDD zoals het plan offi
cieel heet, was er evenmin eens
gezindheid. De meeste Europese 
landen hebben voor zichzelf nog 
niet uitgemaakt of en hoe ze aan 
SDI gaan meewerken. Maar Mit
terrand zei alvast dat Frankrijk niet 
zou ingaan op de Amerikaanse 
uitnodiging om mee te werken aan 
een anti-rakettenschild in de ruim
te 

Hij zei onomwonden dat de 
Europeanen beter zouden werken 
aan een eigen vreedzaam ruimte
programma in plaats van „hun ta
lenten te verspillen" aan een met-
Europese militaire onderneming. 
Een standpunt dat misschien met 
aansloeg bij al zijn gesprekspart
ners in Bonn, maar wel weerklank 
zal vinden bij een deel van de 
Westeuropese publieke opinie. 

H.O. 

lins bloedbaden, repressie, wanbe
heer — vandien. Het gaat terug op 
de illuzie van de zeventiende-
eeuwse rationalisten die dachten 
dat men op alles wetenschappelij
ke zekerheid kan toepassen, ook 
op politiek. Waar het nazisme de 
arrogantie van het bloed was kan 
men het leninisme de arrogantie 
van het intellekt noemen 

Veroordeling van die laatste ar
rogantie maakt evenwel de eerste 
met méér aanvaardbaar De indruk 
die Reagan gaf door zijn bezoek 
aan Bitburg was dat zijn hevig anti-
kommumsme hem veel minder 
zwaar deed tillen aan de misdaden 
van het nationaal-socialisme 

Men vroeg zich immers af je
gens wie hij zijn „gebaar van ver
zoening" wilde stellen. Jegens de 
Bondsrepubliek? Maar die is sinds 
haar oprichting een demokrati-
sche staat en een bondgenoot van 
Amenka Jegens wie dan wel? 
Daarop gaf Reagan geen klaar 
antwoord Daarom griefde hij zo
vele overlevende slachtoffers van 
het nazisme en anderen. 

Dat bondskanselier Kohl en 
vele Duitsers anderzijds het be
zoek aan Bitburg op prijs stelden 
IS begrijpelijk De generaties die na 
de oorlog opgegroeid zijn willen 
het met vergeten en vergeven, 
maar willen wel het verleden in 
perspektief plaatsen, met blijvend 
kollektief schuldig worden be
schouwd voor wat onder Hitler 
gebeurd is, willen erkenning dat 
met alle Duitsers nazi's waren, 
willen hun doden laten rusten 

Voor de Duitsers is 8 mei een 
moeilijke herdenking. Het was de 
nederlaag van Hitler, maar tegelijk 
de nederlaag van hun eigen land 
die hen vernedering, bezetting en 
een al veertig jaar durende verde
ling in twee Duitslanden bracht 

Met dat verleden en die neder
laag moeten ze leven, moeten ze 
zien klaar te komen Dat is een 
moeilijk en delikaat proces en 
daarbij moet ook rekening gehou
den worden met de trauma's en 
gevoelens van de slachtoffers van 
het nationaal-socialisme Het is met 
zeker dat dit proces het best 
gediend was met het wellicht goed 
bedoelde, maar wat te veel naar 
demagogie en „public relations" 
ruikende idee van Reagan om 
Bitburg te bezoeken 

H. Oosterhuys 
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Je ligt er (nog) niet van wakker 

Zure regen 
en bossterfte 

In het Museum voor Natuurwetenschappen te Brussel is nog tot de laatste dag 
van 1985 een merkwaardige tentoonstelling te zien over bossterfte en zure regen. 
De panelen en het materiaal van het museum te Karlsruhe werden door het 
Goethe-lnstituut ter beschikking gesteld van het Europese Milieubureau en het 
Instituut van Natuurwetenschappen. Naast de toestand in Duitsland wordt ook een 
overzicht gegeven van het onderzoek en de situatie in ons land. 

DE alarmerende berichten 
over de gevolgen van de 
zure regen nemen toe De 

ramp IS nauwelijks te overzien De 
Noorse meren in Telemark zijn 
biologisch dood De vis is uitge
storven in een gebied zo groot als 
Vlaanderen De jongste jaren is 
het dooiwater zo zuur dat alle 
vissoorten er moeten aan geloven 

Waldsterben 
Ook onze vennen in de Kem

pen zijn de jongste decennia sterk 
verzuurd Het water van de „Grote 
Klotteraard" en het „Zwart Water" 
in de buurt van Turnhout is vrijwel 
levensloos Alleen het „bootman
netje", een waterwants houdt er 
nog stand Begrijpelijk als je de 
zuurtegraad van vijftig jaar gele
den vergelijkt met de huidige in 
1933 schommelde de pH (zuurte
graad) van het water rond de 7, in 
1984 rond de 4, wat wijst op een 
toenemende s^erzuring 

Naaldbomen worden getroffen 
door topsterfte, misvormingen, 
groeistoornissen en verkleuring 
van de naalden Eén van de be
langrijke oorzaken is ongetwijfeld 
de zure regen, die ontstaat ten 
gevolge van de luchtverontreini
ging door zwavel- en stikstofoxi
den Vooral het aandeel van de 
termische elektriciteitscentrales 
en van het snelle autoverkeer is 
daarbij biezonder groot Maar het 
zou gevaarlijk en onjuist zijn de 
zure regen als enige oorzaak aan 
te wijzen Welke zijn dan de ande
re oorzaken van de bossterfte? 

Destabilisatie 
Er IS het vellen op grote schaal 

van inheemse boomsoorten, zoals 
de eik en de beuk, die praktisch 
verdwenen zijn op vele plaatsen in 
Duitsland In het Zwarte Woud 
begon men daarmee reeds in het 
midden van de 17de eeuw In de 
plaats van de loofbomen kwamen 
naaldbomen, zoals de zilverden en 
de fijnspar 

Tijdens de opeenvolgende oor
logen werden er massaal bomen 
gekapt in 1870, 1914-'18 en 1940-
'45 Na de kaalslag kwam de 

eerste ziekteverschijnselen opge
merkt bij de fijnspar en de den 

Momenteel worden de oorza
ken van de aantasting bestudeerd 
te Gembloers aan de fakulteit 
Landbouwwetenschappen, terwijl 
de universiteit te Louvain-la-Neuve 
de aangetaste oppervlakte en de 
gezondheidstoestand van de bo
men nagaat Beide studies worden 
gefinancierd door de Europese 
Gemeenschap De waarnemingen 
gebeuren in vier meetstations te 
Eupen, Hèstreu, Florenville en 
Sankt-Vith, met medewerking van 
het wetenschappelijk station in de 
Hoge Venen 

In Oost-Vlaanderen worden de 
zuurtegraad en de chemische 
kenmerken van de neerslag onder 
een bosscherm nagegaan sedert 
november 1983 Dat gebeurt in vijf 
stations te Gontrode, Gent, Zelza-
te, Wachtebeke en Buggenhout 
De eerste resultaten relativeren 
de invloed van de zure neerslag 
met betrekking tot de bossterfte 

Op VIMOS 
DE Viaams-Nattonaie Om-

roepsttchttng brengt op 
dinsdag, 14 mei aanstaande, 
vanaf 21 u 30 een korte TV-
reportage over de bossterfte 
en zure regen op BRT1, m.m.v 
Harry Van Onessen van het 
Museum voor Natuurweten
schappen en prof. M Van 
Miegroet van de Rijksuniversi
teit Gent 

ren, de omschakeling van alle ter
mische elektriciteitscentrales op 
zwavelarme brandstof en op rook
gasreiniging om de emissie van 
zwaveldioxide af te remmen Bei
de maatregelen zijn haalbaar op 
voorwaarde dat men bereid is om 
op te treden Alleen maar aan de 
klaagmuur gaan staan, lost niets 
op Roeland Dirks 

' ' • - • " , < * - ; ' ' • ^ ' 0^? r' .'m ' 

•SSV ^ ^ . ^ ^ . ^ - . 

Zure vennen en zieke tx}ssen in 't begin merk je er weinig van' 

De uitstoot van zwaveldioxide door elektriciteitscentrales is één van de vele oorzaken van zure regen en bossterfte 

schorskeverschade, die reusachti
ge afmetingen aannam Daarbij 
waren er ook zogenaamde kap
pingen door de geallieerden na de 
oorlog Daarna werd de streek 
herbebost, maar bijna uitsluitend 
met naaldbomen 

Bovendien begon Duitsland al in 
de jaren '60 met computerbos-
bouw, waarbij de bosgroei vanuit 

her bureau wordt gestuurd Het 
gaat daarbij meestal om groeimo
dellen bestaande uit éen enkele 
boomsoort 

Ook bij ons? 
In die omstandigheden veroor

zaakt elke bijkomende druk een 
kettingreaktie, die erge gevolgen 
kan hebben Zo bekeken zijn zo
wel zure regen, jacht, rekreatie als 
een overmaat aan wild ongunstige 
faktoren Samen dragen ze bij tot 
de aftakeling van het bosbestand 
De destabilisatie van het bos is 
dus de belangrijkste oorzaak van 
bossterfte 

De streek van Eupen en Sankt-
Vith en de bossen grenzend aan 
het Groothertogdom Luxemburg 
blijven met gespaard In de zomer 
van 1982 hebben de ingenieurs 
van Waters en Bossen daar de 

Een volledig rapport verschijnt in 
juni aanstaande 

Inzake het fundamenteel weten
schappelijk onderzoek in deze ma-
tene bereidt de European Science 
Foundation nieuwe research-pro-
jekten voor, die in de tweede helft 
van de jaren '80 zullen worden 
uitgevoerd 

Snelheids
beperking 

De bossterfte is een komplekse 
zaak, die terecht wordt aange
klaagd Om er iets tegen te doen. 
zijn er tal van maatregelen moge
lijk 

Volgende twee initiatieven zijn 
in verband met de zure regen 
pnoritair een algemene snelheids
beperking om de uitstoot van stik
stofoxiden drastisch te verminde-

Zure 
Regen-boek 

Greenpeace koppelt aktie en 
informatie steeds aan mekaar en 
doet dat nu ook weer met Het 
Zure Regen-boek Het boek, zo'n 
100 bladzijden dik, is een onmis
baar dossier voor wie er alles over 
wil weten, maar zegt ook wat wij 
kunnen doen om het probleem te 
bestrijden Wij raden het aan alle 
natuurliefhebbers ten zeerste aan, 
maar ook aan onze plaatselijke 
mandatarissen die er wellicht stof 
tot aktie in kunnen vinden Het 
Zure Regen-boek is te bekomen 
bij Greenpeace, Cominestraat 41 
te 1000 Brussel op 02-2301307 
en kost 300 fr (25 fr port inbegrJ. 
Rek 001-1380706-84 
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HIELPEN REEDS BIJ DE WASBEURT 

Ja, we hebben het anderhalf miljoen bereikt'Zelfs ruim overschreden De financiële dienst van het 
Barrikadenplein deelde ons woensdagmorgen het jongste cijfer mee 1574.280 fr / Onze volgende 
stap IS nu op naar het miljoendriekwart Nee, nog niet voor volgende week maar eer de maarrd mei 

er op zit zal ook die tunderms wel genomen zijn. Zeker als u meedoet' 

Lijst 11 
K Belmans, Ovenjse 
Hugo Waeterloos, Gent 
J Meulepas, Hove 
Anoniem, Tervuren 
Anoniem, Keerbergen 
Anoniem, Vossem 
Julien Desseyn, Middelkerke 
Jozef Vets, Herselt 
Anoniem, Riemst 
Hugo Thibaut Antwerpen 
Anoniem, Gistel 
Pauweis-Phtlips, Waarschoot 
Anoniem, Genk 
B, Wilrijk 
Cosyns-De Rijck, Denderleeuw 
Joanna Persoons, Willebroek 
Anoniem, Moorsel 
Anoniem. Kapelle O /D Bos 
Wed Piet Sevenns Zwijndrecht 
Lommaert-Janssens, Borgerhout 
V W , Brakel 
Godelieve Vanpraet, Vilvoorde 
Magda Cardoen, Rollegem 
V D , Waasmunster 
Anoniem, Hemiksem 
Remi De Vis, Melle 
Anoniem, Erembodegem 
Anoniem, Kortenberg 
V H J , Berlare 
Franascus Van Grunderbeek, Weerde 

Juul Bessemans, St-Truiden 
Anoniem, Genk 
Walter Peeters, Hamme 
Urbaan Debruyn, Hasselt 
P.E, Dilbeek 
H. Moeremans, Willebroek 
Anoniem, Antwerpen 

lOOOfr 
1000 fr 
lOOOfr 
lOOOfr 
5000 fr 

500 f r 
3000 fr 
lOOOfr 
lOOOfr 
5000 fr 
2000 fr 
2000 fr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 

300 f r 
1 000 fr 
lOOOfr 
1 000 fr 
lOOOfr 
lOOOfr 

lOOOfr 
1 000 fr 
1 000 fr 
5000 fr 
5000 f r 
5000 fr 
2000 fr 
2000 fr 

Gaby Vandromme. Brussel 
Anoniem, Ingelmunster 
ArKHiiem, Moorslede 
Jan De Dier, Erembodegem 
Anoniem, Berchem 
A De Nijn, Bomem 
Deckers, Mortsel 
Anoniem, Bree 
Veyt Buggenhout 
Croonenberghs, Leefdaal 
Anoniem, Gent 
Leo De Sutter Laarne 
JP Vanden Buicke, Wevelgem 
Anoniem, Lichtervelde 
Paul Boumans, Ranst 
Gaby Vagenende, Massemen 
Anoniem, Peutie 
Van Loo, Scherfjenheuvel 
Herremans, Welle 
G Lefever, Elverdinge 
Richard Peeters, Wezembeek-Oppem 

Anoniem, St-Gillis-Waas 
Pieter Vandenbroeck, Booischot 
Geerhard Vandenbroeck, Booischot 
Arwniem, Ronse 
J Valgaeren, Mol 
Anoniem, Brugge 
Leo Van Brussel, Boechout 
Eduard Gaublomme, Boechout 
An FVE, Kortenberg 
Karel Van Steenbergen, Haasrode 
Jos Heylen, Herenthout 
Jozef Demi, Borsbeek 
Dits NV, Zaventem 
Van In-Simoens, Brugge 
Joel De Roose, Gent 
Anoniem, Wommelgem 
Servaes, Sint-Amands 
Alfons Pauwels, Affligem 

2000 fr 
LOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
ZOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 

500 fr 
200 f r 

2000 fr 

2.000 fr 
2000 fr 
2 000 f r 
2000 fr 
3000 fr 
5000 fr 
5000 fr 
5000 fr 
5000fr 
2000 fr 
5000 fr 
2 000 f r 
1 000 f r 
1200fr 
1 000 fr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 

VU-Groot-Zwevegem 
Frank Vercauteren, ün t 

lOOOfr 
lOOOfr 

Mia en Gust Geens, K^adle-op-den-Bos 

Dany Moors, Hasselt 
Anoniem, Hï^le 
August Vercammen, Nijlen 
Arnold Winckelmans, Puurs 
Anoniem, Melle 
J Veriemans, Maasmechelen 
G Smets, Leuven 
Anoniem, Temat 
Jacques Lammens, Serskamp 
P Van Hoof, Aarschot 
H S , Scherpenheuvel 
V A , Brussel 
Julia De Pooter, Nijlen 
Anoniem, Nijlen 
Van Den Borren, Vilvoorde 
Jozef Verhelst Kuurne 
Anoniem, Evergem 
Henri Pyson, Koksijde 
Hugo Segers, Bomem 
William Claykens, Heverlee 
VU-afdeling Tienen 
VU-afd St-Katelijne-Waver 

lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 

100 fr 
2 000 f r. 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 
1.000 f r 
lOOOfr 

300 fr 
3000 fr 
3000 fr 
lOOOfr 
lOOOfr 
lOOOfr 

500 fr 
5000 fr 
1 050 fr 

Jaak Vandemeulebroucke, Oostende 3 000 fr 
Appeltans, Herk-de-Stad 
Antoon Malfait Kortrijk 
VU-Kruibeke 
Jean Bollen, Mol 
Maes, Deinze 
Michel Van Laere, Neerpelt 
Frederik Vanderelst, Mechelen 
Suzanne De Schnjver, Affligem 
W F , Brussel 

2000 fr 
lOOOfr 
lOOOfr 
2 000 f r 
2 000 f r 
3 000 f r 

500 fr 
lOOOfr 
2 000 f r 

(vervolgt) 

] 

' 

' 

• 
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Wie van Brussel 
naar Oostende rijdt 
en de ogen ge
bruikt zit goed voor 
een diepzinnige 
studie omtrent de 
l(ollel<tieve drang 
om met stikkers de 
wereld iets mee te 

^ ^ ^ A ^ 2 delen. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B Het zal de 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ger onmiddell i jk 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ opvallen dat derge-

^ ^ ^ ^ ^ ^ lijke boodschap-
S ^ ^ ^ pen niet zo vri jbl i j -
^ ^ ^ ^ ^ B vend zijn. Nauwe-

^ ^ t ^ ^ l i jks Zwijnaarde 
bereikt of de aan

dachtige toeschouwer zal zich deel
genoot weten van de meest wereld
omvattende problemen en standpun
ten. 

Wie tegen de kernraketten is kleeft 
de hemelsblauwe stikker „NATO". 
Da's kort en goed en zonder diskus-
sie. 

Wie Rijkswacht en/of Politie te 
vriend wil houden plakt het symbool 
van een van hun vak- of vriendenbon
den. Een flamingant die te Brussel 
zijn wagentje met „Leeuw" of „VL" 
niet beschadigd wil zien zegt dat hij 
ook voor „Breiz Atao" is. Wie van 
sport houdt afficheert dat onomwon
den net zoals de verontruste ouder 
die 't VSO verloedering vindt. Hij die 
een voetbalploeg aankleeft toont dat 
met een mini shirt van het desbetref
fende team, aan een dito plastiek 
kapstokje. Wie Fons de Wolf boven 
Vanderaerden verkiest laat daar 
geen geheim over bestaan en vice 
versa. 

Ik y niet 
van stikkers 

Scholen, vooral vrije, komen ruim 
aan bod; de fakkel van de vrijzinni-
gaards vlamt volop. Vrije Radio's zijn 
in. Gelovigen duiden met een SOS-
kruis dat ze geestelijk willen gede-
panneerd worden, VAB-leden tech
nisch. Politieke partijen liggen echter 
niet goed. Bij ons lezen wat je in He 
de France ziet; „Chirac, je t 'a imef is 
Frank Swaelen niet weggelegd. Toch 
lijkt de jongste VU-stikker het goed 
te doen. 

Uit Duitsland vertaalden wij „Een 
hart voor kinderen" en de pro- en 
anti-stikkers over kernenergie. Van 
over het Kanaal waaide het „Baby on 
board", in het Frans vertaald door het 
familiaire mioche Ckleuter) of het bar-
goense möme (wijfje). Vlaanderen 
houdt het bij „Baby aan boord". 

Helemaal sentimenteel wordt het 
met de stikkervraag; „Heb je vanmor
gen je kind wel gekust?" 

Té gek wanneer de stikker wil 
zeggen van iets te houden waarbij 
„houden van" of „hart" door een rood 
V vervangen wordt. Aldus komt men 
doorgaans tot een onontwarbaar 
spijkerschrift. Een voorbeeld: „Ik V 
mijn Duitse herder' of , J ' * Le Zou
te". Niet-rokers maken ons wi js; „Ik 
V mijn V ! " 

Uit Duitsland kwam ook de mode 
de letter O door zoenende lippen te 
vervangen. 

Dat lukt perfekt met het woord 
Koln maar wordt lachwekkend als je 
de naam van een Pajottenlands dorp 
moet lezen- „G(lippenXlippen)IK"_ 
Volgt u ons? 

Helemaal weg zijn we van de me
dedeling „Ik rem ook voor dieren" 
zeker wanneer de boodschap door 
een slachthuiskamion wordt uitge
dragen. Leuker vinden we de varian
te „Ik rem ook voor mooie meisjes". 
Maar eens Oostende bereikt deelt de 
reiziger beslist onze mening; „Ik ¥ 
niet van stikkers!" 

/A: H£& OOK ££A/ i£6B MAA&, 

££A/ lEJ(/(£/i mAA/TJ£ HAD /X 
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doofc-dk-week. 

Van dag 
tot dag 

Zaterdag 11 mei 
• BRT 1 - 1200 
E.K.-turnen voor vrouwen, reportage 
• BRT 1 • 16.00 
Miss Graitt verovert Richmond, 
film 
• BRT 1 - 18.05 
Stad op stelten, Izegem-Bree 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.20 
Spoorzoeken, film 
• BRT 1 - 21 50 
The sound of musical, show 
• BRT 1 - 22.45 
Sport op zaterdag 
• BRT 2 - 1335 
Paus in Nederland, reportage 
• Ned. 1 - 16.20 
Bij Koos, praatshow 
• Ned 1 - 1804 
Coronations street, serie 
• Ned. 1 - 1900 
De smurfen, strips 

Ned 1-2028 
Het bloed kruipt, serie 

Ned. 1 - 20.55 
Tussen wal en schip, serie 

Ned 1 - 21.45 
Ouwe koeien uit Pisa, satire 

Ned 1-2235 
Achter het nieuws, info 

Ned. 1 - 23.05 
Sonja op zaterdag, praatshow 
• Ned 2 - 1945 
Paus in Nederland, reportage 
• Ned 2 - 2245 
Studio sport 
• Ned. 2 - 23.15 
Going in style, film 

Zondag 12 mei 
• BRT 1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 1500 
Dymphna-stoet uit Geel, 
reportage 
• BRT 1 - 16.45 
Oom Hoya gaat op reis, serie 
• BRT 1 - 1650 
Roadrunner, serie 
• BRT 1 - 1700 
Zondag-party, show 
• BRT 1 - 18.05 
Liegebeest 
• BRT 1 - 1820 
Leven en laten leven, natuurkwis 
• BRT 1 - 2035 
Diana, serie 

• BRT 1 - 21 25 
De wederopbouw na 1914, dok. 
• BRT 2 - 13.00 
EK-Turnen voor vrouwen, 
reportage 
• BRT 2 - 1620 
Paus in Nederland, reportage 
• Ned 1 - 19.35 
Meiden in de jaren '80, dok. 
• Ned. 1 - 20.10 
Het oog Vanthilt, show 
• Ned 1 - 20.35 
II bacio di Tosca, dok. 
• Ned. 1 - 22.00 
VPRO-nieuws, info 
• Ned. 1 - 22.20 
Kopzeer aan die waanzee, film 
• Ned. 1 -2310 

Clint Eastwood als de onvervalste westemfiguur Joe Kidd in John Stur-
gess' western „Joe Kidd" (Vrijdag 17 mei om 23 u. 30 op Ned. 2). 

Het onderhoud, diskussie 
• Ned. 2 - 820 
Paus in Nederland, ook om 9.45,11.00, 
12.25, 1435 en 22.30 
• Ned. 2-20.10 
Panoramiek, Info 
• Ned. 2 - 20.45 
Over en weer, praatshow 
• Ned. 2-21.40 
Doodgaan in Nederland, film 

Maandag 13 mei 
• BRT 1 - 18.05 
Merlina, serie 
• BRT 1 - 2025 
Willem van Oranje, serie 
• BRT 1 - 2110 
Sjo-bis-time, show 
• BRT 1 - 2200 
Wikken en wegen, info 
• BRT 2 - 14.35 
Paus in Den Haag, reportage 
• BRT 2 - 19.00 
De Edison tweeling, serie 
• BRT 2 - 19.25 
Het nieuwe analfabetisme, info 
• BRT 2 - 21 45 
Extra Time, sportinfo 
• BRT 2 - 21 45 
Villa Tempo, rock 
• Ned. 1-1910 
Televizier magazine, info 
• Ned 1 - 2028 
In de hoofdrol, praatshow 
• Ned. 1 - 21.30 
The outsider, praatshow 
• Ned. 1 -21.30 
The outsider, serie 
• Ned 1 - 23.15 
Karel van de Graaf, info 
• Ned. 2 - 19.12 
Paus in Nederland, reportage 
• Ned 2 - 2025 
Paus in Nederland 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag. Info 

Dinsdag 14 mei 
• BRT 1 - 1800 
Tik tak 
• BRT 1 - 18.35 
Candy Candy, serie 
• BRT 1 - 19.00 
De Amerikanen, portret 
van een volk 
• BRT 1 - 20.30 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 2055 
Commerspace, over de ruimte 

• BRT 1 - 21.50 
De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting 

• BRT 2 - 17.05 
Paus in Nederiand, reportage 
• BRT 2 - 19.00 
Webster, sene 
• BRT 2 - 20.30 
De-steek-er-wat-van-op-show 
• BRT 2-21.40 
Gouden Praags TV-festival 
• Ned. 1 - 15.30 
Holiday eiland, serie 
• Ned. 1-1925 
Hongarije—Nederland, voetbal 
• Ned. 1 - 22.00 
Paus in Nederiand, reportage 
• Ned. 2-16.00 
Het kleine huis, serie 
• Ned. 2 - 19.35 
Spelregel, kwis 
• Ned 2 - 20.20 
De aarde naar de maan?, debat 
• Ned 2 - 22.45 
Den Haag vandaag. Info 
• Ned. 2 - 23.35 
Mag ik 's met je praten?, dok 

Woensdag 15 mei 
• BRT 1 - 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 - 18.10 
Zeppelin, kindennfo 
• BRT 1 - 18.35 
Midas, serie 
• BRT 1 - 19.00 
Gezondheidsmagazine, info 
• BRT 1 - 20.30 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 - 21.15 
Monumenten en landschappen-, 
de Kust 
• BRT 2 - 11.05 
Paus in Luxemburg, reportage 
• BRT 2 - 1900 
Chocky, SF-sene 
• BRT 2 - 20.10 
Everton—Rapid Wien, voetbal 
• Ned. 1 - 19.00 
Goochel mee met Hans Kazan 
• Ned. 1 - 1905 
The A-team, serie 
• Ned 1 - 20.33 
Meatballs, film 
• Ned. 1 - 22.05 
Tros Aktua, info 
• Ned. 2 - 820 
Paus In Nederland, verslag 
• Ned 2 - 1922 
Van gewest tot gewest, 
regionale info 
• Ned. 2 - 2244 
Den Haag vandaag, info 

Donderdag 16 mei 
• BRT 1 - 15.00 
Help me te dromen, film 

• BRT 1 - 16.50 
De Tsukuba-kwis, finale 
• BRT 1 - 1805 
Plons, stnp 
• BRT 1 - 1810 
Mijn vader, jeugdfilm 
• BRT 1 - 18.40 
Oom Hoya gaat op reis, serie 
• BRT 1 - 18.50 
Moonfleet, sene 
• BRT 1 - 19.20 
Jonge Keerbergse duifjes, 
kooktip 
• BRT 1 - 20.30 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 2120 
Rerum Novarum, over Cardijn 
• BRT 1 - 2210 
Dallas, serie 
• BRT 2 - 920, reportage 
Paus in Luxemburg 
• BRT 2 - 19.10 
Pausbezoek, reportage 
• BRT 2-21.05 
Gouden Praags TV-festival, 
koncert 
• Ned. 1 - 19.00 
Blue thunder, serie 
• Ned. 1 - 2028 
Call to glory, serie 
• Ned. 1 -21.15 
Nederland muziekland, show 
• Ned. 1 - 22.00 
100 jaar auto, dok. 
• Ned. 1 - 2225 
Halloween, film 
• Ned. 2 - 19.12 
Walking back to happiness, dok. 
• Ned. 2 - 19.37 
Kenmerk, info 
• Ned. 2-20.00 
Blunders, om te lachen 
• Ned. 2 - 20.18 
Love boat, serie 
• Ned. 2-21.08 
MId-lott live, kwis 
• Ned. 2 - 2240 
Haagse bluf, info 

Vrijdag 17 mei 
• BRT 1 - 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 - 1825 
Jacobus en Comeel, strip 

• BRT 1 - 18.40 
Lieve plantjes, info 
• BRT 1 - 19.00 
1 Week sport 
• BRT 1 - 20.35 
Ook de zon komt op, füm 
• BRT 1 - 2205 
Première, info 
• BRT 2-8.45 
Pausbezoek, tot 12u.30 
• BRT 2 - 15.30 
Pausbezoek, tot 16u.30 
• BRT 2-20.15 
Capriccio, opera van R. Strauss 
• Ned. 1 - 1925 
Hotel de witte raaf, serie 
• Ned. 1 - 2028 
Schatten en schieten, k v ^ 
• Ned. 1 - 2120 
Hier en nu, info 
• Ned. 1 - 21.55 
Hill street blues, serie 
• Ned. 1 - 22.45 
Cheers, serie 
• Ned. 1 - 23.10 
Achter nieuws, info 
• Ned. 2 - 19.12 
Platengala 1984, show 
• Ned. 2 - 19.50 
Superman 1, SF-film 
• Ned 2 - 22.45 
Screentest, satire 
• Ned 2 - 23.30 
Joe Kidd, western 

Een film 
per dag 

Zaterdag 11 mei 
Miss Grant verovert Richmond 

Amenk. film uit 1949. Lucille Ball 
speelt een hoogst onhandige sekreta-
resse die per ongeluk betrokken raakt 
bij schurkenpraktijken. (BRT 1, om 
16 u.). 

Zondag 12 mei 
Le secret 

Franse thriller uit 1974 met o.a Phi
lippe Noiret Mariene Jobert en Jean-
Louis Tnntlgnant. 

David IS buiten zijn wil op de hoogte 
gekomen van een geheim dat de 
staatsorde in gevaar kan brengen 
Hierdoor wordt hij staatsgevaarlijk Er 
wordt jacht op hem gemaakt Via de 
Pyreneeën probeert hij het land uit te 
komen. (RTL, om 20 uJ. 

Maandag 13 mei 
Koyaanisqatsi 

Amenkaanse veelsterrenfilm uit 
1983 Een film zonder verhaal, waann 
de beelden spreken, op verrukkelijke 
muziek van Philip Glass (D. 1, om 
23 u.). 

Dinsdag 14 mei 
Les fêtes galantes 

Laatste film van René Clair uit 1965 
18de eeuw De verslagen maarschalk 
d'Allenberg, heeft zich met enkele ge
trouwen teruggetrokken op Monte 
Calvi Honger, dorst en verveling ma
ken zich stilaan meester van het 
groepje, terwijl bij de belegers feeste
lijk gevierd, gevreten, gedronken en 
gedanst wordt en muziek gemaakt 
wordt. (RTL, om 21 uJ. 

Woensdag 15 mei 
Meatballs 

Canadese film uit 1979. Lefdesver-
wikkelingen, misverstanden, sportieve 
krachtmetingen, teenagerromantek en 
humonstische toestanden in twee zo
merkampen voor jongeren: één voor 
rijkeluiskinderen en één voor armlasti
ge jeugd.. (Ned. 1, om 20u.33). 

Donderdag 16 mei 
Halloween 

Amenkaanse film uit 1978. Liefheb
bers van horror knjgen het volle pond-
een psychopaat die al als kind in de 
„Halloweennacht", een nacht waann de 
mensen elkaar pesten, enkele moor
den pleegde en dat opnieuw wil doen 
na zijn ontsnapping uit de gevangenis». 
(Ned. 1, om 22u. 15). 

Vrijdag 17 mei 
Ook de zon komt op 

1ste deel van een tweedelige film 
naar het werk van Ernest Hemingway 
„The sun also nses" De film schetst 
het leven van een heterogene kolonie 
Amenkanen die na de Eerste Wereld
oorlog blijven hangen zijn in Panjs Ze 
leven doelloos en zoeken hun vertier 
in drank en vrouwen... (BRT 1, om 
20 u. 35). I 
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nthoudlen 
Vooral deze eeuw zijn vele voorheen eenzaam en 

gescheiden levende kunstdisciplines sterk naar elkaar 
toe gegroeid. En ook het mecenaat heeft een andere 
impuls gekregen, nu meer dan vroeger vanuit de 
openbare en semi-openbare sektor Beide tendensen 
ontmoeten elkaar nu, tot 14 juli nog, in de ASLK-galerij 
in de tentoonstelling „Muziek om naar te kijken". 

1985 IS uitgeroepen als het 
„Jaar van de Muziek", voor 
de ASLK een goede gele

genheid voor het organizeren van 
een exp>ositie van plastische kunst 
rond het tema „Muziek als inspira
tiebron in de Belgische kunst van 
de 13de tot de 20ste eeuW' Voor 
de organizatie heeft de beeldende 
kunstenaar doorheen alle tijden en 
strekkingen interesse gehad voor 
de muziek als inspiratiebron Wij 
laten die bewenng twijfelend in het 
midden, al wijzen de ruim 100 
getoonde werken (onderverdeeld 
in vier afdelingen middeleeuwen, 
renaissance-barok, 19de eeuw en 
20ste eeuw) wel in die richtng 

Al die werken opsommen kan in 
het bestek van deze rubnek niet, al 
zijn enkele blikvangers beslist het 
vermelden waard Bij voorbeeld 
een Getijdenboek van rond 1500 
en een prachtig staaltje van Brus
selse tapijtweefkunst uit 1520 
Van Rubens is er „Het park en het 

steen van Eeckeren" Ook de heili
ge Cecilia, beschermvrouwe van 
de musici, is uiteraard aanwezig, 
zowel in schildenjen als houtskulp-
turen Merkwaardig is een blauw-
zwart meubeltje, dat bij nader toe
zien een draaiorgel blijkt te zijn 

De 19de eeuw is in de tentoon
stelling vertegenwoordigd met 
werken van O A Paelirxïk, Rops, 
Navez, Wauters En nog dichter bij 
ons dan staan de werken van M 
Van de Woesbjne, E Tijtgat, C 
Drybergh, P Alechinsky, J Mito 
Zowel voor de liefhebber van 
plastische kunst als voor de mek>-
maan is deze tentoonstelling zeker 
een opmerkelijke konfrontate 

De expositie is alle dagen, ook 
op zon- en feestdagen, gratis toe
gankelijk van 10 tot 18 u De njke-
lijk geïllustreerde katalogus kost 
wel 400 fr , maar is die pnjs best 
waard De ASLK-galenj is gelegen 
in de Brusselse middenstad, aan 
de Kreupelenstraat 1Z 

fjfui^te JïiMeten 

We hadden het kunnen weten. In deze krisistijd is 
het showelement meer dan ooit gegeerd, nu op een 
Eurovisie-songfestival verschijnen met een muzikale 
fluwelen streling is meer dan een gok. Het was 
duidelijk een verkeerde. 

LINDA Lepomme treft echter 
geen verwijt, eind apnl nog 
wist ze in de zaal Deca-

skoop te Gent een volwaardige 
tour-de-chant op de planken te 
zetten, waarmee ze bewees uit 
het beste hout gesneden te zijn en 
— ZIJ het met een met zo sterke 
stem — een goeie keuze was 

Vragen eerder aan de opge
drongen auteur Bert Vivier, van 
wie de tekst nu met helemaal 
bedoeld leek te zijn voor een 
televisiefestival Komponist Pieter 
Verlinden zette, de moderne toon-
dichters indachtig, een haakwerk 
van flarden chanson en aanver
wanten op een njtje, waarmee je 
een kompositie maakt die kan ge
zongen worden maar die de ver
tolker te Goteborg meer dan een 
koude douche bezorgde Linda 
i-epomme zelf leek ons helemaal 
met uitgerust en ontspannen zoals 
de persfoto's lieten geloven Ze 
kon amper verbergen dat ze er 
zelf met in geloofde 

In de voetsporen van Abba pro
beerden heel wat opgezette 
groepjes hun kans te verzilveren, 
en omwille van de spontane uit
straling en de melodie was ook 
voor ons Duitsland de grote kans
hebber, terwijl Israel een school
voorbeeld was van hoe een cliche 
er kan uitzien Het winnende Noor
se duo Bobbysocks kreeg van zes 
landen, waaronder Vlaanderen de 
hoogste score, terwijl ünda Le
pomme op de Turken moest 
wachten om punten te krijgen De 
Scandinaviers bedachten elkaar 
(net als vonge jaren de franstahge 
landen) met hoge cijfers, Duitsland 
moest het in de laatste stemming 
tegen de eigen noorderburen af
leggen 

De titel „La det swinge" won 
uiteindelijk deze dertigste afleve-
nng „Laat het swingen" was de 
boodschap, die door de meeste 
landen in ntme en muziek werd 
omgezet 

&S toefen 
Men brengt vandaag de dag in een kelder zowat 

van alles onder, tot de ketels van de centrale verwar
ming toe, helaas. In wezen evenwel is de kelder een 
ondergrondse of half ondergrondse ruimte waarin 
men doorgaans enkel levensmiddelen en dranken 
bewaart. De nobelste funktie die men een kelder kan 
toedichten is natuurlijk deze van wijnkelder 

ETYMOLOGISCH schijnt 
zoTKier wetenschappelijke 
zekerheid nochtans, het 

woord kekder afkomsbg te zijn van 
het Latjnse „caltare", wat „treden" 
of jTeen en weer stapfjen" bete
kent en waarmee men ook het 
„treden" van de wijn bedoelt In die 
zin sp>reekt men in het Durts nog 
steeds van het Jcelteren" van de 
wijn, wat staat voor het persen 
van de druiven. Arxiere benamin
gen voor ruimten waar wijn be

waard of genjpt wordt zijn bode
ga (Spanje, ook voor wijnproeflo-
kaaD, cave, chai (bovengronds), 
estufa (madeira), lagar (port), lod
ge dn Engeland voor madeira en 
port) 

Over een wijnkelder wordt altjd 
met enig ontzag gesproken, ook 
als synoniem van een gekoester
de kollektie flessen met het edele 
vocht Niet elke kelder is evenwel 
tot het deugdelijk bewaren van 
wijn geschikt Een goede wijnkel

der moet vooral een zeer rustig 
oord zijn Woningen die aan een 
drukke weg of aan een straat met 
tramverkeer gelegen zijn kunnen 
zich door het voortdurende tnllen 
zelden op een adekwate wijnkel
der beroemen Ook moet de kel
der tochtvrij zijn, bij een ideale 
temperatuur van 8 tot 12 graden, 
hoewel een paar graden afwijking 
naar boven of omlaag nog geen 
ramp hoeven te betekenen 

In zo'n kelder mag het noch te 
vochtig noch te droog zijn In 
Franknjk bestrooit men tot het 
handhaven van de juiste vochtig
heidsgraad de vloer met fijn zand 

Het best is men natuurlijk met 
een speciaal gebouwde wijnkel
der waann men de flessen over
zichtelijk en veilig kan stapelen en 
geregeld — met zachtheid — kan 
keren In de moderne nieuwbouw 
IS zo'n ruimte evenwel zelden 
voorzien Doorgaans moet men 
het dan stellen met een wijnhoekje 
met liefst houten of metalen rek
ken Zorg er dan wel voor de wijn 
zo ver mogelijk van eventuele 
verwarmingsinstallaties te houden 
en ook van opgeslagen, sterk rui
kende levensmiddelen (want zelfs 
door de kurk heen kan wijn onge
wenste geuren in zich opnemen) 

VIPERA 

't Bitburgscb kerckhof mogt niet roemen 
op des praesidenten bloemen: 
by de adders onder 't gras 
quam gheen bloemenstuck vanpas. 

^MeebpeLsn 
De kennis van de geschiedenis 

van onze Noorderburen blijkt geluk
kig, toch groter te zijn dan wij aan
vankelijk vermoed hadden Op de 
78ste uitgave van onze kwis kregen 
we 32 korrekte antwoorlden binnen 
Nog vlug de oplossing (1) Verdrag 
van de XXIV Artikelen, (2) Gravin 
d'Oultremont (3) JR Thorbecke en 
(4) Groen van Prinsterer 

Uit de juiste antwoorden werd M 
Lauwaert uit de Europalaan 5 te Sint-
Pieters-Leeuw geloot Deze lezer ont
vangt eerstdaags een boekenpakket 
van de redaktie 

De 80ste opgave van dit vragen-
spelletje volgt hieronder Indien u 
denkt de juiste oplossing te kennen, 
stuur dit dan onverwijld naar WIJ, 
„Meespelen (80)', Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel Veel sukses! 

OOK deze week geven wij 
twee nogal uitgebreide ci
taten van eenzelfde, be

langrijke figuur uit het verleden 

Aan u om te ontdekken wie deze 
persoon is 

Nog deze tips de man die we 
zoeken is iemand die leefde tij
dens de 18de eeuw in Engeland 
Tot op vandaag blijven ekonomis-
ten zich — weliswaar met de 
nodige wijzigingen — op hem be
roepen 

„Ik zag een kleine fabnek, waar 
slechts tien man werkten van wie 
sommigen dus twee of dne be
werkingen hadden te vernchten 
Maar, hoewel de fabnek zeer arm 
was en dus slecht geoutilleerd, 
konden zij, wanneer zij zich in
spanden, ongeveer twaalf ponden 
spelden per dag maken een pond 
vertegenwoordigt meer dan dui
zend spelden van gemiddelde 
grootte Deze tien personen kon
den dus meer dan achtenveertig
duizend spelde per dag maken, elk 
van hen kon dus beschouwd wor
den als makende 1 /10 van 48 000 
spelden Maar indien zij afzonder

lijk en onafhankelijk van elkaar 
hadden gewerkt zonder voor dit 
biezondere werk te zijn opgeleid, 
had ieder van hen nog geen twin
tig spelden per dag kunnen ma
ken, dit wil zeggen met het twee-
honderdveertigste en misschien 
zelfs met het vierhonderdtachtig-
ste van wat hij op het ogenblik 
dank zij juiste verdeling en kombi-
natie van de verschillende hand
grepen in staat is te fabnceren" 

„Het werk van sommige der 
meest gerespekteerde klassen 
der samenleving heeft evenmin als 
dat van de dienstknechten, echte 
waarde Het ncht zich niet op een 
bepaald voorwerp, het produceert 
met iets dat verkocht kan worden 
en als het klaar is in omloop blijft 
en kan dienen voor verdere pro-
duktie De vorst bij voorbeeld, en 
eveneens de burgerlijke en militai
re overheden die onder hem 
staan het hele leger en de vloot 
zijn dergelijke met-produktieve 
werkers Zij zijn de dienaars van 
de Staat en zij worden onderhou
den met een deel van de jaarlijkse 
produktie van anderen 

De rente van de grond en de 
winsten van de kapitalen zijn dus 
overal de voornaamste bronnen 
waaruit de niet-produkteve bezol
digden hun inkomsten putten" 
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Nekker-duiveltjes liggen er op de loer 

Een dagje-uit in uniei< 
Mechels sportdomein 

Mechelaars van over de Dijle gingen (ook) vroeger 
graag een avondje uit in Mechelen. 

Dat was best aangenaam, tot ze terug naar huis 
moesten. Want, dan was er dat kleine bruggetje. Een 
gevaarlijk bruggetje want in de Dijle lagen er duiveltjes 
op de loer om de argeloze feestvierder in het water te 
trekken... 

Daarom gooiden de mensen een muntstukje in het 
water; om de duiveltjes om te kopen... 

DIE duiveltjes werden „Nek-
kertjes" genoemd, en zij 
hebben hun naam gege

ven aan het meest volledige sport
park ooit in Vlaanderen gebouwd 
de Nekker 

Groot en klein 
Het sportpark „De Nekker' 

biedt een unieke kombinatie van 
up-to-date sportinfrastruktuur en 
een rustgevende natuur Het is 
gelegen in het enige kader van het 
„Mechelsbroek" 

Elkeen van het gezin, groot of 
klem, van de eerste tot de vierde 
leeftijd, heeft er de mogelijkheid 
zich op een sportieve manier te 
ontspannen 

Om maar enkele voorbeelden 
te geven er is een atletiekpiste, er 
zijn ook omnisportvelden, een 
zwemvijver, een surfmeer, over
dekte en buitengelegen tennister-
reinen, squashzalen, banen voor 
handboogschieten Je moet op 
sportgebied maar iets bedenken 
of je vindt het in „De Nekker" 

Maar je hoeft je hier bijlange 
met meteen in het zweet te spor
ten Je kan rustig flaneren langs de 
paden, lekker lui zonnen op de 
uitgestrekte groene ligweide aan 
het meer of vanuit een schuilhut 
(liefst met verrekijker) de natuur 
en vooral het vogelreservaat (op 
een eiland in het meer) observe
ren 

Er IS ook het grote panoramisch 
terras aan het meer waar je een 
glaasje kan dnnken en de sportie-
velingen rustig aan het werk kan 
zien Wat trouwens ook kan vanop 
de tnbune aan de atletiekpiste die 
uitgerust is met een cafetaria met 
prachtig uitzicht 

een gezinsuitstap naar „de Nek
ker" te maken De organizatoren 
van de VU-dag hebben trouwens 
reeds geruime tijd geleden aange
past weer besteld 

Vanaf 's morgens beginnen er 
de kompetities Er is een voetbal-
tornooi met 16 ploegen, en een 
volleybaltornooi met 18 ploegen 

Tijdens de namiddag is er (van
af 14 u) de atletiek 4-kamp met 
volgende proeven 60 meter spurt, 
verspringen, kogelstoten en 1 500 
meter omloop 

Wat de „gezinsdag" betreft is 
het goed te weten dat er „initiatie" 
zal zijn, de gehele dag, over tennis, 
squash, windsurfen, en in de na
middag worstelen, karate en aero
bic 

Ook boogschieten Het zijn ge
diplomeerde en grondig geschool
de animators die voor een goed 
verloop van deze sportevenemen
ten zullen instaan 

Het wordt een jonge traditie de jaarlijkse VU-sportdag in Mechelen zal 
alweer een prettige familiale bedoening zijn (foto Dann) 

Maar, uiteindelijk kan elk gezins
lid ook nog vissen, wandelen, tafel
tennis spelen, of deelnemen aan 
volkssporten 

Er IS eveneens een rijkgevuld 
programma voor de kinderen en 
de „met-sporters" 

Voor kinderen is er gans de dag 
een ruime speeltuin voorhanden 
Maar er wordt ook een biezonder 
poppenspel voorzien Dank zij het 
„Mechels stadspoppenteater" 

wmr^mmm^'w^^mim^ itasaste'ssgsiKs^sjrs;̂ .., 

Gezinsdag 
In de Nekker kan je lopen sprin

gen, zwemmen, volleyballen, jog
gen, surfen, squashen (overigens 
een nieuwigheid op de VU-sport
dag) basketten, voetballen, tur
nen, wandelen, tennissen, handbal
len 

Ook de vissers zijn er welkom 
Er IS een waterglijbaan Pétanque 
en „snooker" (een nieuwigheid in 
de biljartsport), aerobic tot zelfs 
met „bikes" stunts uithalen in het 
zand (BMX-piste) het kan er alle
maal gebeuren 

Vooral komende zondag is er 
meer dan aanlokkelijke reden om 

Ik ben op Driekoningendag geboren vlak over de 
grens in Maastricht, in het toenmalige ziekenhuis 
Annadal Omdat de EG toen nog met bestond, was de 
doeanebeambte zo vrij aan moeder te vragen wat ze 
over de grens ging „doen" In Herderen, waar de ou
derlijke woning ligt woonde ik vlak naast de Zusters 
Dl* leverde een groot aantal voordelen op Zo speelde 
ik er klusjesman in en om hun huis Deze berekende 
liefdadigheid leverde enig financieel voordeel op 
moeder-overste schonk weleens een kwartje voor 
snoep 

Vanaf het vierde studiejaar lagere school werd ik bij 
de Kruisheren in Maaseik ingekwartierd Dat zou 
duren tot 1970 Het kollege stond en staat bekend als 
Vlaams denkend en sociaal voelend Een aantal 

leraren hadden er een grote invloed op mij Deze in
vloed gekombineerd met het overtuigde Vlaams-
nationalisme van mijn vader kon niet anders dan 
vruchten afwerpen fi/lenigmaal maakten we samen de 
tocht naar de IJzerbedevaart en het Zangfeest Die 
dagen werd ook de Vlaamse Leeuw uitgehangen, wat 
niet zo vaak voorkwam in Herderen De talrijke 
betogingen in Antwerpen en Brussel maakten op mij 
steeds een diepe indruk Als kind waren het juist die 
dingen die de sterkste sporen nalieten Jarenlang was 
ik ook aktiefin de KSA op het kollege en later, toen ik 
getrouwd was en in Valmeer woonde, nog een tijdje in 
de Chiro 

Als Haspengouwer in het Maasland, werd ik ook 
betrokken bij de problemen van deze regio Tijdens de 
staking van 1966, kon ik met toelating van de schooldi-
rektie, een solidariteitscampagne organizeren voor de 
mijnwerkers van Eisden De mijnproblematiek zou mij 
nooit meer loslaten In de kollegeblaadjes publiceerde 
ik daar regelmatig over Na mijn kollegetijd ben ik naar 
Leuven verhuisd om „pol en soc" te studeren Na mijn 
studententijd werd ik aktief in de milieubeweging om 
tegen de aanleg van de A-24 en de mergelafgravingen 
Door een samenloop van omstandigheden werd ik 
vanaf 1977 medewerker van Jaak Gabriels Vanaf 
1980 ook arrondissementeel bestuurslid, eerst als 
sekretaris en vervolgens als voorzitter Sinds 1983 
ben ik voor de Volksunie schepen in de gemeente 
Riemst Geleidelijk bouwen wij in het uiterste zuid-oos
ten van de provincie Limburg de Volksunie uit Dat is 
ook nodig want al te lang heeft éen partij er de skepter 
gezwaaid Het geeft een prettig gevoel om terug aan 
te sluiten bij de traditie dat de familie Peumans — 
zoals vroeger het geval was — weer aktief in de 
gemeentepolitiek zit Ik draag daartoe mijn steentje bij' 

Foto uit het jeugdalbum van Jan Peumans 
("Maastricht, 6 januari 1951). Thans werkzaam bij 
een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in 
Nederland en VU-schepen in de gemeente Riemst. 

Er IS voorts de mini-zoo en een 
duivententoonstelling Niet onver
meld mag bovendien ook de inter
nationale handboog-schutters-
wedstnjd gelaten worden Die zal 
olympische allures hebben, met 
schietafstand van 90 tot 18 meter 

De wandelaars krijgen een na-
tuurgids als begeleider En de vis
sers dienen er rekening mee te 
houden dat ze uitgerust zijn om 
„grote eksemplaren" boven water 
te halen 

Wie de grootste vis ophaalt 
(met de zwaarste) krijgt één jaar 
gratis visvergunning op „De Nek
ker". 

Het IS duidelijk dat het sportdo
mein „De Nekker" in Mechelen 
zondag, dank zij de VU-sportdag, 
al de voorhanden zijnde sportmo-

( ^ r 

"iM^^- • «^»'ïE^?^a»r«W5gs«:ïr''nfw?'*Éi ï^iT'ia^BP??^^ * • > - , ? -i.'iK* 

Uiteindelijk 
zijn de organi
zatoren van 
de VU-sport
dag in Meche
len er hoege
naamd niet 
vies van in 

hun programma een konkurrerend 
alternatief te voorzien. 

Inderdaad, familieleden die minder 
voelen voor het sportieve gebeuren 
hebben ook een zeer goede reden 
om mee naar Mechelen te togen. 
Daar start om 15 u. in het stadscen
trum de „Hansv îjkprocessie". 

gelijkheden ten volle zal laten be
nutten 

Het wordt een ware sportieve 
ontdekking 

Evenwel, pas toch goed op 
want er wordt gezegd dat de 
Nekker-duiveltjes er nog steeds 
rondhangen, met alleen aan de 
bruggen over de Dijle 
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Van A(tletiek) tot Z(wemmen)! 

Volgende zondag, 12 mei, wordt elke sportieve Vla
ming verwacht in het prachtige sportdomein „De 
Nekker" in Mechelen. 

Dan grijpt ook, voor de vierde keer, een belangwek
kend symposium plaats met indikaties voor een beter 
sportbeleid in Vlaanderen. 

Ook dit keer weer zijn er tal van nieuwigheden op 
het gebied van sportmogelijkheden. Er zullen „harde" 
standpunten ingenomen worden. 

Zo bij voorbeeld, één voorbeeld, de eis om in elke 
school minimaal één uur sportles per week te voor
zien. 

houdt de slottoespraak op het 
middaguur. 

Suksesdag 
De sportkommissie, die reeds 

verscheidene jaren In de VU in
tens werkt, beoogt het stimuleren 
van een echt spMDrtbeleid; zowel 
op het nationale als gemeentelijk 
vlak. Daarbij hoort het begeleiden 
van parlementsleden en gemeen
teraadsleden die het sportbeleid 
ter harte willen nemen. 

Het aanmoedigen ook van de 
spKDrtbeoefening in de VU en ge
heel Vlaanderen. 

En niet in het minst: de organiza-
tie van een jaarlijkse sport- en 
gezinsdag. 

Het gezaghebbend symposium 
zal allereerst handelen over het 

GEEN enkele partij in dit land 
doet het na wat de VU op 
sportgebied (ook op an

dere domeinen overigens!) pres
teert. Reeds vier jaar na mekaar 
zet de VU-familie, versterkt met 
sympatizanten, in de lente haar 
beste sportieve beentje voor. 

Symposium 
Een en ander is te danken aan 

de grote inzet van een biezonder 
aktieve sportkommissie. 

Een uitgebreide waaier van akti-
viteiten wordt andermaal dit jaar in 
Mechelen aangeboden. 

Het symposium (de vierde afle
vering) over het „sportbeleid in 
Vlaanderen" zal opnieuw gevoed 
worden met ideeën van eminente 
dfskundigen. 

liEen VU-schepen van de stad 
Mechelen zal om 9 u. 30 in het 
sportcentrum „De Nekker" het 
symposium openen (tribune atle-
tiekpiste). Voorzitter is Jan Cau-
dron. 

Het panelgesprek wordt gehou
den door dr. Frans Van den Bos
sche (ere-medisch advizeur van 
BLOSO), senator Walter Peeters, 
Guido Sijs en J. Vanderborgt (le
den van de Hoge Raad voor de 
sport) en J. Van den Bossche 
(erevoorzitter van BZSR). Alge
meen VU-voorzitter Vic Anciaux 

Iclö Arhif 4 
iMCCHCLCN-NOORD 

HCISTStBEBG 

Europees handvest voor de 
„Sport voor allen" van 20 en 21 
maart 1975. Zondag is het niet 
toevallig een sport- én gezinsdag... 

Ten tweede zal gehandeld wor
den over de overheid en de sp>ort, 
waarin deze problematiek niet kan 
losgekoppeld worden van de nog 
steeds niet behoorlijk doorgevoer
de staatshervorming. De sport-
wetgeving zal onder de loep geno
men worden. 

Voor specifieke problemen zo
als de schoolsport, de bedrijfs-
sport, de sport in de media, wordt 
aangedrongen op verregaande 
aanpassingen en het konsekwent 
toepassen van de wetten. 

Ook vyordt tenslotte ruime aan
dacht b ^ t e e d aan de sportinfra-
struktuur, de gehandicaptensport 

en het knelprobleem van de sport 
voor de Vlamingen in Brussel. 

Maar, terwijl dit symposium 
wordt gehouden zijn in het sport
park „De Nekker" reeds tal van 
sportevenementen aan gang. 

Voor het goede verloop van 
deze sport- én gezinsdag staat 
weer een entoesiaste VU-organi-
zatieploeg klaar onder de onver
moeibare leiding van Stan Philips. 

Het geheel wordt andermaal 
een suksesdag dank zij de mede
werking van het Mechels stadsbe
stuur (met de VU-schepenen Os
car Renard en Kns Van Esbroeck) 
en niet in het minst dank zij de bie
zonder bereidwillige medewerking 
van de direktie van het sportpark 
De Nekker. 

Hoe het sportpark 
De Nekker bereiken? 
Vanuit richting noord - Antwerpen 

Afrit nr 9 van de El O Mechelen-Noord, richting Heist-op<ien-Berg aanhouden 
op de ring rond Mechelen, aan kruispunt Nekkerspoel (vierde kruispunt met 
verkeerslichten vanaf uitrit E10) links afslaan richting Heist-op^ien-Berg, dan eer
ste straat rechts. 

Vanuit richting west - Dendermonde-Gent 

Richting Mechelen-Centrum aanhouden, vanaf kruising met de El O, idem als uit 
de richting noord zoals hierboven beschreven. 

Vanuit richting zuid - Brussel 

Afrit nr 10 van de El O Mechelen-Zuid, richting centrum aanhouden, voorbij het 
centraal station Mechelen, aan het kruispunt met de ring rond Mechelen (tweede 
kruispunt met verkeerslichten vanaf uitrit E10) rechts afslaan richting Heist-op-
den-Berg, bij het tweede kruispunt op de ring (Nekkerspoel) rechts afslaan 
richting Heist-op-den-Berg, dan eerste straat rechts. 

Vanuit richting zuidoost - Leuven 

Baan Leuven-Mechelen blijven volgen tot aan kruispunt met de ring rond 
Mechelen, rechts op de ring afslaan richting Heist-op-den-Berg, aan het volgende 
kruispunt (Nekkerspoel) rechts afslaan richting Heist-op-den-BErg, dan eerste 
straat rechts. 

Vanuit richting oost - Heist-op-den-Berg 

Steeds richting Mechelen-Centrum aanhouden tot juist voor het kruispunt 
Nekkerspoel, voor de dubbele spoorwegviadukt links afslaan. 
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De kwalijke avonturen van KV Oostende in 

Het jaar 
van Sporting Anderlecht 

Sporting Anderlecht won vorige zaterdag zijn acht
tiende landstitel Logisch gevolg van een verplette
rend sportief en bestuurlijk overwicht Logisch maar 
daarom nog niet vanzelfsprekend 

zelfde te doen? Een onzuiver 
waarnemingsvermogen of verou
derde vasthoudendheid' Ander
lecht bouwt ook rusteloos voort 
op een nu al veertig jaar oude tra
ditie Een sukses is nooit een 
eindpunt Morgen moet nog beter 
worden gedaan Het is vlugger 

uitgesproken dan verwezenlijkt 
Anderlecht heeft echter altijd be
kwame en gedreven bestuurders 
voortgebracht Mensen van „hun' 
tijd Een Roosens, een Steppe een 
Vanden Stock en zelfs een Ver-
schueren Deze laatste van een 
heel andere stempel dan de dne 

DAT werd in het verleden 
maar al te vaak bewezen 
Anderlecht veroverde in 

de voorbije tien jaar immers maar 
twee kampioenstitels Ondanks de 
kiub over meer mogelijkheden be
schikte dan gelijk welke tegen
stander Beveren Standard en 
Club Brugge konden in hun betere 
jaren evenwel meer karakter toe
wijding en ambitie in de strijd 
gooien dan de erkende meesters 
en in een kompetitie over lange nf 
stand wierp dit rijke vruchten iif 

Madrid-trauma 
In het nu aflopende seizoen was 

dat anders Sporting speelde mis 
schien de beste heenronde uit d f 
geschiedenis van de klub en na (ie 
strenge winter was het door df̂  
ramp van Madnd ook van zijn 
Europese bekommernissen bc 
vrijd zodat alle aandacht aan het 
kampioenschap kon worden ge 
schonken 

Het IS zelf met uitgesloten dat 
de klub van voorzitter Vanden 
Stock ongeslagen het einde van 
de kompetitie haalt en dat moet in 
het hedendaagse voetbal toch 
echt als een meesterstuk worden 
beschouwd Want de konkurren-
tie mag dan door de opgelegde sa
nering zijn verzwakt tegen de 
Brusselaars wil iedereen nog altijd 
winnen Vanwaar dat toch wel 
ongewoon nadrukkelijke over 
wicht van Anderlecht anno 1984-
1985? 

Wellicht IS de ploeg een ideaal 
mengsel van jeugd en ervanng tot 
volle rijpheid gekomen en doordat 
ook Anderlecht in de zomer van 
84 van transferaktiviteiten afzag 
vond de spelergroep een nage
noeg volmaakt evenwicht De au
tomatismen werden nu eens met 
verstoord door de begrijpelijke 
aanpassingsproblemen van nieu 
we spelers De vaststelling bevat 
een les die vele klubs zouden 
moeten onthouden Wij kunnen 
ons overigens met van de indruk 
ontdoen dat trainer Paul Van 
Himst een aantal oude wijsheden 
in ere heeft hersteld Hij schept 
geen onbestaande problemen en 
zoekt naar eenvoudige oplossin
gen HIJ koopt elders met wat in de 
eigen omgeving voorhanden is HIJ 
huldigt onuitgesproken principes 
van eenvoud en eerlijkheid Waar
mee we met gezegd hebben dat 

anderen Maar wel ongewoon 
doeltreffend en koud efficient Ie
mand die het ,maakt" Een man 
van deze tijd Wekt het verwonde-
nng dat Anderlecht in de gegeven 
omstandigheden ons voetbal .blij
vend' domineert"? 

Oostende 
in de mist 

Anderlecht kampioen dus en 
wellicht met voor het laatst Vreug
de in het Astridpark dus maar 
onbeschrijflijke ontgoocheling aan 
de kust waar fusieploeg Oostende 
een avontuur overkwam dat zelfs 
horror-virtuoos Alfred Hitchcock 
met had kunnen bedenken 

De kustploeg ging als leider de 
laatste speeldag in De thuismatch 
tegen het eindelijk van degradatie-
zorgen bevrijde Bornem zou wel 
geen problemen opleveren Maar 
Oostende speelde bibbervoetbal 
en kreeg geen bal behoorlijk on
der kontrole er werd verloren met 
0—2 De onmiddellijke achtervol
ger La Louviere bestond het even
wel op eigen veld te verhezen 
tegen het degraderende Walloma 
Namen Met 1—3 De promotie 
naar tweede klasse was evenwel 
weggelegd voor AEG Bergen 
(AEC staat voor Albert Elisabeth 
Club waarmee voor eens en altijd 
het fabeltje uit de wereld is gehol
pen dat Walen niet komngsgezind 
zijn) Die geraakten in eigen sta
dion echter ook met verder dan 
een O—0-gelijk spel tegen het zich 
daardoor voor degradatie behoe
dende SC Menen Bergen kwam 
naast Oostende en werd kam
pioen met meer gewonnen wed
strijden veertien tegen dertien 
Men zou voor minder wanhopig 
worden Overigens werd de kom
petitie in deze reeks met de nodi
ge animositeit afgewikkeld Nog 
voor aanvang van de laatste wed
strijd beschuldigde een klubleider 
van Oostende La Louviere omdat 
deze vereniging aanmoedigings
premies zou uitbetaald hebben 
aan de tegenstanders van KV Er 
IS echt mets nieuws in de wereld 

" ' ' j ' . kkig niet Ander
lecht' Maar spelers van Irak en 
Qatar die hun wedstrijd letterlijk 

uitvochten' (foto UPI) 

we Paul nu plotseling als een 
supertrainer aanzien Maar dat hij 
vele verwachtingen heeft over
troffen staat buiten twijfel De wij
ze waarop hij van Georges Grun 
een volwaardig internationaal 
maakte kan bijvoorbeeld door 
geen teone' worden verklaard 
Paul IS een trainer van de praktijk 
en blijkbaar voelen de meeste van 
de spelers zich daar goed bij Het 
biedt stof tot nadenken 

Met jaloerse 
ogen 

Anderlecht triomfeert dus op
nieuw Tot spijt van wie 't benijdt 
En dit IS geen boutade Want de 
klub wordt door velen met jaloer
se ogen bekeken Waarom eigen
lijk "̂  Omdat men telkens opnieuw 
en al decennia lang probeert in te 
pikken op de nieuwste ontwikke
lingen in het internationale top
voetbal"? Wat belet anderen het-

Wederopstanding van 
de Rode Duivels 

De Rode Duivels zijn opgestaan uit de doden. Dat 
mocht inderdaad gezegd worden na afloop van de 
bewogen en hoogstaande interland tegen Polen die 
verdiend met 2—0 werd gewonnen. 

• ^ • O zwak de Rode Duivels 
^ ^ voetbalden tegen de Gne-
^ ™ ken, zo soepel en doeltref
fend kombineerden zij tegen de 
landgenoten van de paus In voet
bal IS inderdaad alles mogelijk 
Vandaar de grote aantrekkings
kracht van deze sport Terloops 
de Heizel liep nagenoeg vol voor 
deze belangrijke interland waar
mee bewezen werd dat de men
sen heus nog wel willen betalen 
wanneer zij verwachten waar 
voor hun geld te krijgen 

Raadsel 
In waar voor geld is men bij de 

BRT al lang met meer geïnteres
seerd Daar kwam men inderdaad 
op het originele idee de wedstrijd 
met uit te zenden Die eer en de 
vele kijkers gunde men de RTBf 
van harte 

Wat de verantwoordelijken 
mag bezield hebben dergelijke 
waanzinnige beslissing te nemen 
blijft een raadsel Het officieel 
communique klonk vaag en sibbi-
lijns Waaruit de nuchtere volks
mens afleidt dat men geen poot 
heeft om op te staan De Voetbal
bond heeft trouwens opvallend 
afzijdig gereageerd Daar verwon
dert zich blijkbaar niemand meer 
over de „fantazieen" van dat televi-
sievoikje Wijzelf verstaan oven-
gens met waarom men voor de ge
legenheid de RTBf eens geen pad 
in de korf heeft willen zetten 

Waarom werd het ECC met op
nieuw uitgezonden' Dat zalige 
tennisfeest waar de Vlaamse kij
kers eenenvijftig weken naar hun
keren en dat helaas nog altijd 
maar zeven dagen duurt Hadden 
de betrokkenen nog eens zalig 

kunnen nagenieten van de njkelijk 
besproeide avonden in het VIP-
dorp waar zij zich in hun oeverloze 
zelfgenoegzaamheid doorgaans 
toch zo lekker thuis voelen 

Mexiko? 
Nu, wij hebben er echt met om 

wakker gelegen Wij kunnen de 
RTBf gelukkig vangen langs de 
kabel en wanneer men ons echt 
naar andere televisiestations wil 
jagen moet men zo maar verder 
doen 

Maar de Rode Duivels, die had
den deze keer beter verdiend Ze 
luiden blijkbaar de wederopstan
ding van ons voetbal in Mits enige 
meeval kan een gelijkspel in Polen 
nu volstaan om naar Mexiko te 
mogen En deelnemen aan de we
reldbeker blijft voor een klein land 
als het onze toch nog altijd een 
prestatie Misschien krijgen we die 
beslissende match in Polen op het 
scherm te zien Tenzij de BRT om 
principiële redenen afzegt Maar 
misschien kan de CVP dan druk 
uitoefenen langs de paus om En 
dan plooien de heren wel 
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Zaterdag 8 juni WER 
IEDEREEN NAAR HASSELT! 

INEEN 
VLAAMSE STAAT 

Op zaterdag 8 juni blaast de Volksunie verzamelen voor de nationale beto
ging „Werk in een Vlaamse staat". Om 11 uur vertrekt de betoging, provincie na 
provincie, vanop het Kolonel Dussartplein in de Limburgse hoofdstad. 

Met dit nationaal initiatief zet de Volksunie een punt achter haar voorjaars-
aktie. En uiteraard moet dit een orgelpunt worden. 

De manifestatie van 8 juni moet een 
duidelijk teken aan de wand worden, 
een uiting van scherp Vlaams onge
duld en van de uitgesproken Vlaamse 
wil om ons eigen lot in eigen handen te 
nemen Bovenal moet te Hasselt duide
lijk worden gemaakt dat de Vlaamse 
en de sociale eisen één en dezelfde 
strijd vormen, dat in een Vlaamse staat 
het hoofd kan geboden worden aan de 
werkloosheid 

Dit alles vergt dat de partij massaal 
opstapt door de straten van Hasselt 
Niet éen afdeling mag afwezig blijven' 
Aarzel dus met en mobilizeer onmid
dellijk al uw leden en militanten En 
maak het hen gemakkelijk, leg een 
autobus in 

Nuttig 
en aangenaam 

De VU-afdelingen van Limburg bie
den uw afdeling zelfs de mogelijkheid 
het nuttige aan het aangename te 
paren en er een gezellige gezinsuitstap 
van te maken Na de middag zorgen zij 
voor een verzorgde koffietafel en een 

kennismaking met hun prachtge pro
vincie 

Reeds heel wat afdelingen zijn op dit 
voorstel, er een familiefeest van te 
maken, ingegaan 

Koploper is het arrondissement 
Aalst dat met minder dan 9 bussen 
voorziet Het arrondissement Brugge 
houdt het momenteel bij 3 bussen 
Andere bussen vertrekken vanuit Leu
ven, Roeselare, Oudenaarde, Mortsel, 
Brussel, Izegem, Sint-Amandsberg, 
Mechelen, Kontich, Gentbrugge-Lede-
berg, Machelen, leper. Borgerhout 
Laame-Kalken enz 

Eerst belt, 
eerst kiest 

Een laatste maal herhalen we hier 
het volledige aanbod van de Limburg
se afdelingen 

Kijk dus met langer de kat uit de 
boom en neem kontakt met het Alge
meen Sekretariaat (02-2194930) 

Wie eerst belt, eerst kiest uit de 
Limburgse gastafdelingen 

Hugo Schiltz 

Werkloos! 
Ook nutteloos? 

Vïaams-Nationale Standpuriten 
PeriodiüK nunrimer 2 /3 jsargdng 1984-1985 

De brochure „Werkloos> Ook nutteloos'^" van de hand van minister 
Hugo Schiltz is net verschenen het betreft een dubbelnummer in de 
reeks „Vlaams-Nationale Standpunten" U kunt deze originele visie van 
de VU-politicus thuis krijgen door te schrijven of te bellen naar het 
Vlaams-Nationaal Studiecentrum vzw, Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel (tel.: 02-219.49.30). De kostprijs bedraagt slechts 100 fr, over te 
schrijven op het rekeningnummer „435-0259801-18", met vermelding 

..Werkloos' Ook nutteloos'^" 

Bilzen 
met onder meer een bezoek aan 

Aldenbiezen, Rijkhoven enz Dit alles 
met een gids 

Borgloon 
met een Limburgse koffietafel in het 

kkx>ster van Kolen en nadien, per 
autobus, de Haspengouwroute Ook 
aan de voornaamste bezienswaardig
heden van de stad wordt een bezoek 
gebracht 

Hechtel-Eksel 

met onder meer een bezoek aan het 
klokkenmuseum en uiteraard een wan
deling doorheen de prachtige gemeen
te 

Hasselt 
met deze afdeling gaat het uiteraard 

naar het domein van Boknjk Bij slecht 
weder staat het automuseum gepro
grammeerd 

Bree 

wil mede meerdere afdelingen ont
vangen voor een hoeve- en molenwan-
deling in een enige omgeving 

Ber ingen 

biedt een koffietafel aan en een 
bezoek aan het Koersels kapelletje 

Lommei 

laat genieten van een Kempense 
koffietafel en een toenstische rondnt 
doorheen de streek 

Ove rpe l t -Nee rpe l t 

kunnen twee afdelingen aan voor 

een koffietafel en een rustige wande
ling 

Zutendaal 

voorziet voor een luttele 250 fr per 
persoon een middagmaal en een na
tuurwandeling langs de „stalker
schans" en de forellenvijver „De 
Schans" 

Tongeren 

doet uiteraard zijn 2000ste verjaar
dag alle eer aan, met o m een bezoek 
aan de vele bezienswaardigheden van 
de stad en een verbroedenngsmaaltjd 
op Riniusbron 's Avonds kan zelfs een 
koncert in het kader van het Festival 
van Vlaanderen bijgewoond worden 

Tessenderio 

orgamzeert een piknik en een wan
deling in een prachtig natuurgebied 

Genk 

dient een lichte maaltijd op en wan
delt in het natuurgebied „de Maten" 

Riemst 

programmeert onder meer een be

zoek aan de ondergrondse mergel-
groeven met champignons 

Voeren 

kan tot twee autobussen de baas en 
trekt uiteraard op stap in het prachtige 
landschap 

Maaseik 

IS een mooie stad en plant dan ook 
een histonsche stadswandeling 

Heusden -Zo lde r 

pronkt uiteraard met de omloop van 
Terlamen en het natuurpark! „Bovy" 

Verder zijn er nog de afdelingen van 
BochoU, Meeuwen-Gruitrode, Peer, 
Dilsen, Maasmechelen, As, Sint-Trui
den, Lummen en Herk-de-Stad die 
bereid zijn op 8 juni te verbroederen 
met een andere afdeling uit het Vlaam
se land Hun programma bereikte ons 
nog met 

Maak er met uw afdeling op 8 juni 
dus een gezellige uitstap van. Het 
mooie Limburg moet niet aangepre
zen worden- Wees er dus snel bij De 
VU van Limburg heet u hartelijk wel
kom! 

Het VU-partijbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 5 mei 1985 heeft 
algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers. 

Agalev-kongres 
De Volksunie wenst geen oordeel 

te vellen over de maatschappelijke 
radikalizenng die uit het Agalev-kon
gres blijkt 

Wel betreurt het partijbestuur dat 
een ongetwijfeld genereus gestarte 
beweging geen bijzondere aandacht 
besteedt voor de echte problemen 
die de mensen treffen Zo ontbreekt 
er naar ons oordeel een seneuze 
planning om de werkloosheid te be-
stnjden De VU betreurt eveneens 
dat de politieke partij Agaiev de 
Vlaamse problemen helemaal opzij 
schuift en er met geen enkel woord 
over rept 

Agaiev wil blijkbaar met inzien dat 
het noodzakelijk is de band te leggen 
tussen de sociaal-ekonomische pro
blematiek en de Vlaamse staatsvor
ming WIJ stellen vast dat Agaiev 
daarentegen vlucht in een utopisch 
irrealisme 

Noordzeevervuiling 
Naar aanleiding van de gebeurte

nissen in de voorbije dagen die de 
aandacht getrokken hebben op de 
vervulling van de Noordzee wil ik 

eraan herinneren dat — voor onge
veer een maand — de Volksunie 
deze verloedenng heeft aangeklaagd 

De problemen van leefmilieu en 
volksgezondheid zijn volgens de 
Volksunie zo belangrijk dat ze met 
mogen weggespoeld worden met en
kele potsierlijke uitspraken van 
Staatssekretaris Aerts De Volksunie 
eist van de betrokken departementen 
en regenngsverantwoordelijken dat 
ze dnngend werk maken van afdoen
de maatregelen om het storten van al
lerlei afvalstoffen in de zee te verbie
den Het moet eindelijk eens gedaan 
zijn en er moet een einde gesteld 
worden aan het gemak waarmee be
paalde instanties die over veel geld 
en invloed beschikken zich alles kun
nen veroorloven 

Davidsfonds-kongres 
De Volksunie verheugt zich over 

de hoofdtoon die uit het Davidsfonds-
kongres klonk namelijk het verlangen 
van deze grote kultuur-orgamzatie 
naar een verrregaand zelfbestuur van 
Vlaanderen De Volksunie stelt vast 
dat de idee van het volksnationalisme 
volop in beweging is en veld wint 
Maar de Volksunie wil er de nadruk 

op leggen dat helaas, deze idee poli
tiek met wordt gesteund Op het 
praktische vlak gebeurt immers het 
tegenovergestelde 

De regenng Martens en de partijen 
die haar ondersteunen hebben op 
alle vlakken een politiek gevoerd die 
leidt tot afbraak van het weinige zelf
bestuur dat in de gewestvorming van 
1980 besloten ligt In dit verband wijs 
ik op het wetsontwerp van de minis
ter van Openbare Werken Olivier, 
waarbij deze het unitaire wegenfonds 
de bevoegdheid geeft om zich recht
streeks met de provincies en ge
meenten in kontakt te stellen inzake 
de wegenbouw Dit terwijl deze aan
gelegenheid behoort tot de volle be
voegdheid van de Vlaamse regenng 
Deze autonome Vlaamse gezagsin
stantie blijft echter beroofd van vol
doende financiële middelen, zoge
zegd bij gebreke aan financiën uit de 
Rijkskas voor het verhogen van de 
ristorno's 

Schoolpakt-kommissie 
De Volksunie zal eertsdaags een 

voorstel van resolutie indienen m de 
Vlaamse Raad waann de bepalingen 
van het schoolpakt zijn opgenomen 
en gepleit wordt voor de splitsing van 
de schoolpaktkommissie in een 
Vlaamse en een franstalige kommis
sie 

Op deze wijze wil de Volksunie dat 
de Vlaamse partijen zich zouden uit
spreken voor een afzonderlijke be
handeling binnen het Vlaams kader 
van de onderwijsproblemen die zich 
stellen met de garanties die in de 
schoolpaktwetgevmg zijn vervuld 
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18 -m 
Groeiend sukses van Vlaamse 
avonden te Schoten 

De Vlaamse Avond te Schoten van 
maandag 15 apnl II stond in het teken 
van de reis van TAK naar Rome, met 
de eis tot amnestie Dat dit ondenwerp 
volop in de belangstelling staat bleek 
uit het aantal aanwezigen Wij mochten 
een 40-tal mensen verwelkomen op 
deze prachtig georganizeerde avond 
De leeftijd van de toehoorders, van 
jong tot oud, kon geen afbreuk doen 
aan de stemming die er heerste Allen 
voelden zich met elkaar verbonden als 
een grote familie 

„Blik op Voeren" 
te Wijnegem 

o p vrijdagavond 10 mei 1985 orga-
nizeren de Wijnegemse volksuniejon-
geren een informatie- en gespreks-
avond over Voeren 

Gastspreker Guido Sweron, zal de 
aanwezigen aan de hand van een 
boeiende diareeks terugvoeren naar 
de historische achtergrond van de 
Voerstreekproblematiek Daarnaast 
zal er die avond zeker ook „vers voer" 
voorgeschoteld worden een aantal 
recente ontwikkelingen en toekomst-
fjerspektieven zullen kntisch b)enaderd 
worden Tijdens en vooral na de uit
eenzetting IS er ruimte om vragen te 
stellen en in diskussie te treden 

Deze vormingsavond begint om 
20 u in het ontmoetingscentrum Oud-
Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 te Wij
negem Iedereen is welkom' 

VU-Kontich 
naar Hasselt 
en Voeren! 

Op zaterdag 8 juni ek gaat ook 
Volksunie-Kontich naar Hasselt voor 
de betoging ,Werk in een Vlaamse 
Staat" 's Namiddags voorziet de afde
ling ook een uitstap naar Voeren 

Volksunie-Voeren zal er ons ont
vangen en samen bezoeken wij het 
kasteel van Teuven dat onlangs werd 
aangekocht door de Vlaamse rege
ring 

Kosten 200 fr Inschnjven Hilde 
Hermans tel 457 8715 en Jan Wam-
bacq tel 457 31 70 

Onze gastspreker Bart Vandermoe-
re, provincieraadslid, was in een van 
zijn beste dagen Hij informeerde zijn 
publiek met kennis van zaken, soms 
scherp uitvallend naar bepaalde autori
teiten, soms ook humonstisch 

De fantastische diamontage van ons 
bestuurslid Herman Smets over deze 
TAK-Romereis was, zowel wat inhoud 
betreft als kwalitatief, voor ons een 
onvergetelijke ervanng 

WIJ kunnen het belang van deze reis 
met voldoende waarderen Vooral met 
als men weet dat die groep van jonge 
idealisten en oudere realisten zich heel 
wat moeite heeft moeten getroosten, 
zoals het geld sparen voor de reis, de 
jaarlijkse vakantie opofferen, om dan 
in Rome iets te gaan vragen wat aan 
vele Vlamingen reeds lang had toege
kend moeten zijn 

In naam van alle aanwezigen en allen 
die om ons Vlaams-zijn bekommerd 

zijn danken wij alle TAK-ers voor hun 
belangeloze inzet tijdens deze aktie 
voor een vonge generatie, die zich 
toen ook belangeloos heeft ingezet 
voor onze huidige Vlaamse Volksge
meenschap 

TAK-avond 
Vele van de TAK-aktiviteiten wer

den op film vastgelegd waaronder de 
TAK-wandelingen in Voeren, de akties 
in Komen en Schaarbeek, de manifes
tatie in leper en Diksmuide, de reis 
naar Rome en de inzet voor amnesbe 
Het Wim Maes-Filmfonds dat de reali-
zatie ervan voor zijn rekening nam, 
komt deze film voorstellen aan alle 
geïnteresseerden 

W a a r ' Gemeentelijk Ontmoetings
centrum Cogelshof, Deuzeldlaan 49 

Wanneer ' Zaterdag 1 juni 1985 om 
20 u 30 Inkom vriji 

Vereniging Vlaamse 
Ziekenfondsen 
hield 12de Kaderdag 

O n d e r r u im« be langs te l l i ng g i ng za te rdag i l . de 12de k a d e r d a g van 
de V e r e n i g i n g V l a a m s e Z i e k e n f o n d s e n ( V V Z ) d o o r te B e r c h e m . 

Na het w e l k o m s t w o o r d d o o r k a d e r d a g v o o r z i t t e r Frans K u i j p e r s , 
v e r d e e l d e n de d e e l n e m e r s z i ch o v e r de d r ie s e k t i e v e r g a d e r i n g e n . 

Het eerste referaat van prof Willy 
Desaeyere handelde over de geldstro
men van Vlaanderen naar Wallonië in 
de sociale zekerheid Via een analyse 
van de inkomsten en uitgaven blijkt het 
Belgisch stelsel van de sociale zeker
heid in de praktijk neer te komen op 
een globaal transfermechanisme ten 
gunste van Wallonië en ten nadele van 
Vlaanderen 

Meer ordening 
In de tweede sektie bracht Emiel 

Vanlangendonck verslag over de uit
bouw van de Vlaamse ziekenfondsen 
over het ganse Vlaamse land Hij ver
geleek hierbij de huidige cijfers over 
de verscheidene kantons met de cij
fers van 1980 tegen een achtergrond 
van mogelijke potentiële leden Hieruit 

ALLE ROUWKLEDING 
voor dames en heren 

De meest uitgebreide kollekties 
zwart en grijs 

voor dames en heren. 
Alle denkbare maten ! 

Alle retouches worden direkt gedaan 
tenA/ijl U rustig van een koffie geniet 

De Grote Belgische Modezaak 

SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsesteenweg 35 Aartselaar 
Oude Autostrade Antwerpen-Boom-Brussel 

OPEN alle dagen van 9 lot 18 uur - vrijdag feest- en koopjesavond tot 
21 uur- zaterdag van 9 tot 18 uur- zon- en feestdagen gesloten. 

bleek dat de Vlaamse ziekenfondsen 
nog steeds, echter te traag vooruit
gaan Hij brak voorts een lans voor een 
geordende territonale uitbouw van de 
Vlaamse ziekenfondsen zowel op het 
terrein zelf als in de strukturen van de 
Landsbond en de Vert>onden 

In de derde sektie sprak Stephan 
Vanhaverbeke over de onderbouw 
van de Vlaamse ziekenfondsen als 
dienstverlenende centra In dezelfde 
sektie pleitte dokter Frans Devos voor 
een degelijk financieel beheer van de 
eigen ziekenfondsen 

Heel wat bemerkingen van de be
trokken deelnemers in de sekties, 
woord en wederwoord brachten een 
aantal verduidelijkingen in verband 
met de referaten De verslaggevers 
brachten daarna in de plenumvergade-
nng een kort overzicht van wat er 
besproken werd in de sekties 

Na deze drukke namiddag werd 
even verpoosd waarbij van de gele
genheid gebruik werd gemaakt om 
een vijftal Vlaamse ziekenfondspio
niers in de bloempjes te zetten 

In zijn slotwoord wees de W Z -
voorzitter op de medeverantwoorde
lijkheid van de Vlaams-nationale politio 
in de uittx)uw van Vlaamse zieken
fondsen en op het belang van de 
geordende samenwerking tussen de 
verschillende Vlaamse ziekenfondsen 
Met het zingen van de „Vlaamse 
leeuw" werd de 12de VVZ-kaderdag 
bestoten 

FW-Schoten 
Op 11 mei maakt het FVV van 

Schoten een uitstap naar Gaasbeek 
en bezoekt de merkwaardige kerk van 
Stnjtem De deelnemingspnjs be
draagt 400 fr voor leden en 450 fr 
voor met-leden 

Vertrek om 9 u 30 aan de markt van 
Schoten en om 9 u 45 aan de H 
Hartkerk-Deuzeld Thuiskomst voor
zien omstreeks 18 u 

Inschrijven kan tot 5 mei a s bij het 
sekretariaat Winkelstad 89, tel 
6458650 

UITBATER 
GEVRAAGD 
Voor mooi ingerichte taveerne 
met modern appartement in het 
Centrum van Aartselaar Vnj van 
brouwer Zich wenden G Here-
mans 03-231 3923 tussen 9 u en 
10 u Adv 70 

ANTWERPEN 
MEI 

10 

10 

10 

11 

11 

12 

12 

12 

13 

15 

15 

19 

19 

23 

29 

31 

RIJMENAM Dia-voodracht over de Oostakntons door Walter 
Luyten in de school aan de kerk om 20 u 
WIJNEGEM: Info- en gespreksavond over Voeren Inlichtingen bij 
Koen Devriendt, tel 3539682 
WOMMELGEM: Cantus-avond in de Klauwaert te Wommelgem 
Aanvang 20 u Orgamzatie VUJO 
SCHOTEN: FVV-uitstap naar Gaasbeek en Stnjtem Inschrijven bij 
sekretanaat Winkelstad 89, tel 6458650 
BORNEM. Akademische zitting t g v het 10-jang bestaan van de 
Vlaamse Knng „De Bron" gevolgd door receptie, in de Zolderzaal van 
het Cultureel Centrum om 15 uur 
KONTICH- 11 u, lokaal Alcazar, zitdag provincieraadslid Bart Van 
Der Moere samen met VU-gemeenteraadsleden 
KONTICH: 13 u, aan St-Martinuskerk, samen naar VU-sportdag 
Mechelen Geleide wandeling 
WOMMELGEM Bezoek aan een het Tuinbouwcentrum Vertrek om 
14 u aan Den Klauwaert 
SCHOTEN- Vlaamse avond met als tema „De Misdaad" Lokaal 't 
Voske,Verbertstraat145,om20u 30 Gastsprekers A Willekensen 
Adv Bart Vandermoere Orgamzatie FVV 
LIER- Gespreksavond over anti-konceptie Speker dr Smits uit 
Kapelle-o/d-Bos Inkom 25 fr Org FVV 
GEEL: 21ste Meienachtbal van de Volksume-arr Turnhout in de Ge
meentelijke Feestzaal, Stationsstraat te Geel Eregasten Rik Vande-
kerckhove, Willy Kuijpers en Herman Roefs Muziek Walter Van-
dersmissen en zijn radio- en tv-orkest Aanvang 20 u 30 Deelname 
in de kosten 100 fr 
KONTICH. 19 u 30, VNJ-heem, Altenastraat spagetti-avond org 
VNG-Kontich Kosten 150fr , VNJ 125fr 
WOMMELGEM Dienstbetoon Bart Van Der Moere ip de Klauwaert 
van 11 u tot 12 u 
BERCHEM Reis naar Delft, Gouda, de toeristische route van de 
Biesbosch Vertrek 7 u 45 Berchem station, terug 19 u , prijs alles 
inbegrepen Leden 870 fr, met-leden 925 fr Inschr bij José Van Thil-
lo-Verbruggen, Karmelietenstraat 77 of Paula Tournel-Bynens, Mars
straat 56 Org FVV 
MORTSEL. VUJO-Mortsel, Info-avond met Willy Kuijpers over 
Ethiopië Herberg Olymp, Dorpsstr 16, Mortsel om 20 u 
BERCHEM ,Laat Liedren weerklinken" 2de volkszangavond m m v 
het Familiekoor uit Borgerhout, om 20 u in het Kultureel Centrum 
Berchem Driekomngenstr 126 

Op 15 mei te Turnhout 

„Meienachtbal" 
wordt meerderjarig! 

Op woensdag 15 mei e k organi-
zeert de Volksume-arr Turnhout in de 
Gemeentelijke Feestzaal te Geel voor 
de 21ste Ofjeenvolgende maal haar 
arrondissementeel bal en daarmee 
wordt dit traditioneel „Meienachtbal" 
meerderjarig. 

Sinds „in illo tempore", in 1964 om 
precies te zijn, het eerste bescheiden 
arrondissementeel bal werd aange
kondigd — ironisch genoeg ging het 
dan door in het toenmalig Geels CVP-
tokaal' — is er veel veranderd De 
Volksunie is een volwaardige en ge-
respekteerde partij geworden en is 
ook in het arrondissement Turnhout 
uitgegroeid tot een stevige en wijdver
takte struktuur, geschraagd door een 
bloeiende afdelingswerking Het arron
dissementeel Meienachtbal zelf is ge
ëvolueerd tot een gebeurtenis waar 
alle VU-leden en sympatizanten telken-
jare weer ongeduldig naar uitkijken 
een BVOTKI waarop oude strijdmakkers 
begroet worden en nieuwe vnenden 
worden gemaakt een unieke gelegen
heid om m een hartelijke en ontspan
nen sfeer met gelijkgezinden hennne-
nngenop te halen, een avond ook 
waarop menig plan voor de toekomsti
ge Vlaams-nationale werking wordt 
uitgetekend-

In dit verkiezingsjaar knjgt het Meie
nachtbal tevens een biezondere dub
bele betekenis enerzijds een kans om, 
vlak voor de inzet van een zware 
verkiezingsslag, nog wat „stoom af te 
laten", anderzijds een gelegenheid om 
de VU-kaderteden en — militanten 
extra te motiveren en om — waarom 
zouden we het verhelen'' — fondsen 
in te zamelen voor deze belangwek
kende verkiezingen 

Eregasten van dit 21 ste Meienacht
bal zijn oud-minster en senator Rik 
Vandekerckhove, „peter" van het arr 
Turnhout, Europarlementslid Willy 
Kuijpers en Herman Roefs, eerste 
schepen van de gemeente Beerse 
Voor de muzikale kwaliteit staan Wal
ter Vandersmissen en zijn groot radio-
en tv-orkest borg Traditiegetrouw 
wordt dit Meienachtbal gestoffeerd 
met attrakties als de klassieke tombola 

met een fraaien pnjzentafel, een extra-
aanwezigheidstombola omstreeks 
middernacht en een speciale attraktie, 
waarover we verder mets willen ver
klappen 

Het 21 ste Meienachtt>al van het arr 
Turnhout een avond die u beslist met 
mag missen' 

Lezingen over 
het Oostfront 

Op 17 mei gaat om 20 u 30 in de 
„Kafiellekeshoef" te Tongerio een le
zing door over het Oostfront Louis 
Van Roy, journalist van „Het Nieuws
blad" spreekt over ,Het Flamingantis-
me en het Oostfront" Op 21 juni is er 
een lezing door Frans Van Woensel 
over „het ontstaan en de inzet van het 
NSKK" Beide voordrachten zijn een 
orgamzatie van St Maartensfonds-
Kempen 

Rouw 
te Wilrijk 

Op 23 apnl 1985 overleed ons trouw 
lid Maurits Van Reek Op 3 juli zou 
Maunts 86 jaar geworden zijn Reeds 
van in zijn jeugd was Maurits een 
Vlaming in hart en ziel De liefde tot zijn 
volk heeft hem steeds gesterkt in de 
vele tegenslagen die hij kende Zijn 
zoon stierf aan het Oostfront en zijn 
dochter overleed enkele jaren later 
nadat ze zwaar mishandeld was ge
worden in een Belgisch koncentratie-
kamp Ook Maunts ontsnapte met aan 
die onzalige repressie Tot zijn dood 
bleef hij een rechteloos Vlaming 

Maurits we zullen je missen op onze 
avonden of in t Gasthof of op een ter
rasje waar je toch zo graag van je bol-
leke zat te genieten 

Maurits JIJ hebt den strijd gestreden 
voor Vlaanderen de Nederlanden en 
Europa Bedankt i 

1 
9 MEI 1985 j i d ' ^ i i "3ï 1 yc ( r - i ««4<¥« i f« i I « . I \ij,t, 



Pakt met kunsttentoonstelling uit 

Bert D'Haese-Kring 
te Affligem opgericht 

In de g e m e e n t e A f f l i g e m w e r d d o o r een g r o e p j o n g e V l a a m s - n a t i o 
na l i s ten een soc iaa l - ku l t u re le s t i ch t i ng o p g e r i c h t , k o r t w e g Be r t 
D 'Haese -Kr ing g e n o e m d . D e v e r e n i g i n g w i l de soc iaa l - ku l t u re le 
v r i j e t i j d s b e s t e d i n g in haar r u i m s t e be teken i s b e v o r d e r e n . D e V Z W is 
s t r i k t a -po l i t iek . K o r t e l i n g s is z i j o o k t o e g e t r e d e n t o t de Federa t ie v a n 
V l a a m s e K r i ngen . 

De stichting „volksverheffing" werd 
genoemd naar de Vlaams-nationale 
voorman Bert D'Haese, die meer dan 
40 jaar in Hekelgem, nu deelgemeente 
van Affligem, gewoond en gewerkt 
heeft Maar ook, en niet in het minst 
omdat er in deze tijd van vervlakking 
nood is aan een werking die gericht is 
op „volksverheffing". 

Bert D'Haese zag de kulturele ont
wikkeling als een middel tot emancipa
tie van het individu en van de hele 
Vlaamse gemeenschap, als middel tot 
integratie van Noord en Zuid, als een 
middel ook tot grotere openheid van 
geest verdraagzaamheid en menselijk
heid. In die geest en met die doelstellin
gen wil de „Bert D'Haese-Knng" wer
ken. Daartoe zal zij vanaf 1985 gere
geld kulturele manifestaties op het 
getouw zetten. 

Eerste aktiviteit 
Een eerste tentoonstelling is ge

pland in het kultureel centrum van de 
abdij van Affligem, op de laatste 3 
weekeinden van mei (10-11-12, 18-19 
en 25-26-275. Volgende kunstenaars 
uit eigen regio verlenen hun medewer

king: de kunstschilder Chantal Léger, 
de beeldhouwer Alfons Van Den Bos
sche, de tekenaar Roeland Pieters-
zoon D'Haese en de graffcus Lieven 
D'Haese. De opening van deze ten
toonstelling gaat door op vrijdag 10 
mei om 20 u. in het Kultureel Centrum 
van de abdij. 

Inleidende spreker is Roger Lievens 
en voor de muzikale omlijsting zorgt 
Mark Bleyaert 

Bij deze gelegenheid wordt ook het 
doel en de werking van de Bert D'Hae
se-Kring toegelicht 

Spanje 
• App. te huur, costa Dorado 50 m 
van rrraoi zandstrand, slapen 6 pers. 
Prijs voor 15 d. 15.000 fr. Juli en augus
tus. Voor juni en sept halve prijs. Tel. 
053-2129.11. 
• Ik verzamel doodsprentjes. Wie 
stuurt er mij iets op? Alvast bedankt! 
Patncia Ceulemans, P. Jansonstraat 8 
te 1020 Brussel. 02-26820.02. 

M E U B E L E N " D E K E I Z E R 
Lusiers - Geschenkartikelen 

O n k l o p b a r e pr i jzen 

VAN HET G O E I : 
ZITMEUBEL 

Zaakvoerder 
Staf Kiesekoms 

(spccia)e voorwaarden voor irouwersl 

Openingsuren: Di., woe., vrij. van 13 ic 
Do., zal. van lO tot \a u 
Zondag van M lot 18 u 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT 
(op slechts 15 km van Brussel-centrum 

t 10 
.30 

0 2 

1 

u. 30 

582.22.22 

Deze maand in 
Culinair Magazine 

Aardbeien: 
een Vlaamse topper 

Binnen het Europese fruit-assortiment bekleden de Bel
gische aardbeien een vooraanstaande plaats. Belgisch, 

jawel - maar deze sappige rode vruchten worden vrijwel 
uitsluitend in Vlaanderen gekweekt. Over een paar 
weken verschijnt op de markt de grote toevloed van 

voUegrond-aardbeien, en dan is het weer smullen 
geblazen tot een stuk in augustus. Wij verdiepen ons 

alvast in een aantal smakelijke recepten. 

Ywiittig eeuwen spek 
Varkensvlees wordt in culinaire 
kringen nog altijd wat stief
moederlijk behandeld. Daar 
willen wij verandering in bren
gen met onze nieuwe serie „Het 
varken van kop tot staart": tien 
afleveringen met keukenprak
tijk, informatie en receptstu
dies. In dit nummer beginnen 
we bij het begin, en dat is twin
tig eeuwen geleden. 

Franse bergkaxen 
In onze artikelenreeks „Op de 
kaasplank" zijn we aan beland 
bij de Franse bergkazen met een 
Appellation d'Origine Contrö-

lée. Op de zogenaamde „alpa-
ges" voeden koeien en schapen 
zich met jong gras, mos en 
bergkruiden. De geurige melk 
wordt veelal ter plaatse ver
werkt tot beroemde kaassoor
ten, die dan ook een trenge 
keuring ondergaan vooraleer ze 
een A.O.C, krijgen. 

En verder: 
Eten zoals de prins van Oranje, 
Drinkeboers en dappere vrou
wen, Kruidentuin, Hubrechts 
keuze, „Potagiën" uit de Re
naissance, Tafelen met drie da
mes, Duitse wijn van de Saar, 
Culinair-feestmenu, Gastrono
mische gidsen. 
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Dienstbetoon 
te Beersel 

Speciale zitdagen invullen belasting
aangiften te Beersel. 

Drie Bronnen, woensdag 22 mei van 
19 tot 21 u., Dworp Gildenhuis, dinsdag 
14 mei van 18 tot 20 u en zaterdag 18 
mei van 11 tot 12 u , te Lot bij Roland 
Lot Beerselstraat 130, maandag 13 
mei van 19 tot 21 u. 

Gelieve mee te brengen: loonfiches, 
strookjes vakantiegeld en andere pre
mies, kadastraal inkomen, attesten van 
levensverzekenngen en van eventuele 
inkomsten Belgische aandelen enz, 
boekje mutualiteit 

Wie niet naar een van deze zitdagen 
kan komen, belt op nummers: 
380.09.54, 376.99.17, 38024.16, 
358.57.18. 

Voor dit gratis sociaal dienstbetoon 
zorgen de VL^mandatarissen van 
Groot-Beersel. 

BRABANT 
MEI 

10 AFFLIGEM: Tentoonstelling in het Kultureel Centrum, Abdijstraat Af
fligem om 20 u Organizatie Bert D'Haese-knng 

10 GRIMBERGEN: Debatavond met Paul peeters over „KMO's, eport 
en tewerkstelling Om 20 u in de Charieroihoeve 

15 OVERUSE: debatavond in het Gemeentelijk Kultureel Centrum. 
Begijnhofplein (ingang langs de biblioteeW Tema „Weri< in een 
Vlaamse staat" Medewerking van Vic Anciaux, Marcel De Broyer, 
RVA, Jeugdraad, vertegenwoordigers van werknemers- en wericge-
versorganizaties en VÜJO 

19 LEUVEN: Bezoek aan de Geuzestreek, kasteel Gaasbeek en 
Buurtspoorwegmuseum. Lambiekbrouwenj Vertrek 8 u 45, parking 
Thierbrau, terug ca. 19 u 

19 HAACHT: Zaal onder de Toren, VU-Smuldag van 12 tot 20 u., wan
delzoektocht vanaf 10 u, en filmvoorstelling Emest Claes Iedereen 
welkom' 

19 SCHAARBEEK: 8ste jaariijkse Haantjeskermis van 12 tot 16 u in „ t 
Ezelsbrugske". Koninklijke St-Manastraat 66, Schaarbeek VU-afde-
ling Schaartjeek 

VU-fraktie wil Vossem veiliger 

Nu bij uw dagbladhandelaar: 85 frank 

Tijdens de jongste gemeenteraads
zitting werden er door de VU-fraktie 
verschillende fMjnten aangehaató om 
Vossem verkeersveiliger te maken. 
Het waren vooral maatregelen om de 
zwakke weggebruiker (fietser en voet
ganger) te beschermen. 

De situate rondom de dorpskerk 
werd reeds verschillerxte malen door 
de VU-fraktie ter sprake gebracht 
Vooral het wild parkeren (meestal op 
het voetpad) vormt een grote hinder
nis voor de voetgangers Niettegen
staande de gemeentelijke politie af-

VU-Tielt-
Winge danste 
voor info-blad 

Op 22 maart was het feest voor de 
plaatselijke VU-afdeling het 9de 
Vlaams Bal in Tielt City En of er sfeer 
wasi 

Het zat en stond er bomvol Een be
stuurslid aan de kas was verrast „Er is 
nóg meer volk dan vorig jaar met 
Anciaux I" 

Alle ingrediënten om er een echt 
volksfeest van te maken waren aan
wezig een steengoede dj, die de sfeer 
er in hield, het weerzien van de ganse 
VU-familie, het entoesiasme van de 
getrouwen van het eerste uur en van 
de nieuwe medewerkers, de aanwe
zigheid van volksvertegenwoordiger L 
Van Horenbeek, Europariementslid W 
Kuijpers, arr voorzitter P Van Den 
Bempt en verschillende vnenden van 
andere afdelingen 

Verschillende mensen zijn vooraf de 
straat op gegaan om huistiezoeken te 
doen Ze hebben dat ontzettend goed 
gedaan leder jaar doen er meer men
sen meel leder jaar bereiken we meer 
mensen. Proficiat aan alle medewer
kers i 

Informatie 
De winst van ons bal wordt besteed 

aan gratis informatie Wij doen dat al 
negen jaar met „Langs Mot en Winge" 
en daarnaast het blad „Op de Keper 
beschouwd", telkens na de gemeente
raad. We zeggen en schnjven onge
zouten ons gedacht en dat wordt méér 
en méér gewaardeerd 

Dank aan allen die steunden! De 
winnende tombolanummers zijn 1856 

469 8278 5548 8973 5730 8389 9313 
1884 9730 7765 1037 8293 8094 9672 
42613643 7704 9229 6587 616 47 
5498 3849 523 2397 6916 5613 7982 
8124 1737 9651 8928 5511 1372 2733 
2433 2012 2979 2345 2128 9061 3200 
6586 6697 9739 5948 5099 4211 5205 
1987 9645 875 1413 3726 288 8839 
8554 6136 5904 1233 348 9841 9117 
6284 9121 5278 9428 8126 8414 177 
4853 2071 1297 1757 5341 7283 6203 
6225 6630 4584 3287 5334 7492 780 
9752 1529 4996 1549 9869 

Prijzen af te halen bij diegene u 
tombola's verkocht of M Smekens, 
Reststraat 53a, Tielt en Fr Van Nieu
wenhoven, Glabbeeksestwg 29, te 
Winge. 

doende maatregelen voorstelt toch 
pikt het schepenkollege hierop niet in. 
Het wordt steeds maar uitgesteW" 
Schrik van een paar handelaars? 

De situatie voor de gemeentelijke 
scfiool werd eveneens bekeken. Ook 
hier dringen zich maatregelen op om 
de schoolkinderen te beveiligen (dik
wijls tegen hun ouders D Ouders-auto-
mobilisten dienen soms eens lessen te 
volgen in het veilig-parkeren. Soms 
wordt zelfs het zebrapad ingenomen 
zodat de schoolrij moet uitwijken. Het 
schepenkollege doet hier ook nietsf 

Aan verschillende kruispunten dient 
een spiegel geplaatst te worden. Ook 
aft)akening en aanduiding op het weg
dek zouden moeten aangebracht wor
den. Het kollege beloofde dit wel m 
orde te brengen 

De Hertstraat vormt sinds lang een 
serieus probleem waaraan mets ge
daan wordt De VU-fraktie stelde voor 
natuuriijke hindernissen aan te bren
gen om de overdreven snelheid aldaar 
af te remmen o.a verspernngen, ver
nauwingen, niveauverschil. Het kollege 
zal zien.. 

En de Voerweg wordt onveilig ge
maakt door motocrosser en galoppe

rende ruiters. Waar kunnen wande
laars en natuuriiefhebbers nog rustig 
wandelen ' Het kollege beloofde 

Zoals albjd neemt het schepenkolle
ge (CVP, SP, P W ) een afwijzende 
houding aan wanneer de VU-fraktie 
positieve voorstellen aanbrengt Later 
komt het schepenkollege zelf met de
zelfde (VU)-voorstellen wel aandra
ven, een kwestie dat zij het gedaan 
hebben!' 

Een voorbeeld van open politiek!! 
VU-fraktie Tervuren 

VU-Brussel 
naar Hasselt 

Ook de VU-afdelingen van de Brus
selse 19 betogen mee te Hasselt op 
zaterdag 8 juni 

Inschnjven kan in 't Schuurke of bij 
Jan de Beriangeer, Tonndetgaarde 5 
te Jette (02^79.41 76) 

Prijs 200 fr. (dnnkgeld bus inbegre
pen) 

De bus vertrekt om 9 u 30 aan VU-
lokaal 't Schuurke In de namiddag 
bezoek aan Alden-Biezen 

Coppieters, 
Een 

Voortrekker 
Maurits Coppieters wordt op 
14 mei 65. Ter gelegenheid 
van die verjaardag schreef 
Joris Dedeurwaerder een „le
vensbericht" Het boek wordt 
aangevuld met getuigenissen 
van Paul Van Remoortere, 
Herman-Emiel Mertens, Her
man Todts en John Lambert. 
Jo Gisekin schreef een gele-
genheidsvers. 

Het w e r k „ C o p p i e t e r s , Een V o o r t r e k k e r " (112 pagina's - I - 8 biz 

onu i tgegeven fo to 's ) versch i jn t in d e loop van de zomer 

Het kos t bij voonn teken ing 400 fr. D e publ ieke v e r k o o p p n j s 

na versch i jn ing bedraag t 480 fr. 

D e lijst van in tekenaars w o r d t in he t boek a f g e d r u k t 

BESTELBIUET (insturen vóór 1 )um) 

Ondergetekende 
Naam en voornaam; 

x| 

Straat nummer 
Postnr: Gemeente 

bus 

bestelt hierbij ex. van 
het boek „Coppieters, Een 'Voortrekker" en schrijft het 
bedrag van x 400 f r op rekening 068-0640740-82 van Vor
mingscentrum L Dosfel, Dienst Publikaties, Bennesteeg 4, 
9000 GENT. Handtekening 
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Gemeenteraad te Heusden-Zolder 

VU-beleid vaart nieuwe 
koers voor de fietsers 

LIMBURG 

Tijdens de raadszitting van 25 april 
te Heusden-Zolder kwam er hoopge
vend nieuws voor de talrijke fietsers 
waaronder veel schoolgaande jeugd 
die dagelijks de druk bereden weg 
moeten nemen die het centrum van 
Zolder met Heusden verbindt en om 
gekeerd Het betreft hier de Zolderse 
weg gelegen op het grondgebied van 
de deelgemeente Heusden Dit weg 
gedeelte in navolging van de Sluis 
bamd krijgt de zo dnngend noodzake 
lijke fietspaden 

De raad hechtte eenparig zijn goed 
keuring aan een door de technische 
dienst van de gemeente opgemaakt 
ontwerp tot aanleg van die fietspaden 
Er moet echter een hindernis over
wonnen worden namelijk de te smalle 
doorgang onder het dienstspoor van 
de mijn Hiervoor zullen in de berm van 

Zou het nog geen tijd zijn om 
aan het rijbewijs te gaan wer
ken? 

Laat u deskundig bijstaan door 
specialisten 

RIJSCHOOL 
Ferd. VERBIEST 

MOLENBEEK, 
Leopold H-Laan 194 

(Viadukt Koekelberg) 
SCHAARBEEK, 

Leuvense steenweg 555 
(Meiserplein) 

ANDERLECHT, 
Bergense steenweg 797 

(Wijk Veeweide) 

Tel. 426.85.94. 
Afzonderlijk teorie, afzonder
lijk praktijk of volledige oplei
ding, naar keuze Fakultatief 
proefeksamen-teorie (audio-vi-
sueel) Ook teorie voor brom-
fietsbewijs Ook rijles op auto
matische wagen 

dat dienstspoor kokers worden voor
zien 

Nog goed nieuws 
v u schepen Vanstipelen lichtte een 

fietsrouteplan toe voor gans de ge
meente Er werd en wordt voor dit plan 
een enquête gehouden in scholen en 
bedrijven van de gemeente evenals in 
scholen van de naburige gemeenten 

Tevens werd er goedkeuring gege
ven aan een ontwerp van de Provincia
le Technische Wegendienst in ver
band met een reeds vorig jaar goedge 
keurd ontwerp inzake aanleg van een 
toeristisch fietspad op de oude tram-
zate 

Uit de verschillende technische pun
ten kunnen we er misschien nog 2 
vernoemen Een vertrouwd maar ver
sleten beeld zal weldra verdwijnen in 
het centrum van de deelgemeente 

Heusden nl de Patronaatzaal Dat 
gebouw zal worden gesloopt en op de 
vrij gekomen bouwplaats zal een 
nieuwbouw worden opgericht voor de 
gemeentelijke hoofdbiblioteek De 
planning zal zo worden opgemaakt dat 
deze nieuwbouw aansluit bij het be
staande gemeentehuis De reeds uit
gewerkte voorstudie werd zonder eni
ge opmerking goedgekeurd 

VU schepen Vanstipelen mocht dan 
nog een reeks grond problemen be
handelen Hier ging vooral de aandacht 
naar een ruil van gronden tussen de 
zelf en het O C M W Op het geruilde 
stuk wil het O C M W bijkomende be
jaardenwoningen bouwen 

We mogen inderdaad met voldoe
ning vaststellen dat dit nieuwe VU-
beleid na een eerdere voorzichtige 
aanpak en inwerkpenode vaart begint 
te krijgen 

De riolering van Gebroek 
Ik weet met of ik deze ernstige 

aangelegenheid met een mopje mag 
beginnen Enkele jaren geleden preek 
te een missionaris m Zutendaal en 
hield daarna een omhaling voor het 
aanleggen van een riolering in een 
sloppenwijk van Manilla op de Filippij 
nen Een spuiter vroeg toen of die 
pater ook eens kon rondgaan voor 
Gewaai en Gebroek Nu ja je kan met 
alles hebben Hebben wij dan bijna 
nergens nolenng in Zutendaal binnen 
kort krijgen wij aan het gemeentehuis 
een binnenkeer in atriumvorm (zitkuiD 
en een kiosk wat natuurlijk veel nut
tiger IS 

Erger is het wanneer je geen riole
ring hebt maar toch gemeentebelas 

FVV-TessenderIo 
zoekt 
embleem 

W I J hadden gedacht aan het ontwer
pen van een Embleem voor onze ver
eniging onder het Motto „Vlaamse 
vrouwen 

De voorwaarden waaraan het em
bleem moet voldoen maximale afme
tingen 5 cm op 5 cm kleur zwart-wit, 
oostindische inkt inzending naamloos 
met aan de achterzijde een bnefom-
slag dicht gekleefd, inhoudende uw 
naam en adres (dit om de keuze van 
het beste ontwerp zonder voonnge-
nomenheid te kunnen doen) datum 
van inzending is ten laatste 30 mei 
1985 bij voorzitster üly Pais, Kerk
straat 23 te 3980 Tessenderio 

De selektie zal gemaakt worden 
door het bestuur 

ting moet betalen zoals verschillende 
inwoners van de Zuurbroekstraat 
Pastoorstraat, Kennepstraat en Broek
molenweg overkomen is Het toppunt 
IS dan nog als deze mensen klacht 
indienen bij de provincie het schepen-
kollege van Zutendaal klakkeloos aan 
het provinciebestuur laat weten dat er 
in Gebroek wel een nolenng is en de 
betroffen woningen dus aansluitbaar 
zijn Ik nodig alle dorpsgenoten uit om 
die zogezegde nolenng eens te gaan 
bezoeken Het is inderdaad een mooi 
voorbeeld van vindingrijkheid en goe
de buurtschap en een unieke kombina-
tie van zelfgemetste putjes, zelfgeleg-
de sloekertjes' en buisjes en ere wie 
ere toekomt ook buiten door de ge
meente gelegd om het oppervlakte
water af te voeren naar de beemden 
langs de Broekerbeek Met de beste 
wil van de wereld kan men van deze 
buizenverzameling echter geen nole
nng maken Gelukkig maar dat nie
mand van de betrokkenen de gemeen
te op haar woord neemt want anders 
zou het water dat nu zo poëtisch langs 
de watermolen vloeit wel eens een 
minder poëtische geur en kleur kun
nen krijgen 

Harry Van Herf 

MEI 

10 

11 

11 

11 

18 
22 

LOMMEL- meeting met Vic Anciaux om 20 u in zaal Edelweiss Adel-
berg 10 te Lommei 
BILZEN Marijke en Gerard Thijs (kandidaten bij de gemeenteraads
verkiezingen) geven elkaar het ja-woord VU-Groot-Bilzen wenst hen 
van harte een lang en gelukkig samenzijn 
BILZEN Gezinsfietstocht tegen het „Ovam-Superstort naar Has
selt Vertrek 13 u 30 parking speeltuin Munsterbilzen 13 u 45 Kerk 
St-Jozefsparochie, 14 u, Schoonbeek-Waterkasteelstraat 
BEVERST Minivoetbaltornooi met wisselbeker Jos Roebben van 
10 u tot ong 20 u Org VU Inschrijvingsgeld 500 fr Minstens 12 
ploegen 6 personen per ploeg Er wordt telkens 2 x 20 mm ge
speeld Inschrijvingen 011-413235 011-414000 en 011-322874 
OPOETEREN Vlaamse Meinacht in zaal Oeter te Opoeteren Eerste 
dans om 20 u 30 Org VU-Opoeteren-Neeroeteren 
BEVERST Minivoetbaltornooi met wisselbeker Jos Roebben 
BEVERST Gemeenteraad in de zaal oud-gemeentehuis te Beverst 

Hospitalisatiekosten 
volledig terugbetaald? 

Het verschi l tussen wa t U van gesloten bi j de N V S (*) 
de ziekenkas te rug t rek t en de V o o r w ie in 1985 gemidde ld 
we rke l i j ke hospi ta l isat iekosten 
k u n t U voor taan vol led ig te rug 
betaald kr i jgen A l l e medische 
kosten w o r d e n vanaf de eerste 
dag van opname teruggestor t 
Het l iggeld, voor een eensper 
soonskamer naar keuze, w o r d t 
U vo l led ig vergoed vanaf de 
vierde dag van opname 
U kr i jg t de meest vol ledige 
waarborg , enkele u i t z o n d e r m 
gen z i jn vooraf gekend ledere 
t r o u w e k l ien t - zowel de zelf 
standigen als de l oon t rekken 
den — vanaf 40 jaar (40-i-) d ie 
50 000 fr o p z i jn spaarreke 
ning ( 4 0 + reken ing) heeft 
staan, kan h ierop aanspraak 
maken dank z i j een aparte 
groepsverzeker ing doo r ons af 

225 000 fr op z i jn 4 0 + rake 
ning heeft staan, w o r d t de pre 
mie vo l led ig gedragen door de 
N V Aspa 
De bestaande rentevoeten 
(5 25%) en de get rouwheidspre 
mié (1,25 %) b l i j ven o n v e r m m 
derd behouden en z i jn vo l led ig 
vr i jgesteld van belast ingen ten 
belope van 50 000 fr in t resten 
per jaar 

Zo een "appe l t j e voor de d o r s t " , 
dat goed opbreng t , en dat recht 
kan geven o p de vol ledige te 
rugbeta l ing van de hospital isa 
t i ekos ten , l oon t nog de moe i t e 
o m te sparen V o o r meer in l i ch 
t ingen, grat is en v r i j b l i j vend , 
bel ons, schri j f ons o f k o m ons 
v inden 

de Groep Argenta 
A n t w e r p e n Belgielei 144 0 3 / 2 3 0 78 10 post 3 0 0 
Oostende S tockho lms t raa t 39 te l 0 5 9 / 7 0 46 62 
Roeselare Me iboom laan 5 7 9 te l 0 5 1 / 2 2 84 69 
Tongeren . Neremweg 3 te l 0 1 2 / 2 3 58 41 

o f b i j eén van haar meer dan 4 5 0 lokale kan too rhouders in 
' t V laamse land, steeds t o t u w d ienst 

Ó 
(*) N V Nieuwe Nationale Verzekeringssocieteit toegelaten onder codenummer 

0580 om de tak 02 ziekte te beoefenen (K B 12 03 76 BS 10 12 77) 

TAK verwelkomt paus in Vlaanderen 
Donderdag 16 mei te Brussel 

Vlaanderen heet de Paus welkom n 
Nationale verzameling 17 u Graan
markt Inlichtingen en inschrijvingen op 
de bussen Aalst 053-771895 Ant
werpen 03-4577240 Gent 
0912687 59 Leistreek Deinze 
091 -86 72 84 Kortnjk 056 21 69 07 

Izegem-Roeselare 056-357863 Lier 
03-457 7240 Hasselt 011-229392 Bil
zen 011-415712 Aarschot 
016-569334 Haspengouw 
016-734650 Turnhout-Geel-Mol 
014-417747 Mechelen 03-457 7240 
Waasland 091-558246 03-7723838 

Vrijdag 17 mei te Antwerpen Ge-

SIEMENS Lang leve UW 
linnen! 

/^^X 

B 
Raadpleeg 
de Gouden Gids 
van uw telefoonboek 
onder de rubriek 

Elektr sche 
huishoudtoestellen 
kleinh 

Uw mooie l innen - een heel kapitaal eigenlijk -
vertrouwt u t ien - en tientallen keren per jaar toe aan 
uw wasmach ine 
Reden te over dus om een machine te kiezen die echt 
zorg draagt voor dit kapitaal 
Zo n mach ine biedt Siemens u 
• interval-centnfugeren om de natte vezels met uit te 

rekken 
• p rogramma sen aangepast centr i fugeren voor alle 

soor ten tekstiel 
• t rommel en kuip in roestvnj staal 
• en een dr ievoudige besparing op energie wateren 

waspoeder 

Siemsns, gevoel voorperfektie 

westelijke verzameling 7 u Suikerrui 
03-457 7240 

Te leper Gewestelijke verzameling 
10 u Menenpoort 056-357863 

Te Gent Gewestelijke verzameling 
15 u Vliegveld Sint-Demjs-Westrem 
091 268759 

Zaterdag 18 mei te Mechelen Na
tionale verzanr'eling 8 u 30 Grote 
Markt Vlaanderen wenst de Paus een 
gelukkige verjaardag m 03-4577240 

Zondag 19 mei te Brussel Nationale 
verzameling 8 u Basiliek Koekelberg 
03-457 7240 

Maandag 20 mei te Leuven Natio
nale verzameling 19 u Parking Thier-
brau 03-4577240 

Propaganda (posters affiches bal
lons pamfletten kaarsen stikkers) en 
inlichtingen zijn op onderstaand adres 
te verkrijgen 

Algemene leiding Erwin Brentjens 
Edegemse Steenweg 2 bus 5 2550 
Kontich 03-457 7240 (na 18 u ) 

Gevraagd: 
• Reklameontwerper met ervanng 
voor lay out folders verpakkingen 
brochures kleine advertenties 

Kontakt op te nemen met Senator 
Walter Peeters Nijverheidsstraat 64 
te 9160 Hamme - Tel 091-478317 
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Sprokkels uit de 
Izegemse gemeenteraad 

Tussen schepen Geert Bourgeois 
en oppositielid Vandenberghe kwam 
het tijdens de jongste gemeenteraad 
tweemaal tot een woordentwist 

Welles-nietes 
Het eerste twistpunt handelde over 

het al dan met aanwezig zijn van het 
plan over de aanleg van een parking 
aan de Dankkapel Vandenberghe 
vond het jammer dat tijdens de be
spreking op de kommissie van Open
bare Werken geen plan aan de kom-
missieleden werd voorgelegd zodat zij 
met met kennis van zaken konden 
oordelen 

Schepen Bourgeois antwoordde 
gevat dat het plan wel werd voorge

legd op de kommissievergadering 
maar dat Vandenberghe dit onmogelijk 
kon gezien hebben omdat hij te laat 
gekomen was Het punt was op dat 
ogenblik reeds besproken en het plan 
terug opgeborgen 

Een tweede keer gingen beide 
raadsleden in de clinch omtrent het 
herstellen van het wegdek in de Katte-
boomstraat en de Tnenhoekstraat 
Vandenberghe beweerde dat ruim een 
maand na de goedkeunng in het sche-
penkollege de dnngende herstellingen 
nog steeds met waren uitgevoerd 
Schepen Geert Bourgeois legde de 
verantwoordelijkheid voor deze laattij 
digheid bij de weermaker voor een 
afdoende herstelling met warme asfalt 

Zedelgem naar 
Frans-Vlaanderen 

De Volksunie-afdeling Zedelgem or-
gamzeert op zaterdag 1 juni 1985 een 
reis naar Frans-Vlaanderen een streek 
waar wij Vlamingen historisch zeer 
nauw verbonden mee zijn Het is dan 
ook de bedoeling, van nabij kennis te 
maken met deze streek en haar volk 
De reis kan worden onderverdeeld in 
dne gedeelten In de voormiddag is er 
een kontakt gepland met Vlaamsspre-
kende Frans-Vlamingen de namiddag 
IS meer toeristisch opgevat terwijl het 
avondprogramma een ontspannend 
karakter heeft 

De deelneming in de kosten vor de 
busreis bedraagt 350 fr per persoon 
waarin de fooi voor de chauffeur en de 
konsumptie te Steenvoorde begrepen 
zijn 120 fr voor kinderen geboren na 1 
januan 1973 Wij zijn te Belle voor het 
middagmaal waar de keuze kan wor
den gemaakt tussen diverse menu s of 
de eigen knapzak kan worden aange
sproken Om praktische redenen 
wordt de keuze bepaald bij de inschrij
ving 

s Avonds worden te Wulvergem 

Damme naar 
Hasselt 

VU-Damme legt een autobus in naar 
Hasselt Vertrek om 8 u aan het As-
tndpark te Brugge en om 8 u 15 aan 
het paard te Vivekapelle 

Damme verbroedert met de afdeling 
Hasselt en bezoekt Bokrijk 

Inschnjven bij de bestuursleden van 
VU-Damme of in het Breydelhof te 
Brugge Pnjs 350 fr Alles inbegrepen 

ZO^K€BC]€ 
• 34 j gehuwde tweetalige man met 
diploma A3 mechanica en automecha-
nica A3 en rijbewijs en brevet heftruck 
die 12 j ondervinding heeft als magazij-
nier, zoekt een betrekking in het Brus
selse of ten westen van Brussel, bij 
voorkeur op de as Brussel-Halle 
Voor ml zich wenden tot volksverte
genwoordiger Dr J Valkeniers, tel 02-
5691604 
• Zelfstandige schilder zoekt werk in 
Gent en omgeving schilderwerk, 
muur- en vloerbekledingen 
• 34-jange man, gehuwd, stemjaelge-
rechtigde werkloze, beroep bouwkun
dig tekenaar zoekt werk als magazij-
nier 
• 24-jange ongehuwde jongeman, 
gegradueerde vertaler-tolk, specialiteit 
Engels diploma behaald in '82 bij het 
P H TI zoekt een gepaste betrekking 
Ervanng tijdelijk gewerkt in ekono-
maat sociale vakanties in Zwitserland 
en Frankrijk Is bereid in het buitenland 
te werken en te wonen 
Voor inlichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem, senator, A Lonquestraat 
31,9219 Gentbrugge, tel 091 -30 72 87 

,ovenkoeken met koffie aangeboden 
aan 80 fr per persoon Daar is even
eens de mogelijkheid aanwezig om 
oude volksspelen te beoefenen 

Men kan inschnjven bij de Zedel-
gemse bestuursleden Gery Cappon, 
Schattingbeekstraat 3 (tel 201414) 
Werner Van Houtte Gentweg 10 (tel 
2081 15) Andre Everaert L Claeys-
s t raat26( te l 209398) Lionel Willem 
Ruddervoordestraat 41 (tel 200550) 
Yvonne Nouwen Diksmuidse Heirweg 
76 (tel 200708) Ene Beuselinck Fa
zantenlaan 57 (tel 201592) Aneca 
Roland Snellegemsestraat 69 (tel 
209234) 

Het bestuur wil er de aandacht op 
vestigen dat uw inschrijving pas geno
teerd wordt bij betaling van de busreis 
De ingeschrevenen ontvangen later 
de verdere praktische regeling en 
eventuele andere informatie Nu kan 
reeds meegedeeld worden dat om 8 
uur wordt vertrokken uit Zedelgem en 
de thuiskomst wordt voorzien om
streeks 21 u 30 

Maria Teil-show 
VVG-Middelkerke organizeert op 

vrijdag 24 mei 1985 om 15 uur st ipt m 
de feestzaal Ter Duinen' Westende-
laan 6 een grote Mana Teil-show met 
dans animatie en show 

Ingericht door de bejaardenbonden 
van Groot-Middelkerke en in samen
werking met de dienst Volksontwikke
ling van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap Toegangspnjs voor 
plus-3-passers 50 fr niet-gepensio-
neerden 100 fr 

Kamions voor 
Diksmuide, 
wie helpt? 

Op 27 ]um 1985 vertrekken de 
Volksuniejongeren voor de 9de keer 
per fiets naar de IJzerbedevaart van 
Voeren tot Diksmuide De terugkeer 
gebeurt met de bus De (ruim 300) fiet
sen worden op vrachtwagens geladen 

Kamions huren is echter een dure 
zaak en we willen de deelname aan 
onze Vredesfietseling betaalbaar hou
den voor jonge mensen Daarom nch-
ten WIJ volgende oproep tot de Volks
unie-kaderleden en alle WIJ-lezers 
Wie kent er iemand die ons van zater
dagnamiddag 29 juni 1985 tot zondag
avond 30 juni 1985 een grote, gesloten 
vrachtwagen ter beschikking kan stel
l e n ' Zo mogelijk met maar eventueel 
ook zonder chauffeur Benzine en an
dere kosten dragen we zelf 

Wie een tip heeft, geeft een seintje 
aan het Nationaal VUJO-Sekretanaat 
Barnkadenplein 12, 1000 Brussel, tel 
02-2194930 (tot 18 uur) 

Dank bij voorbaat' 

IS een grondtemperatuur nodig van 16 
graden C en met een voorlopig-voor-
lopige regeling is toch niemand ge
diend 

Gezien de gunstige weersevolutie 
zullen deze dnngende werken trou
wens vandaag of morgen reeds een 
aanvang nemen Burgemeester Van-
lerberghe rondde dit punt af Met een 
beetje geduld en een beetje warmte 
komt alles in orde" 

OCMW-deontologie 
BIJ de bespreking van de „doorgeef-

lening' aan het O C M W voor vertxju-
wingswerken aan de lift vond CVP-
raadslid G Wulleman het ogenblik ge
komen om een aantal volgens hem 
netelige" punten uit het OCMW-ver-

slag in de openbaarheid te brengen 

HIJ hekelde hierbij vooral twee agen
dapunten, namelijk de aanbesteding 
voor de renovatie van de ziekenafde
ling en de aankoop van een personen-
zoeksysteem Het ging hier of en in 
welke mate de Izegemse aannemers 
of fabnkanten de kans kregen om mee 
te dingen voor de uitvoering van beide 
werken 

De interpellant werd hierbij echter 
zwaar aangevallen door de burge
meester Deze vond het van weinig 
fatsoen getuigen dat agendapunten 
van het O C M W die nog met afgeslo
ten zijn en dus nog met beslist doch 
enkel in bespreking zijn reeds in de 
openbaarheid van de gemeenteraads
zitting gebracht worden De burge
meester dreigde als deze werkwijze 
van het raadslid zich nog zou voor
doen, dat de gemeenteraadsleden en
kel nog een uittreksel zullen krijgen 
van het punt waarop de lening slaat m 
plaats van het integrale verslag (JV) 

Gaston 
Dumez 
voor VSVK 
in Izegem 

De Izegemse VSVK brengt van
avond 9 mei de laatste aktiviteit van 
het seizoen 1984-'85 En nu, een poe-
zieprogramma met Gaston Durnez 
Een echt lenteavondprogramma voor 
mei, onder het motto Ik heb U lief 
Gij zult gelukkig zi jn' Het titelvers 
komt van de Nederlandse dichter Wil
lem de Merode die Durnez bloemle
zing opent In zijn woord vooraf richt 
Durnez zich als volgt tot de lezer 

, Wil dit boek met schroom ter hand 
nemen het is een liefdebnef aan mijn 
Welbeminde 

Op zonnige dagen placht ik voor 
haar wat verzen te plukken uit de Tuin 
der Nederlandse Poëzie verzen waar
van ik hoopte dat ze haar gelukkig 
zouden maken of nog beter, haar 
geluk zouden vergroten" 

En even verder heet het „Ik heb dus 
alleen een aantal liefdegedichten uitge
kozen die geluk uitstralen" Het zijn er 
zo'n 110 geworden die Lannoo vak
kundig en fraai heeft uitgegeven 

Vandaag komt Dumez spits en met 
humor over die verzen praten Antoon 
Vanlaere zelf beginnend dichter en 
leraar aan het SintOozefskollege gaat 
hem uitvragen Lut Bogaert lerares 
aan de Stedelijke Muziekakademie en 
Gunther Lesage dragen tussendoor 
gedichten voor De toegangspnjs be
draagt 50 frank De avond gaat door in 
de grote zaal, in het Muziekauditonum 
zelf dus Kruisstraat 15 De opkomst 
voor deze VSVK-aktiviteit zal groot 
zijn 

Enk Vandewalle 

WEST-VU\ANDEREN 
MEI 
9 KORTRIJK In de koncertstudio van BRT-2 Ijzerbedevaartavond om 

20 uur De paus toch naar Diksmuide'' Sprekers zijn VU 
ondervoorzitter Jef Maton TAK verantwoordelijke Enk Cromme 
lynck pater Brauns Marcel Decubber en Luk Collet Toegang 50 fr 
Orgamzatie Ijzerbedevaartwerkgroep - Kortrijk 

9 IZEGEM Antoon Vanlaere in gesprek met Gaston Durnez n a v 
Durnez bloemlezing ik heb u lief Gi\ zult gelukkig zijn Voordracht 
door Lut Bogaert en Gunter Lesage Om 20 u m muziekauditonum 
50 fr Org VSVK 

11 IZEGEM Papierslag van het Vlaamse Kruis Inlichtingen Joost 
Vanthournout Roeselaarsestraat 477 8700 Izegem tel 051 30 84 38 

11 WAREGEM Feestelijk avondmaal met minister Hugo Schiltz Om 
20 uur in Parkhotel Groenhove Inschnjven kan bij gemeenteraadslid 
Paul Wielfaert Nokerseweg 7 Tel 603686 

14 KUURNE (Sratis invullen belastingsaangiften vanaf 18 u in cafe De 
Cirkel Harelbeeksestraat 40 te Kuurne 

19 VER-ASSEBROEK Bezoek aan het Brugse Sint-Annakwartier o I v 
een stadsgids Vertrek om 14 u aan de Kruispoort Inschrijven bij L 
Grootaerdt tel 362931 Org DF-Ver-Assebroek 

21 IZEGEM Busreis naar Visserijmuseum Oo&tduinkerke en Paul 
Delvauxmuseum Koksijde-Sint-ldesbald Start om 9 u aan de nieuwe 
parking in de Kasteelstraat Org VVVG-lzegem 

21 IZEGEM Geleid bezoek aan het Borstelmuseum en de brandweer 
kazerne Start om 19 u Innchting FVV-lzegem 

Op initiatief van de VU: 

Tweede groene week 
te Zedelgem 

S i n d s januar i 1983 maak t de V U dee l ui t van het g e m e e n t e b e s t u u r 
van Z e d e l g e m B i jna t w e e en een hal f jaar la ter z i jn de resu l ta ten daar 
van du ide l i j k he rkenbaa r 

V o l g e n d e w e e k w o r d t u i t gepak t met een t w e e d e „ G r o e n e W e e k " 

toenadenng zoeken tot Ene Vandenbussche VU-schepen 
en verantwoordelijk voor de ruimtelij
ke ordening koos dit jaar als temd 
„Zoeken naar een nieuw evenwicht 
Hoe meer het milieubewustzijn de laat
ste jaren toenam des te duidelijker 
komt ons het beeld van een ontwnchte 
leefwereld voor ogen Dit streven naar 
meer harmonie tussen mens en natuur 
moet zich openbaren op alle niveaus 
van de maatschappelijke ladder 

Wie er het onderstaande program
ma op naleest merkt vlug dat er voor 
ieder wat wils is, en er ruimschoots te
gemoetgekomen wordt aan de infor
matieve en vormende opdracht weg
gelegd voor een gemeentebestuur 
„Het IS tevens een antwoord op de 
bekommernis van het gemeentebe
stuur om de bevolking van Groot-
Zedelgem aktief bij het leefmilieu te 
betrekken', aldus Vandenbussche 

Met hem hopen wij vele nattiurmin-
nende nationalisten op een der aktivi-
teiten in het kader van deze Groene 
Week te mogen ontmoeten 

Programma 
Vrijdag 17 mei om 20 u - officiële 

opening , Groene Week" in het kultu-
reel centrum Groene Meersen Ten
toonstelling over de ,Zure neerslag' 
van het schoolmuseum M Thierry uit 
Gent Openingsuren van 10 u tot 
11 u 30 en van 14 u tot 17 u 30 

Zaterdag 18 mei om 14 u optreden 
poppenteater 't Ajuintje" Dit reizend 
eenmansfjoppenteater is nu aan zijn 
14de speeljaar toe Het nam deel aan 
diverse poppenteaterfestivals en be
haalde de pnjs van de stad Leuven en 
de eerste pnjs van het ministene in 
1980 Programma ,De Drie Varke-
tiers" Een verhaal waarin mens en dier 

vreedzame 
mekaar 

Zaterdag 18 mei om 20 u Natuur in 
beeld Prachtige momentopnamen 
worden geprojekteerd door diaklub 
IRIS van Aartnjke Een aanrader voor 
iedereen die van vogels bloemen 
planten kortom voor iedereen die 
van de natuur houdt' 

Zondag 19 mei om 14 u 30 Mer 
kenveld vroeger heden en toekomst 
De gemeente Zedelgem kocht in 1984 
12 ha bos aan in het Merkenveld-
Baesvelddomein Aldus werd een be
dreigd natuurgebied gered van een 
dreigende verkaveling als weekend
verblijfpark Histonek en huidige toe
stand worden er toegelicht door Ene 
Vandenbussche schejsen van Ruimte
lijke Ordening en Leefmilieu Wat wil 
de gemeente er mee aanvangen' De 
lezing aan de hand van dia s wordt ge
volgd door een natuurwandeling door
heen het domein Raats VVKS-cen-
trum Merkenveld 

Maandag 20 mei Milieu-edukatieve 
uitstap Bezoek aan het natuurreser 
vaat ,Het Zwin met de leerlingen van 
het 6de leerjaar van de Zedelgemse 
scholen 

Donderdag 23 mei informatie
avond zure neerslag Zure neerslag 
wordt beschouwd als een van de 
grootste milieurampen van onze tijd 
Zijn hoge pnonteit dankt het aan het 
reeds gevorderde stadium van milieu-
Ijelasting met rampzalige gevolgen in 
landen zoals Canada, Skandinavie de 
VS en de Duitse Bondsrepubliek Tij
dens deze avond wordt er door pro
fessor Heyndnckx (RUG) dieper inge
gaan op de impact van zure neerslag 
op ons eigen Vlaamse land 

Alle aktiviteiten gratis inkom 

lustrerje 
devriese 
betaalbare prijzen! 

baron ruzettelaan 78 brugge 
050/35.74.04 
baan van brugge naar kortrijk 

9 MEI 1985 
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VU-Maldegem riep leden samen 

Paul, Guido en Alain 
op de praatstoel! 
O n l a n g s b l i es V U - M B te M a l d e g e m ve rzame len in haar lokaa l ca fé 
S p o r t w e r e l d , l angsheen de N i e u w s t r a a t te M a l d e g e m . O p een k o u d e 
v r i j d a g a v o n d zat het lokaa l dan o o k b a r s t e n s v o l met l eden en s y m p a -
t i san ten d ie z i ch t e g o e d d e d e n aan het b r o o d met kaas o f w o r s t e 
b r o o d . 

Volksvertegenwoordiger Paul Van Grembergen was één van de gasten 
die op de praatstoel moesten plaatsnemen 

vt/^t 
lijkt" daar waar de beslissing eigenlijk 
door de provincieraadsleden wordt 
getroffen en het licht op groen gezet 

Als provincieraadslid Alain Vervaet 
werd gevraagd naar zijn idee over het 
toekomstige Noorderkanaal in onze 
streek Daarop antwoordde het provin
cieraadslid dat men tegelijkertijd voor 
en tegen het Noorderkanaal moet zijn 
Is men tegen dat handhaaft men de 26 
procent werkloosheid waar nu het 
Meetjesland aan blootstaat Is men 
voor zit de kans er dik in dat men de 
aanleg van het Noorderkanaal toeleve-
nngsbednjven zich in onze streken 
zouden komen vestigen Een negatief 
aspekt zou dan wel zijn dat het agrari
sche Meetjesland zwaar landschappe
lijk zou bedreigd worden 

N u l o p t i e n 

Aan volksvertegenwoordiger Paul 
Van Grembergen werd gevraagd 
waarom de huidige regenng vanwege 
de Volksunie een nul op tien krijgt Vol
gens Van Grembergen zijn er daar
voor drie redenen 

1 De staatsschuld In 1979 bedroeg 
deze 2500 miljard frank, in 1985 be
draagt deze een som van 6 000 miljard 
frank Een staatsschuld die wij allemaal 
zullen moeten afbetalen Kunnen wij 
die met afbetalen, zullen het onze 
kinderen en kleinkinderen zijn Ontko
men doet men nieti Reken maar uit 10 
miljoen inwoners, dat is 600000 frank 
dat ieder inwoner thans moet afbeta
len De verwezenlijking van het schitte
rendste bestuur sedert 1945 in ons 
Belgiekske De heer Van Grembergen 
wees ook nog op het feit dat men aan 
die schuld gekomen is in de rijkste pe-
node van onze geschiedenis 

BIJ een ledenvergadenng is het een 
gewoonte geworden dat men altijd die 
avond een biezondere gast kan voor
stellen aan de leden Bij de Volksunie 
Maldegem waren er niet minder dan 
drie provincieraadsleden Guido De 
Pestel uit Assenede en Alain Vervaet 
uit Evergem, daarnaast volksvertegen
woordiger Paul Van Gnmbergen uit 
Ertvelde 

Vuur 
a a n d e s c h e n e n 

Tijdens die gezellige ledenvergade
ring werden in de loop van de avond 
de Vlaamse gasten een voor een door 
Harry in een vraaggesprek het vuur 
aan de schenen gelegd 

Provincieraadslid Guido De Pestel 
wist de aanwezigen vooral diets te 
maken dat men als provincieraadslid te 
weinig gekend is, dat de schepenen en 
burgemeester in een gemeente steeds 
beweren ,dat hebben wij verwezen-

Provincieraadslid Guido De Pestel uit Assenede had het over het minder 
bekend zijn als provincieraadslid (foto's Guido Veerman) 

Over meiboomplantingen 

UIT het in terv iew dat W lJ -mede-
w e r k e r P V D D me t Jor is 

O lys laegers p leegde, bl i jkt dat de 
belangstel l ing voo r alles w a t m e n 
o n s volk te maken heeft , ges tad ig 
t oeneemt Her en der w o r d e n in 
V laanderen , m e d e onder impuls 
van Jor is Olys laegers , me iboom
plant ingen vo lgens a loude kostu i -
m e n georgan izeerd Het is een 
a lgemeen g e g e v e n dat ove r vo lks
gebru i ken geen o v e r v l o e d aan 
bronnenmater iaa l bestaat Dit 
ge ldt met het minst v o o r de mei
boomp lan t ingen 

O m die leemte o p te vul len 
s te lde Jor is Olys laegers , konser -
va to r van het M u s e u m v o o r 
Heem- en O u d h e i d k u n d e te K o n -
t ich en p r o m o t o r van de m e i b o o m -
plant ing in V laanderen , o p v raag 
van ve len een handleid ing o p o v e r 
de moge l i j kheden van zo 'n feest , 
ove r de organizat ie ervan, ove r de 
o o r s p r o n g en de be teken is van d e 
te gebru i ken n ten Z o w o r d t dit 
Me i f ees t v o o r eenieder, v o o r e lke 
g r o e p o f verenig ing, toegankel i jk 
D e z e handle id ing w e r d in b r o c h u 
r e v o r m d o o r d e Federat ie van 
V laamse Kr ingen u i tgegeven 

O p die manier wi l F V K dit eeu 
w e n o u d e fees t en de daa rmee 
v e r b o n d e n Die tse kui tuur onde r 

d e aandacht b rengen Deze publ i-
kat ie IS opges te ld in een sierl i jk 
handschr i f t A a n g e n a a m en lees
baar terze l fder t i jd D e b rochu re is 
opge f l eu rd me t autent ieke V laam
se vo lks teken ingen 

D e b rochu re (ca 3 0 b l z / 2 1 o p 
15 c m ) kan w o r d e n beste ld o p het 
landeli jk FKV-sekre tanaa t te Gent , 
Ko r t r i j k ses teenweg 8 6 1 , 9000 
Gent , tel 091-2278.33, aan 50 f r / 
eks (exkl po r t kos ten ) 

Een illustratie uit de keurige FVK-
brochure 

2 De werkloosheid 

Officieel bedraagt de werkloosheid 
thans 535000 eenheden Telt men 
daarbij nog 120000 eenheden van 
BTK, DAG enz dan komt men aan een 
totaal van 800 000 werklozen Telt men 
er nog 100 000 eenheden bij van pré-
en brugpensioenen komt men aan het 
reuzegetal van 900000" 

3 Inlevenng koopkracht 

In het bedrijfsleven kregen arbei
ders, bedienden, enz ten eerste een 
devaluatie in 1982 te verwerken van 
acht procent Daaropvolgend werd de 
indexatie voor een vol jaar afgeschaft 
7 % werd afgenomen Op het loon 
moest men volgens de formule 2 maal 
3 maal 5 inleveren 

Als men alles samentelt heeft de 
werkende bevolking in de penode '82-
'85 met minder dan 22 procent aan 
koopkracht verloren 

Deze drie hoofdpunten bepalen he
den ten dage dan ook de schitterende 
maatschappij die ons de knsten-denio-
kraten, liberalen en socialisten ons 
hebben gegeven, aldus volksvertegen
woordiger Paul Van Grembergen 

Naast de interviews van de manda
tarissen was er die avond voor de 
leden en sympatisanten genoeg gele
genheid om onderling een woordje te 
plaatsen Waarover ze het hadden, 
laten we in het midden 

Guido Veerman 

• Wie inlichtingen wenst over de pas 
opgenchte Vereniging voor Menière-
patienten, kan terecht bij mevrouw M 
De Hertogh, Heikant 9, te 1800 Vilvoor
de 

OOST-VIMNDEREN 
MEI 

11 

11 

12 

12 
17 

17 

19 

24 

24 

WETTEREN. Gespreksavond met A Geens rond „Werk in een 
Vlaamse Staat", De Warande om 20 u 30 
WETTEREN: Mis door de jeugd voor amnestie in de Knstus Koning
parochie om 19 u 
SCHOONAARDE. Invullen belastingsaangiften ten huize van ge
meenteraadslid Herman Van den Abbeele, Losweg 11 te Schoonaar-
de Tussen 9 en 11 u 
WETTEREN: Deelname aan de VU-sportdag met o m twee volleybal-
ploegen (VU + VUJO) 
ASSENEDE: deelname aan gezins- en sportdag te Mechelen 
SINAAI : Ernest Claes-avond door Jan Van Hemeiryck, in het 
parochiehuis, Dnes om 20 u Org Amedee Verbruggenkring 
ASSENEDE: Debat met de 4 politieke partijen in zaal Cambnnus, 
Hoogstraat 19 te Assenede, begin 20 u Vic Anciaux (VU), Frank 
Swaelen (CVP), Guy Verhofstadt (PVV), Luc Van den Bossche (SP) 
Moderator Jan Schodts (BRT) 
AALST: VU-eetmaal van afdelnig Aalst-Centrum in lokaal „De Klup, 
Zonnestraat te Aalst van 12 tot 20 u 
GENT-BRUGSEPOORT: Pinksterfeest met Roland en zijn orkestor
gel in centrum Reinaert, Reinaertstr 26 te Gent om 20 u Eten, zingen, 
lachen enz Inkom 100 f r 
MOORSEL: 19u 30 optreden van Willem Vermandere in zaal 
Breugel, Aalstersestwg 12, Moorsel 120fr , aan de kassa 150fr 

Invullen 
belastingaangiften 
te Lede 

Provincieraadslid en schepen Jules 
Hendenckx houdt zich met zijn hel
pers en deskundigen ter beschikking 
voor het invullen van de belastingaan
giften 

Maandag 13 mei 18 u Vlierzele 
(School) - Dinsdag 14 mei 18 u „'t 
Roosje", Wichelsesteenweg 
Woensdag 15 mei 18 u „Van De 
Velde", Oordegemdorp - Zaterdag 18 
mei 10 u „De Oude Mol' Impe-dorp -
Maandag 20 mei 18 u Welcome Inn, 
Wanzeledorp - Dinsdag 21 mei 18 u 
„BIJ Lammens", Oud Smetlede -
Woensdag 22 mei 18 u Ronkenburg, 
Lede - Donderdag 23 mei 18 u „'t 
Sparrenhof", Gentsesteenweg, Eron-
degem - Zaterdag 25 mei 14 u „Den 
Bonten Os", Lede en 15 u „Onder de 
Toren", Smetlede-dorp - Gulden Vlies, 
Esplanadeplein, Aalst elke maandag 
van 12 u tot 13 u en van 15 u tot 
16 u - Gemeentehuis Lede elke 
woensdag van 14 tot 15 u - Ontmoe
tingscentrum, Kasteelstraat 4, Lede 
elke vrijdagavond vanaf 20 u 30 

Daan 
Inghelramprijs 
1985 voor proza 
HET gemeentebestuur van Blan

kenberge en de Kofschip-Knng 
stellen een tweejaarlijkse pnjs voor 
proza in 

De prijs IS genoemd naar de thans 
80-jange Blankenbergse romancier 
Daan Inghelram Aan de prijs is een 
geldbedrag verbonden van 10 OOG Bfr. 
De uitreiking zal geschieden op 7 
september 1985 te Blankenberge 

Alle nederlandstalige auteurs, die in 
boekvorm en/of tijdschnft publiceer
den kunnen meedingen In aanmerking 
komen novellen, romanfragmenten en 
verhalen, die in de loop van 1984-1985 
in deze vorm verschenen 

ZIJ die zichzelf of iemand anders 
kandidaat willen stellen voor deze pnjs 
kunnen dit vóór 15 juli a.s. schriftelijk 
opgeven aan de sekretans van de jury, 
mr R M de Puydt, Ninoofsesteenweg 
153, 1080 Brussel 

Deze week 
in Knack Magazine 

Dehaene en het ACV 
Jean-Luc Dehaene is niet alleen minister van Sociale Zaken, hij 
is ook de spreekbuis van het ACV in de roomsblauwe regering. 

Een gesprek met Dehaene over de rol van de vakbond in 
krisistijd, en dan vooral van het ACV. 

•de 
Er is een dispuut ontstaan tussen 
Financie-minister Frans Grootjans 
en CVP-kamerlid Jos Dupré over de 
bestrijding van de fiskale fraude. 
Wat wil Dupré eigenlijk? Een 
gesprek. 

8 mei 
Op 8 mei is het precies veertig jaar 
geleden dat de TVveede Wereldoor
log afliep. De Verenigde Staten en de 
Sovjetunie hadden de koek dan in 
Jalta allang verdeeld. Hoe zag Eu
ropa er op die 8ste mei 1945 uit? 

Indochina vandaag 
De voorbije dagen en weken is ook 
herdacht hoe de Amerikanen tien 
jaar geleden eerst Cambodja en 
daarna Vietnam halsoverkop verlie
ten. Maar het Indochinese vraag
stuk is ondertussen nog altijd niet 
opgelost. Veel draait vandaag rond 
het lot van Cambodja. Hoe liggen 
de kaarten daar nu ? 

Jttlien Sciioenaerts 
„De dood lijkt me niet zo'n punt", 
zegt Julien Schoenaerts in een 

gesprek naar aanleiding van zijn co-
me back op de planken. Schoe
naerts speelt in Gent „Oidipoes in 
Kolonos", een bespiegeling over ou
derdom en dood. 

Knack Weekend 
1985 

Op 8 mei begint in het Zuidfranse 
badstadje Cannes weer het jaarlijk
se filmfestival. Patrick Duynslaeg-
her zet de belangrijkste produkties 
die er te zien zullen zijn in Knack 
Weekend op een rij. 

ViBor de regen? 
Regenjassen zijn weer volop mode. 
Alleen zijn ze niet meer zo geschikt 
om ook droog in te blijven. Hoe 
komt dat zo ? 

Gezond en f i t 
Elke samenleving heeft weer een an
dere kijk op het lichaam en hoe dat 
eruit moet zien. Vandaag moet de 
mens gezond en fit zijn. Katia De 
Coussemaker, bijvoorbeeld, doet el
ke dag anderhalf uur aan body 
building. 

• I 
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Een boeiend kontakt in het hart van 
Frans-Vlaanderen 

De werkgroep „Contact", opgericht 
door V O V O (Vereniging voor Ont
spanning en Volksontwikkeling Oost
ende), organizeert op zaterdag 11 en 
zondag 12 mei een tweedaagse reis 
naar het kloppende hart van Frans-
Vlaanderen 

„Contact", een intervlaamse vereni
ging, werkt reeds jaren nauw samen 
met Frans- en Zeeuws-Vlamingen 
Hun probleem kent „Contact" dan ook 
door en door Vandaar de interessante 
adressen om een leernjke en gezellige 
tocht te maken doorheen Frans-Vlaan
deren 

Tijdens deze tweedaagse reis wor
den tal van typische „Vlaemsche" 
dorpjes bezocht zoals Sint-Winnoks-
berghe. Steenvoorde, Cassel, Haeze-
brouck, Coudekercke, 

Het wordt met zomaar een toensti-
sche uitstap op zaterdagavond 11 mei 
IS er een gezellige kontaktavond voor
zien op de vakantiehoeve „Aan de 
Schreve" te Popennge Tussen pot en 
pint zullen de Frans-Vlaamse proble-

Afvalstoffen 
plan ter inzage 

Door de Openbare Afvalmaat-
schappij voor het Vlaamse Gewest 
(OVAM) werd een ontwerp van afval-
stoffenplan opgesteld, zowel voor de 
huishoudelijke de industriële en de 
biezondere afvalstoffen 

Dit plan bevat onder meer de stand 
van zaken met betrekking tot het 
verwijderen van de afvalstoffen de 
soort en de hoeveelheid van de afval
stoffen die jaarlijks ontstaan en de 
verwachte ontwikkeling in de toe
komst, de voorzieningen die moeten 
getroffen worden en de noodzakelijke 
financiële middelen hiervoor 

Dit ontwerp ligt ter inzage op de ge
meentehuizen de Gewestelijke Ont
wikkelingsmaatschappijen en bij 
O V A M zelf en dit van 15 apnl tot 
15 juni 1985 Mandatanssen bestuurs
leden maakt gebruik van uw inzage
recht Ook de zorg voor een rem 
Vlaanderen staat hoog genoteerd in 
de ranglijst van de VU-aandachtspun-
ten, zoals onder meer ook bleek uit 
onze ledenenquête in 1983, en het VU-
kongres in 1982 met als tema „Ekono-
mie en Ekologie naar een nieuw even
wicht" 

men door Frans-Vlamingen zelf uitge
breid belicht worden Ook tal van 
Zeeuwsch-Vlammgen zullen op deze 
Frans-Vlaamse verbroedenngsavond 
aanwezig zijni 

Deze uitstap tijdens het weekeind 
van 11 en 12 mei gebeurt per bus — 
de plaatsen zijn beperkt tot 35 perso
nen 

Zin in zo'n uitstap naar Frans-Vlaarv 
d e r e n ' 

Voor meer inlichtingen en inschnj-
vingen kun je steeds terecht op het 
VOVO-Contact-adres Aartshertog-

Voetbaltornooi 
te St-Niklaas 

in het kader van twintig jaar Volksu
nie in de gemeenteraad van Sint-Ni-
klaas, organizeert de Amedee Ver-
bruggenknng SN-17 een voett>altor-
nooi dat doorgaat op donderdag 16 
mei 1985 op het Normaalschoolplein, 
Heimolenstraat te 2700 Sint-Niklaas 

Deelnemende ploegen zijn SN-17, 
VU-Sinaai. VU-Hamme en VSK Jonge 
Leeuwen-Beveren 

De wedstrijden beginnen om 10 u 
en 11 u 30 voor de schiftingswedstn|-
den, 3de en 4de plaats speelt om 
15 uur, en de finale wordt om 16 u 30 
gespeeld Vanaf 18 uur is er gele
genheid tot braadvlees waarvan de 
pnjs per persoon 200 fr bedraagt 
Gelieve vooraf in te schrijven op het 
tel 03-7761783 Het uitreiken van de 
trofeeën heeft plaats om 19 u 30 

straat 4 te Oostende-Manakerke of tel 
059-508480 

De prijs voor deze tweedaagse reis 
naar Frans-Vlaanderen is heel demo-
krabsch 1 250 fr (bus - avondmaal -
overnachting en ontbijt inbegrepen) 
Voor de middagmalen b>estaat een 
keuzemogelijkheid tussen lunchpakket 
of een voortreffelijke maaltijd in een 
restaurant 

Op zaterdagochtend 11 mei wordt 
er om 8 u vertrokken aan de kantoren 
van VOVO-Contact Aartshertog
straat 4 te Manakerke-Oostende 

De terugreis eindigt op zondag
avond 12 mei om 19 u 30 in Oostende 

VU-Gentbrugge 
-Ledeberg 
naar Hasselt 

De VU-afdeling Gentbrugge-Lede-
berg legt een autobus in naar de VU-
betoging te Hasselt op zaterdag 8 juni 
1985 Alle geïnteresseerden zijn wel
kom' 

Pnjs per persoon 250 fr 

Bijeenkomst om 8 u 45 op de par
king van het Dienstencentrum, 
Braemkasteelstraat te Gentbrugge -
Vertrek om 9 uur st ipt! 

Voor inschrijving VU-sekretanaat 
Weverboslaan 26, 9219 Gentbrugge 
Tel 311941 

0f^ 
EBES 

Be lang r i j ke ene rg ie l eve ranc ie r in V l a a n d e r e n ! 
80 jaar w e r k g e l e g e n h e i d v o o r du i zenden m e n s e n _ 
80 gaar d y n a m i s c h e d e e l n a m e aan de e k o n o m i s c h e 
o n t w i k k e l i n g van ons l a n d ! 

E B E S EBES TOT UW DIENST 

Aanbevolen huizen 
Loodg ie ter 
D a k w e r k e n 
V e r a n d e r i n g s w e r k e n 

ALPANROOF 

Tel 

Amer ika le i 237 
2000 Antvy/erpen 

na 19 u 0 3 - 2 3 8 8 8 4 0 

ZINK LOOD - KOPER PVC WERKEN NATUUR EN ETERNITLEIEN 
ASFALT ROOFING SHINGELS SCHALIEN DAKPANNEN 

SCHOUWEN REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN RIOLEN 
HANGGOTEN BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE 

PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

Jaak 
DE PALMENAER 
Dr in de Rechten 

Prinses Maria Chrlstinalaan 6 
8320 ASSEBROEK-BRUGGE 
Tel. 050-35.2669 

ALLE VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
GELDPLAATSINGEN 

Schenk uw vertrouwen 
aan een beroepsverzekeraar 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 13 76 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Oeurne-Z. 
Tel 2108 96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-23565 75 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-212911 en 053-2127 57 

Woningen te koop 
in de Vlaamse 
Ardennen 

Z.W. K a n t o o r R O M A N 
K a t s i j n e n h o e k 25 
9660 B R A K E L 

Tel 0 5 5 - 4 2 3 6 3 6 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-5821312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

q Z T ) STUDIO 
DANN 

02-4286984 
— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478 1993 

Import Export 

n.v. de winne -
uyttendaeie 

handelsdrukkerij type - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42 33.04 - 42 39.16 

Aan alle eigenaars 
van een appartement of villa te 

Oostduinkerke 
vertrouw de verhuring of verkoop 

\dn uw eigendom te Oostduinkerke toe aan 

WEST-LITTORAL 
Leopold Il-laan 205 8458 Oostduinkerke 

Tel 058 51 26 29 lAdv i5oi 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-23645 31 

Open vdn 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 42619 39 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-412589 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

H o u t z a g e r i j 
D E R O O S E N V . 

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054 33 11 49 
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voorzitter Hugo Reinhard van Karel Bulsfonds 

„Wij zijn er gewoon. Ook op 
de Brusselse Grote Markt" 

SINT-PIETERS-JETTE — In het Brusselse is er de voorbije jaren enorm veel ten 
gunste van de Vlaamse inwoners gewijzigd. Wie zou het bijvoorbeeld tien jaren ge
leden durven dromen hebben dat 11-julivieringen op de grote markt van 's lands 
hoofdstad een vanzelfsprekende traditie zouden worden?... 

Onder meer voor deze prestatie is er — zeker niet de enige — bijdrage geweest 
vanwege het Karel Bulsfonds, het Vlaamsnationaal Fonds dat met de uitdeinende 
uitstraling navenante erkenning geniet 

aan dat we nog immers als klein 
broertje in de omgang doorgaan 

Om het te zeggen met de woor
den van onze algemene sekreta-
resse Emmy Damave: „Wij, van 
het Karel Bulsfonds, zijn er ge
woon. Wij werken gewoon hard. 
Ook achter de Brusselse coulis
sen. En, men weet dat van ons. 

Trouwens, erkenning komt er 
in toenemende mate van ver
scheidene kanten. 

ffl^w» 

A LGEMEEN voorzitter 

Hugo Reinhard is een 
welbekende én een fel-

gewaardeerde werker in het 
Vlaams-Brusselse milieu. Niet al
leen dank zij hem, maar alleszins 
mede door zijn toedoen, slagen 
de Brusselse Vlamingen er in 
toenemende mate in om, over 
politieke, ideologische of reli
gieuze grenzen heen, gezamenlij
ke manifestaties op het getrouw 
te zetten. 

Sinds 1881 
— „Eigenaardig" wel dat een 

Vlaamsnationaal kultuurfonds 
als het ware een liberaal polit i
cus als historische bezieler in 
het vaandel voert?-

Hugo Reinhard: „Hoegenaamd 
niet eigenaardig Sinds 1830 was 
(en blijft nog tot op vandaag) Karel 
Buis de meest uitgesproken 
„ Vlaamsvoelende" burgemeester 
van Brussel Van 1881 tot 1899 
verzette hij onmiskenbaar bakens 
voor de sociale verheffing van zijn 
Vlaamse medeburgers 

De man kreeg zijn mandaat via 
een toenmalige liberale kleur 
Maar hij heeft volksnationaal be
vrijdend werk verricht 

Vergeet met de periode waarin 
Karel Buis burgemeester van 
Brussel was, nog vóór het begin 
van onze eeuw 

Niet alleen voor de Vlaamse 
burgers maar ook voor ons patri
monium heeft hij enorm veel ten 
goede gepresteerd 

Dat bijvoorbeeld de Brusselse 
Grote Markt met recht aanspraak 
mag maken op „het mooiste 
marktplein ter wereld" is aan Karel 
Buis en zijn „behoudsgezind" ste
debouwkundig beleid te danken 

In het spoor van Karel Buis 
willen WIJ elke Vlaming bewust 
maken van de kracht en de waar
de van zijn eigen kuituur, zijn taal 
en volksaard, vooral daar waar wij 
gekonfronteerd worden met an
dere kuituren zoals uiteraard op 
de eerste plaats in Brussel " 

Privé-sekretaris 
— Hugo Reinhard is niet toe

vallig voorzitter en bezieler ge
worden van het Vlaamsnationaal 
Karel Bulsfonds. 

Hij heeft een stevige familie
stam in de Vlaamse beweging. 
En... ook verre professionele ver
wantschap met Karel Buis zelf. 

Hugo Reinhard: „Onze familie 
moet nagenoeg steeds erg aktief 
geweest zijn in de Vlaamse bewe
ging Ik ken slechts de aktiviteiten 
van vijf generaties 

Mijn overgrootvader was zo pri-
vé-sekretaris van burgemeester 
Buis Zodoende Grootvader was 
ook zeer aktief in het Vlaamse 
kultuurleven in Brussel Hij was 
eenentwintig jaar in dienst van het 
stadsbestuur, maar werd dan toch 
maar door burgemeester De Mot, 
omwille van zijn Vlaamse overtui
ging, naar de bovenste verdieping 
van het stadhuis gedegradeerd 

Echt, geef ons maar in Brussel 
een burgemeester als Karel Buis 
terug Die man heeft ten bate van 
de Vlamingen destijds gepres
teerd in korte tijd wat nu nog 
immer slechts met mondjesmaat 
wordt veroverd" 

Bindteken 
— Als er, bijvoorbeeld in de 

media, sprake is van de Vlaamse 
Fondsen, dan worden doorgaans 
slechts drie gevestigde waarden 
met name genoemd. Het Karel 
Bulsfonds blijft vooralsnog een 
klein broert je. 

Hugo Reinhard: „Ons fonds is 
een initiatief geweest van Brussel
se Vlamingen En die zijn gewoon 
bescheiden „aan de weg te timme
ren" 

Het zal weldra de zesde keer 
zijn dat, hoe dan ook, dank zij onze 
bijdrage een massale 11-julievie-
ring op de Brusselse grote markt 
wordt mogelijk gemaakt 

Inderdaad, we zijn vooralsnog 
een „klein" fonds, maar onze grote 
sterkte is dat we pluralistisch ver
draagzaam werken én tevens een 
bindteken vormen tussen de an
dere drie Vlaamse fondsen Al 
was het nog maar door het simpe
le feit dat WIJ leden tellen die ook 
bij de andere Vlaamse kuituur-
fondsen lid zijn of zelfs zeer aktief 
optreden" 

— Het Karel Bulsfonds rs geen 
Fonds van de Brusselse Vlamin
gen? 

Hugo Reinhard: „Hoegenaamd 
niet Tien jaar geleden werd zeker 
gestart met de eerste honderd 
leden in het Brusselse Ook nu 
blijft ons ledenbestand het sterk
ste in Vlaams-Brabant Maar we 
hebben inmiddels met een aantal 
initiatieven bewezen dat we bijlan-
ge geen Brusselse navelstaarders 
zijn 

We zijn zo onder meer ook 
aktief geweest ten bate van de 
Vlaamse school in Komen De 
Voerstreek, Frans- Vlaanderen 
Vanzelfsprekend, daar waar onze 
taal. ons volk, bedreigd wordt of 
het leven lastig wordt gemaakt 
springen wij met ons Fonds 
prompt bij Daaraan dient toege
voegd dat WIJ nagenoeg geen aan-

Na tien jaar, aan de start 

zienlijke financiële middelen heb
ben 

Wij moeten het vooralsnog heb
ben van sterke bezieling van me
dewerkers en sympatizanten" 

— Het Karel Bulsfonds blijft 
dus een klein broertje in het 
gezelschap van het Davidsfonds, 
Willemsfonds en Vermeylen
fonds? 

Hugo Reinhard: „Wat het le
denaantal betreH zeer zeker Maar 
ik meen dat onze vrienden van de 
andere Fondsen en stnjdgroepe-
nngen in het Brusselse onze orga-
nizatie als best volwassen waarde
ren 

Men mag trouwens met verge
lijkingen ook niet overdrijven Be
staat het Davidsfonds bijvoor
beeld honderd en tien jaar, dan 
viert het Karel Bulsfonds dit jaar 
zijn tiende werkingsjaar 

WIJ tillen er trouwens niet zwaar 

Is het omdat men ook onze 
verdiensten erkent bij de oprich
ting van het Archief en Museum 
van het Vlaams Kultuurleven in 
Brussel dat we bijvoorbeeld sa
men met de drie andere Fondsen 
uitgenodigd zijn om een voor
drachtavond te organizeren op 
vraag van de Brusselse stads-
biblioteek? 

Wij hebben alvast gemeld dat 
we de dichter Nic Van Bruggen 
„patroneren". 

Tichelaar 
Het zijn allicht voor buitenstaan

ders allemaal „kleine feiten" 

Maar het is met zon „kleine 
stappen" dat de Brusselse Vlamin
gen (of de Vlaamse Brusselaars, 
navenant) groot geworden zijn, 
zichzelf kultureel verdedigd of her
ontdekt hebben 

— Komend weekeind (volgen
de zaterdag) staat er een zoek

tocht in het Brusselse op het 
programma van het jubilerend 
Bulsfonds. Er volgen ook nog 
een akademische zitting en vie
ringen van Brusselse „spruiten" 
zoals Bert Peleman. 

Maar, wat zijn voorts nog uw 
plannen? 

Hugo Reinhard: „Omdat wij van 
onze Vlaamse kuituur houden 
hebben we bijvoorbeeld grote lief
de voor onze Vlaamse dialekten. 
Vooral in Brabant zijn die be
dreigd. 

Het zou jammer zijn dat de 
Ketjes en bijvoorbeeld ook de 
Pajottenlandse trekpaarden met 
hun buitengewoon sappige ex
pressiekunst de „beschavings-
mist" ingaan 

Trouwens, Emy Damave heeft 
attente en voor ons positieve krij 
tiek opgevangen, vooral in Neder
land Men moet maar eens op pad 
gaan met de Nederlandse gids en 
Vlamingenkenner bij uitstek — 
Kees Middelhof — om te beseffen 
„hoe goed" wij op diverse domei
nen wel presteren. 

Het is zeker bijvoorbeeld met 
alleen Janssens uit Mechelen die 
in Friesland opperbest presteert 
als „tichelaar", zaakvoerder van 
een tegelbakkerij 

Onszelf de Vlaamse gemeen
schap — vooral inbegrepen de 
Brusselse Vlamingen — beter le
ren kennen en doen waarderen in 
eigen streken en verdere horizon
ten IS de grote taak die het Karel 
Bulsfonds zich heeft voorgeno
men " 

— Onder meer door uw impuls 
trekken in het Brusselse Vlamin
gen van verschillende ideologi
sche godsdienstige of politieke 
gezindheid aan één zeel. 

Maar, met dat Vlaams overleg 
dat geregeld gepredikt wordt 
staan we toch nog hoegenaamd 
niet zo ver? 

Hugo Reinhard: „Mocht men in 
Vlaanderen het overleg even in
tens en kollegiaal hebben betracht 
en gepresteerd als de Brusselse 
Vlamingen Wij zullen alvast op 
11 juli weer bewijzen als Vlamin
gen samen sterk willen zijn, dan 
komen we zonder schroom tot 
een door elkeen erkende zelfbe
vestiging " 

Fier 
Sekretaresse Emmy Damave 

(zelf van onloochenbare Neder
landse origine) springt op het 
einde van ons interview voorzit
ter Reinhard van het Karel Buls
fonds bi j : „WIJ staan bij onze 
tiende verjaardag nog steeds aan 
het begin Elke Vlaming zal metter
tijd fier zijn Vlaming te wezen en 
weten waarom hij fier is En zo res-
pekt afdwingen Ons bouwwerk 
IS een in elke Vlaming verankerd 
kultuurbesef een onwankelbare 
trots op wat ons volk bezit, op zijn 
taal, zijn geschiedenis, zijn eigen 
aard en karakter." (hds) 

Wie het pluralistisch overleg en de 
samenwerking in Vlaams-Brussel wil 
steunen kan best terecht bij het Karel 
Bulsfonds. Algemeen sekretariaat: 
Sperwerlaan 84, bus 17, Brussel 1150. 
Lidmaatschap én jaarabonnement op 
het tijdschrift kosten 200 frank. 
Rekening: 436-0098741-54. Telefoon: 
02-511.44.73 (van 12 uur tot 18 u. 30). 
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