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verschijnt ((Wij» niet.
Tot 4 september!

Vakantie 80

17 en 24 augustus:

Brugse Gouden Boom
bloeit weer!
Voor de zesde keer zal de Praalstoet van de Gouden Boom
door de straten van Brugge trekken, op 17 en 24 augustus
1980. Hij ging voor het eerst uit in 1958 met het Komitee voor
Initiatief als inrichter, samen met het stadsbestuur van Brugge.
De opvatting van deze stoet is aantonen hoe de middeleeuwse
mens de geschiedenis b e k i j k t Geschiedenis was toen geen
exacte wetenschap maar een aaneenschakeling van legenden,
overleveringen en boeiende verhalen. Wijlen de Brugse historicus Antoon Viaene ontwierp deze stoet, die net zo goed in
1468 had kunnen uitgaan te Brugge naar aanleiding van het huwelijk van hertog Karel de Stoute met Margaretha van York.

Informatief
Uitgangsdata zondagen 17 en
24 augustus, telkens om 15 u.
30. Toegang: tussen 150 en 300
fr, te bestellen bij de stedelijke
Dienst voor Toerisme, Markt 7
te 8000 Brugge (tel. 050/
33.07.11, prk. 000-0509907-75X
De NBMS verleent speciale reduktie op 17 en 24 augustus. De
Dienst voor Toerisme biedt een
pakket «Ballade in Brugge»
aan: tribunekaarten, een eetmaal, een museumticket tegen
de priis van 470 of 620 fr., alles
inbegrepen. Voor elke uitgang
ziin 12.000 zitplaatsen voorzien.

Uit het verre verleden
In de stoet wordt eensdeels teruggegrepen naar het verre verleden
van Vlaanderen, van zijn graven
en anderdeels van de Bourgondische dynastie. Dat gebeurt in
twaalf taferelen, met de Forestier
LIederik van Buk, reuzen en rovers, Boudewijn I die de Franse
koningsdochter schaakt maar ook
de Noormannen uit Vlaanderen
verdrijft
De Kruisridders trekken naar het
Heilig Land, te Brugge wordt graaf
Karel de Goede vermoord. We
zien de stichting van Damme, de
eerste keure van Brugge, de strijd
van de Vlaamse gemeenten tegen
Frankrijk (een muziekkapel speelt
de ganse uitgang de Vlaamse
Leeuw, overal door de massa op
handgeklap onthaald en vaak
meegezongen). We huiveren voor
de pest In Vlaanderen, zien het huwelijk van Filips de Stoute met
Margaretha van Male, dochter van
graaf Lodewijk van Male.

WIJ t

Legenden en sprookjes
Het tweede deel is vooral allegorisch, vertrekkend van de legenden, sprookjes, enz. Het Gulden
Vlies komt reeds voor in de Griekse oudheid, en wat de Engelse
voorafbeelding betreft zien we de
legendarische koning Arthur, omringd door de symbolen van de
Graal de Moerbeiboom, de zwaan
en de witte roos (York). Het derde
deel is een schitterende evocatie
van de blijde intrede van Karel de
Stoute en zijn bruid te Brugge. Het
is een statig en plechtig defilee
van al wat toen naam en faam had.
Het koor van Cantores bij voorbeeld beeldt de ganse Engelse
adel uit, die met een romantisch
lied afscheid neemt van prinses
Margareta van York, nu hertogin
van Bourgondië.
Indrukwekkend
De Goudenboomstoet is de voorlaatste grote openluchtmanifestatie van de stad Brugge, die als zodanig naam en faam verwierf met
de H. Bloedprocessie, het H.
Bloedspel, het Reiefeest en ten
slotte het Grote Steekspelentornooi. Niet minder dan 2.0(X) deelnemers stappen op in een orgie
van kleuren en elegante kostumen. Zoals in de H. Bloedprocessie wordt er in de Goudenboomstoet geakteerd, gedanst en gezongen, onder de algemene leiding van de befaamde Vlaamse
stoetenbouwer Frans Vroman
(die debuteerde met de fameuze
Breugelstoet te Wingene) en van
de even befaamde regisseur Remi
Van Duyn.
Enkele cijfers: 2.016 figuranten
waaronder zeven muziekkorpsen
(samen 415 muzikanten) en 95
speciale muzikanten ter begeleiding van zingende en dansende

groepen; zes koren met samen
375 zangers en zangeressen; elf
koreografische of dansende groepen in totaal 285 deelnemers; 150
militairen nemen prachtig marcherende groepen voor hun rekening;
twintig akterende groepen nu
eens dramatisch dan weer speels
en humoristisch (Nood in Vlaanderen, het Goede Vrijdagskind, de
rovers, de narren van de rederijkerskamers, enzJ.
De praalstoet omvat ook nog 89
ruiters op opgetooide paarden, 13
koppels paarden die de praalwagens trekken. Verder vijf reuzen
(de grootste meet 520 m); een
gouden reuzendraak van 12 m;
300 vlaggen en wimpels; 400 wapenschilden, speren, zwaarden,
enz.; 13 praalwagens, bespeeld
door
tientallen toneelspelers.
Naast de 115 paarden is er ook
een kudde van 70 schapen, twee

kamelen, 15 jachthonden, 4 Perzische windhonden; 60 grimeurs
staan in voor een passende grimage.
Achter de schermen zijn er nog
150 medewerkers voor de ordedienst in de kleedkamers, de grimeeriokalen, bij de tribunes en de
zitbanken.
Langdurige voorbereiding
Het is ten aanzien van een dergelijke onderneming normaal dat het
direktiekomitee reeds anderhalf
jaar aan het werk is om deze stoet
honderd procent te doen slagen,
uren voor de aanmaak van de wagens en vele rekwisieten instaan.
Er is verder het hele stadsapparaat, de technische diensten, de
politie, enz.
Arno Brys ontwierp de kostumes;
Olivia Geerolf staat in voor de koreografie, kortom het is een leger-

tje op zichzelf dat in de coulissen
instaat voor een perfekte timing
en dito verioop.
Unieke ervaring
De faam van de Goudenboomstoet heeft reeds lang de landsgrenzen overschreden en zeer terecht Maar ook het Vlaams publiek kan hier een unieke ervaring
opdoen, in het besef trouwens dat
het buitenland een dergelijke prestatie niet kan leveren en bovendien nog in het indrukwekkende
kader van de binnenstad zelf. Alleen reeds het rekruteren van
2.000 personen in volle vakantietijd is op zichzelf al een reuzenprestatie, vooral ook omdat het
hier niet om een passieve figuratie
gaat maar om deelnemers die op
gebied van wandelend toneel ervaring hebben of muzikaal en koreografisch hun steentje bijdragen, (sw)

150 jaar
Guido

Gezelle
Prachtige
kuntreproduktie — in. 4 kleuren —
op zwaar kromkote papier — gevernist —
60 cm X 80 cm — gemaakt naar het énige
schilderij, waarvoor Gezelle geposeerd heeft, in
stevige kartonnen koker
bij u thuis voor 448 fr.
(zijnde 395 fr. voor reproduktie -:: 36 fr. voor koker — 17 fr. voor postzegeU. Voor aangetekend
35 fr. bijvoegen a.u.b.
Stort dit bedrag op rek.
425-2085821-29 ten name
van Poketino-Brussel.
Deze kunstreproduktie
kan ook afgehaald worden bij Poketino-Fonoplaten in StandaardBoekhandel, A. Maxlaan
146, 1000 Brussel.
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Rampspoed door gebrek aan moed
Men kan zich niet alleen verbazen over,
maar men moet zich ook blijvend ergeren aan het feit, dat fundamentele beleidsbeslissingen in ons land worden genomen los van iedere mogelijkheid tot
demokratische inspraak en kontrole
door het parlement. Dit geldt eens te
meer voor de belangrijke beslissingen
die de regering-Martens op de valreep
van haar vakantie heeft genomen.
De regeringsbeslissing inzake Zeebrugge — een miljardenaffaire — is dubbelzinnig, omdat ze getroffen werd buiten
het kader van een globaal havenbeleid.
Niemand zal betwijfelen dat het Vlaams
havencomplex
Antwerpen-Gent-Zeebrugge in staat moet gesteld worden, het
hoofd te bieden aan de konkurrentie
van Rotterdam en Duinkerke. Dit houdt
onder meer in dat Zeebrugge tot diepzeehaven dient uitgebouwd, die komplementair moet zijn in het geheel van het
Vlaamse havenareaal. We kimnen een
middeleeuwse strijd tussen de Vlaamse
havensteden missen als de pest. Het
wantrouwen tussen de havensteden
wordt echter in de hand gewerkt door
het fragmentair regeringsbeleid. Zo bestaat de vrees dat de kredieten voor de
uitbouw van Zeebrugge in mindering
zullen komen van wat Antwerpen nodig
heeft om zijn havenfunktie volwaardig

te vervullen. De regering heeft deze
vrees niet weggenomen. De regering
heeft evenmin de vrees weggenomen
dat de financiële inspanning voor het
Vlaamse havencomplex — dat van levensbelang is voor de ekonomie van het
hele land — opnieuw zou leiden tot kompensaties aan Wallonië. Daarenboven
blijft, deels door Waalse chantage, de
kwestie van de waterverdragen met Nederland en van de optimale noordelijke
toegang tot Antwerpen nog altijd een
heet hangijzer.
De beslissingen die de regering getroffen heeft met het oog op het begroting^ontwerp 1981, zijn een karikatuur van
ieder ernstig beleid. Dit begrotingsontwerp berust op hersenschimmige cijfers. De tekorten worden onderschat,
terwijl de inkomsten te hoog geschat
zijn. Het netto te financieren saldo voor
1981 dreigt in zeer gevoelige mate de
door de regering thans vooropgestelde
242 miljard te overtreffen. Van grondige
sanering en van een samenhangend
besparingsbeleid is minder dan ooit
sprake. De regering volhardt in de kortzichtige dagjespolitiek, de inkomsten
naar de uitgaven te zetten.
De maatregelen die de CVP-BSP-PWkoalitie getroffen heeft om nieuwe inkomsten te scheppen, zijn niet alleen on-

samenhangend maar ook ronduit asociaal. Er is een zware verschuiving van
de direkte naar de indirekte belastingen. De belastingverminderingen waarover de P W zo hoog van de toren blaast,
zijn slechts ogenverbUnding; de burger
wordt verpletterd onder een lawine van
tarief- en prijsstijgingen. Wat met de
ene hand gegeven wordt, neemt men
met de andere hand dubbel en dik terug.
Fundamentele
behoeften
worden
zwaarder belast Als voorbeeld moge
gelden de forse prijsstijging van olie en
gas voor huisbrand, waardoor vooral de
ekonomisch zwakken — de gepensioneerden bij voorbeeld — worden getroffen.
Het afschuimen van het inkomen van de
ambtenaren in overheidsdienst is een
eenzijdige verbreking van de kontraktuele verbintenis tussen de staat en zijn
werknemers.
Het ontbreekt de regering aan de politieke moed om een samenhangend en
doortastend beleid van bezuiniging en
soberheid te voeren. Dit ontneemt haar
ieder moreel recht om aan de burgers
de inspanningen te vragen die nochtans
noodzakelijk zijn.
Het is tergend, dat dit gebrek aan politieke moed verhaald wordt op willekeurig gekozen groepen van de bevolking.
(tvo)

'Af^rmi flAfl u r v
fflCfliJICIl Ëi^ n c i l«ICUff
Geen kabaal
over Desmarets
PSC-minister José Desmarets
verklaarde in een vraaggesprek
met
het
financieel
blad
«Trends», dat de dekumul en de
splitting geen goede maatregelen zijn. Deze maatregelen waren echter noodzakelijk, zo betoogde de minister van Wetenschapsbeleid en van het Plan,
om de liberalen in de regering
te krijgen. En de liberalen
moesten in de regering opgenomen worden, omdat er voor
de voorgenomen staatshervorming een twee-derdenmeerderheid nodig was. Desmarets betoogde verder, dat men beter
de belastingdruk voor de ondernemingen had verlicht in
plaats van over te gaan tot dekumul en splitting.
Merkwaardig genoeg lokte deze verklariiig, waarbij een PSCminister het regeerbeleid op de
korrel neemt, geen kommentaren uit van het CVP-bureau of
van CVP-voorzitter Tindemans.
Desmarets is, anders dan de
loslippige
socialistische
staatssekretaris Willockx, een
Waal. Hij Is daarenboven
PSC'er. Een halve geestesgenoot van Tindemans dus en in
ieder geval geen elektorale
konkurrent van de CVP.
De politieke deontologie van
de CVP heeft eigenaardige regels.

De Croo en PTT
Het ministerie van Post, Telegrafie en Telefonie heeft van
oudsher de reputatie, dat het
zijn minister geen elektorale
windeieren legt. Traditioneel
dingen de kampioenen van het
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schuine dienstbetoon en de
vriendjesrepubliek dan ook
naar de portefeuille van PTT.
De P W e r Herman De Croo
blijkt volkomen in deze schuine
traditie te passen. Hij heeft op
zijn kabinet een systeempje uitgeklungeld, waarbij aan iedere
vaste of tijdelijk benoemde in
de post onmiddellijk een persoonlijk felicitatiebriefje wordt
gestuurd. Daarin heet het o.m.,
in het keurige Nederlands dat
in de omgeving van De Croo
gebruikelijk is, dat «U weldra
zal worden opgeroepen door
de benuttigende dienst».
Inmiddels stijgt het ongenoegen bij het RTT-personeel. De
telefoondiensten bij voorbeeld
worden overstelpt met kabinetsnota's, waarbij opdracht
gegeven wordt voor een voorkeurbehandeling bij de telefoonaansluiting van meneer
zus-en-zo. Meneer zus-en-zo is
dan een politieke vriend van de
minister of zit in de adressenlijst van het PW-dienstbetoon.

Willy Kuypers
als voorloper
Toen Willy Kuypers enkele jaren geleden als vers verkozen
VU-volksvertegenwooriger in
pullover en zonder das naar de
Kamer trok, werd hem de toegang geweigerd door huissiers.
Zijn kledij paste niet bij de
hoge waardigheid van het huis.
Tijdens de parlementaire maraton van de jongste weken zaten
er in de Kamer vaak meer parlementsleden zonder das dan
met. In de enkele warme dagen
tijdens deze maraton werden
alle resten van oubollig vestimentair fatsoen weggeveegd.
Zelfs eerste minister Martens

hing het vest aan de kapstok en
verscheen in een hemd met
korte mouwen.
Wilfried Martens is dan ook,
blijkens zijn hartekreet bij de
verkwanseling van de randgemeenten, een revolutionair.

Poswick krijgt
zijn centen
PRLW-minister van Landsverdediging Poswick had gedreigd, dat hij zijn portefeuille
zou neergooien als het defensiebudget niet zou verhogen
met 10 ten honderd.
De volle tien ten honderd heeft
hij niet gekregen. Maar de regering heeft er mee ingestemd dat
één enkele begroting met
9,3 procent mag verhogen: die
van defensie. En in kompensatie voor de gestegen brandstofprijzen krijgt Poswick 750 miljoen voor het leger.
Overbodig te zeggen, dat deze
verhoging niet is voorafgegaan
door een onderzoek naar besparingen en rationalizering.
Even overbodig te zeggen dat
dergelijke besparingen en rationalizering in het leger wél
mogelijk zijn, zonder te schaden aan een operationele
landsverdediging en zonder te
kort te komen aan onze Navoverplichtingen.
Niet overbodig daarentegen*is
het, aan te stippen dat de socialistische ministers en de socialistische partijen geen kik hebben gegeven.

Maneuver
tegen Simonet
Nadat Simonet zijn portefeuille
verloor naar aanleiding van de
hervorming van de regering

Martens, blijkt de gewezen minister van Buitenlandse Zaken
nu ook het voorwerp te zijn van
een offensief dat tegen hem gevoerd wordt in zijn bloedeigen
Brusselse PS-federatie.
Er circuleert daar een manifest,
waarin gepleit wordt voor het
herstel van het evenwicht binnen de Brusselse SP-federatie,
door uitschakeling van de overdreven invloed van <de sterkste afdelingen».
Tot die sterkste afdelingen behoort de Andertechtse afdeling,
achterban van Simonet
Het offensief tegen de gewezen
minister wordt gevoerd vanuit

de omgeving van Philippe Moureaux, Guy Cudell en Hervé
Brouhon. Op Henri Simonet na
zijn dat alle grote bonzen van
de Brusselse federatie.
Einddoel van de hele rel is, Simonet als lijstaanvoerder te
vervangen door Philippe Moureaux
André Cools is niet alleen op
de hoogte van de operatie,
maar volgt ze met nauwelijks
verholen ongeduld en sympatie.
Zoals Kamiel Huysmans destijds zegde: «Ik heb geen vijanden behalve mijn politieke
vrienden».

Volgende betrekkingen worden openverklaard
1 DIREKTEUR(-TRICE) BEJAARDENTEHUIS
«HUIZE BLOEMENVELD.
maximum leeftijd bi) indiensttreding 40 jaar +
5 jaar voor de voorkeurrechthebbenden
GEBREVETTEERDE VERPLE(E)G(ST)ERS
VERPLEEGASSISTENTEN Full-time ofi Part-time
voor tewerkstelling in modern bejaardentehuis
maximumleeftijd bij indiensttreding 45 jaar + 5 jaar
voor de voorkeurrechthebbenden
Gegradueerde verple(e)g(st)ers die solliciteren voor de
betrekkingen van Gebrevetteerde doen geen weddeverlies door toekenning van eep diplomabijslag'
De kandidaturen dienen per aangetekend schrijven gericht te worden aan Mevrouw de Voorzitter van het
OCMW Wilrijk. Bist 25 te 2610 WILRIJK en uiterlijk toe te
komen op 5 september 1980
Inlichtingsformulieren zijn te bekomen op de Dienst Sekretanaat, telefoon 031-285047

(Adv. 168)
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de week van Gej'
De prijzen voor de brandstof
voor huisverwarming zullen op
dezelfde datum gevoelig stijgen: er komt 45 et bij per liter
stookolie en het aardgas zal
met niet minder dan 10 «/o in
prijs stijgen.
De manier waarop de prijsstijging voor mazout als huisbrandstof wordt «gerechtvaardigd», is éen monument van
dubbelzinnigheid: de aksijns
op mazout wordt afgeschaft,
maar de BTW stijgt van 6 "/o
naar 16%.
De operatie verraadt sterk de
liberale inbreng in de regeringstechnieken: allerlei «lasten» worden afgeschaft, zo bij
voorbeeld in dit geval de aksijns. Maar in de plaats komt
een verhoogde BTW. Met als
eindresultaat dat het «afschaffen van de aksijns» aan de koper
van
huisbrandmazout
450 fr. méér per 1.000 liter zal
kosten.

De schoonmoeders
Waals water
Volksvertegenwoordiger
Jef
Valkeniers heeft even uitgecijferd, hoe het nou eigenlijk zit
met het «Waals» water dat in
Vlaanderen uit de waterkraantjes loopt
Het zit niet zo mis! Gedurende
de jongste drie jaar hebben de
Vlaamse waterverbruikers alles samen zo'n 877 miljoen —
bijna één miljard — belasting
neergeteld. Feit is, dat die som
in drie jaar tijds aan de Waalse
provincies is uitbetaald.
Dat het water in kwestie
«Waals» heet, is op zichzelf al
een lachertje. De grote natuurlijke watertoren van België
wordt gevormd door het gebied
van de Hoge Venen. En dat is
goeddeels Duitstalig gebied-

Verstrooide
syndikalisten

Dit bericht luidde als volgt:
«Men deelt ons mede dat, na afloop van de gemeenschappelijke militantenvergadering van
A B W en ACV in de Brusselse
Magdalenazaat op 1 juli jongstleden, vastgesteld werd dat
meerdere dure luisterapparaten voor simultaanvertaling
verdwenen waren. De FGTB-militanten die per vergissing hun
luisterapparaat zouden meegenomen hebben, worden verzocht het ten spoedigste in te
leveren bij FGTB, Hoogstraat
42 te 1000 Brussel».
Het plezierigste aan dit syndikaal bericht is de veronderstelling dat de geachte FGTB-militanten de apparatuur «per vergissing» zouden meegenomen
hebben.

Dé prijzendans

In het weekblad «Syndicate»,
uitgeveven door de FGTB die
de Franstalige ABW-vleugel
is, verscheen onlangs een
merkwaardig «Bericht aan onze
militanten».

Op de valreep van de politieke
zomer-aktlviteiten heeft de regering een aantal prijsmaatregelen getroffen, die méér dan
een onaangename verrassing
zullen worden voor de mensen
die uit vakantie terugkeren.

Vanaf 1 augustus zijn de broodprijzen de hoogte ingegaan.
Een groot brood kost vanaf die
datum één frank meer en een
klein brood 75 centiemen. Maar
aangezien het geldstuk van een
kwartje uit de circulatie wordt
genomen, komt ook voor een
klein brood de opslag neer op
één frank.
Vanaf 16 augustus worden de
automobilisten nog «ens extra
In de bankschroef geklemd. Het
inschrijvingsgeld voor motorvoertuigen stijgt, al naar gelang
de pk van de wagen, met 60 tot
150 o/o. Een nummerplaat komt
voortaan op 800 fr. in de plaats
van 500 fr. De grijze kaart zal
500 fr. kosten in plaats van
200 fr. De prijs van het rijbewijs
wordt gewoon verdubbeld.
Inmiddels blijft — zoals iedereen weet — de Belgische benzineprijs de duurste van heet
Europa!

Vrijwilligers
voor Komen
De Vlaamse Komenaars krijgen
binnenkort eindelijk een eigen

ontmoetingsplaats: Huize Robrecht van Kassei. Een groot alleenstaand herenhuis, omringd
door een halve hektare groen,
werd voor dat doel aangekocht
Het gebouw is in zeer goede
staat, maar vraagt toch enig
schilder- en behangwerk vooraleer het officieel wordt geopend begin oktober. Ook is er
wat tuinierswerk te doen.
Welke vrijwilligers — bij voorbeeld studenten — willen de
Vlamingen te Komen een handje gaan helpen? Ter plaatse zal
graag voor opvang worden gezorgd, met name voor logies en
maaltijden.
Kontaktpersoon is Noöl Decramer, sekretaris van De Vriendenkring van het Komense,
Werviksesteenweg 432 te 7780
Komen, tel. 056-55.5339.
We laten de Vlaamse Komenaars niet in de steek!

Dure winter
De dieselolie voor auto's met
dieselmotor zal vanaf 1 oktober
1,5 fr. per liter meer kosten.

De liberale partijvoorzitters de
Clercq en Gol hebben een
nieuw, ongewoon en weinig
deontologisch middel: gevonden om propaganda te maken
voor hun partijpolitieke winkel:
ze schreven een publiek gemaakte — dus «open» — brief
aan de liberale ministers. In die
brief worden richtlijnen gegeven over hoe de blauwe excellenties.zich te gedragen hebben in financiële en ekonomische aangelegenheden en in
begrotingszaken.
De tijd dat Willy De Clercq
storm liep tegen de «jdnta van
de partijvoorzitters» is klaarblijkelijk voorbij.
De regering wordt nu rechtstreeks en openlijk onder druk
gezet vanuit het PW-hoofdkwartier. En het beleid van de
blauwe ministeriële excellenties wordt duidelijk ondergeschikt gemaakt aan de propagandistische berekeningen van
hun partij.
Dat hete dan «regeren» in een
van de moeilijkste krisistijden
die het land ooit heeft doorgemaakt

dio Genes in de dessa (6)
De eerste avond in Tana Toraja loop je nog een eindje om. Kijken naar de koperen mer voor een bloesem hebt gehouden en watje de lotust>oom hebt genoemd, is de
zon die achter de bergen kruipt Naar de nachtwaken die de vallei binnendrijven. Naar slaapplaats voor ontelbare reigers die overdag in de sawah vissen, 's Avonds, kort
het zwarte silhouet van de pisangbladeren. Luisteren naar de vele onbekende gelui- voor de nachtwolken komen, zal je ze zien terugvliegen naar de slaaptjoom aan de
den. De vrouwen die in een rij de sawah naar huis schuiven, het geritsel van de sa- Sadang.
rongs. Het insekt dat in een struik zit te brommen als een tol. Het ritmisch bonzen van^ Je zal het nooit in een reisgkjs vinden.
de stamper in de vijzel, ergens op een erf. Het schuren van water tegen een bamboe- Je zal nooit in de reisgids lezen datje in Sala de moskee moet gaan zien. Want dat is
inderdaad een eerder banaal gebouw. Een groot dak op houten poten, open en bloot,
vht
En plots zie je, in de schemering aan de overkant van de rivier de lotusboom. Je beseft zonder muren. Direkt toegankelijk langs alle kanten.
nochtans vaag, dat lotussen niet groeien aan bomen. Maar de statige schoonheid van Maar als de schemering komt en de muezzin in de minaret de eerste kreet van het
honderden smetteloos witte bloemen op een reuzenboom treft je zo hevig en onver- avondgetjed slaakt, is de donkere ruimte onder het dak plots gevuld met miljoenen ijle
wacht, datje geen ander woord en geen ander beeld vindt Dan valt de nacht en be- kreetjes en met het onvoorstelbaar geruis van iets groot dat begint te leven. Een donginnen de vuurvliegjes te dansen. Je gaat slapen met als laatste gedachte, datje mor- kere wolk gulpt vanonder de dakrand naar buiten. Hoog boven de stad, in het licht van
de laatste zonnestraal, verspreidt ze zich naar alle kanten. Lost zich op tot Venduizengenvroeg terug zal gaan om de lotusboom bij dag te zien.
De hanen hebben nauwelijks gekraaid als je op de oever staat Het is nog halfdonker. den stippen. En dan zie je dat het de vledermuizen van Sala zijn. Die straks, na de
Aan de overkant van de Sadang, tegen de zwarte achtergrond van het 60s, toont de nachtelijke jacht terug onder het dak komen hangen. Totdat de muezzin hen weer
htusboom roerhos de pracht van zijn zilveren bloesem. Het moeten reusachtige wakker roept
bloemen zijn. De rivier is hier behooriijk breed en toch zie je ze stuk voor stuk. Je zou Je zal in een reisgids nooit lezen over het jongetje dat een stuk zeep komt kopen in
ze kunnen tellen; het zijn er honderden en honderden.
een toko. En dat even later aan de rivier zijn waterbuffel gaat wassen. Totdat die blinkt
Als de zon boven de bergen klimt, vouwen de bloemen plots hun kelkbladeren uit De als een stuk vers gegoten brons.
hele boom is een ogenblik vol met de ruisende beweging van openklappende kelken.
En dan verheffen zij zk:h, laten de takken los waaraan zij vastzaten. Honderden reigers wieken op zilveren vleugels de morgen tegemoet Watje in de tropische sche-
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Komen: wie houdt
men voor de gek?
jury het groene licht zouden geven voor
een Vlaamse scfKxal te Komen, moet nog
alles gebeuren: het aanstellen van een
schoolhoofd en van onderwijzend personeel, het ter beschikking stellen en het inrichten van een gebouw, het asuischaffen
van didaktische middelen enz.
Wie houdt men voor de gek? Heel deze
Echtemach-procedure zou dienen afgehaspeld te worden in iets meer dan twee
weken tijds!
Intussen is echter een jaar totaal verloren
gegaan. Reeds in juli 1979 werden de nodige aanvragen tot oprichting van de school
ingediend. Deze aanvragen waren geldig.
Toen de geldigheid ervan betwist werd,
hebben de aanvragers in november 1979
opnieuw het nodige aantal geldige verzoeken ingediend.

O p het ogenblik dat we dit schrijven, weten we nog niet wellte beslissing de Komense gemeenteraad woensdagavond
heeft genomen inzake de aanvraag tot
oprichting van een Vlaamse school. Men
hoeft echter geen feniks te zijn, om reeds
op voorhand uit te gaan van de waarschijnlijkheid dat die beslissing negatief
is geweest Waar zouden de Komense
burgervaderen, na maanden van openlijke en verkapte sabotage van de Vlaamse
school, trouwens de moed halen om nu
een positieve beslissing te nemen?
Misschien zijn ze gisteravond zelfs niet
in aantal geweest Z o kunnen zij het Echternach-spelletje van de procedure die
minister Mathot heeft opgesteld, nog een
beetje rekken.

Geven en nemen
Ook de allerlaatste, de meer
hardhorige en blindste Belgische belastingbetaler zal het
nu al wel begrepen hebben: de
liberale beloften van belastingvermindering zijn een reusachtig boerenbedrog.
Wat de ene hand geeft, neemt
de andere terug. De bevolking
wordt verpletterd onder een
vloedgolf van indirekte belastingen, prijsstijgingen, tarieven,
heffingen en bijdragen.
Het
allereerste
slachtoffer
daarvan is de kleine man, de
gewone verbruiker, de ekonomisch-zwakke. Het is bij voorbeeld duidelijk dat de drastische verhoging van de prijzen
voor aardgas en stookolie voor
de verwarming een bijkomende
belasting betekent voor de bejaarden eri de gepensioneerden.

Honderd afwezigen
Bij de «historische eindstemmingen» in Kamer en Senaat
over
de
staatshervorming
bleek, dat bijna honderd parlementsleden afwezig waren. Ze
waren reeds goeddeels met vakantie: ze verkozen de zon van
het Zuiden boven de bleke ochtenden in de Wetstraat
Een weinig fraai spektakel!
Deze massale paHementaire
desertie werd in de hand
gewerkt door de wijze, waarop
de regeringsteksten voor Kamer en Senaat werden gejaagd.
Het tweekamerstelsel werd tot
een bespotting: wat in de ene
kamer reeds goedgekeurd was,
mocht onder geen beding nog
gewijzigd worden in de andere.
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Want vanaf het ogenblik dat de Komense
gemeenteraad njet zegt begint een ingewikkelde en lange procedure die zou moeten beëindigd zijn — zo hebben Mathot en
Martens beloofd — vóór 1 september,
opening van het nieuwe schooljaar. Wie
houdt men hier voor de gek?
Als de Komense gemeenteraad njet heeft
gezegd, maakt de burgemeester het dossier over aan de provinciegoevemeur. De
goeverneur van de Waalse provincie Henegouwen zal op zijn beurt het dossier
overmaken aan de Waalse minister van
Nationale Opvoeding M a t h o t Mathot
heeft beloofd, het dossier dan te zuilen
voorleggen aan de Raad van State en aan
een speciale jury.
Indien de Raad van State en de speciale

Dit vermindert niet de verantwoordelijkheid van de afwezigen. De massale afwezigheid
zegt echter véél meer over het
verval van onze parlementaire
instellingen dan over de persoonlijke ingesteldheid van de
afwezigen.

Geen rampen a.u.b.
Op haar laatste vergadering
voor de vakantie heeft de regering onder meer ook b e s l i s t dat
de Nationale Loterij in 1981 enkele miljarden aan de staatskas
zal moeten afdekken.
De Nationale Loterij boekt traditioneel ieder jaar inderdaad
een aantal miljarden w i n s t
Deze winst wordt even traditioneel opzijgezet om te kunnen
dienen voor de bestrijding van
buitengewone en onvoorziene
uitgaven ingevolge rampen, natuurkatastrofen en dergelijke.
Daarmee zal het voortaan amen
en uit zijn. De winst van de Nationale Loterij gaat vanaf volgend jaar rechtstreeks in de
staatskas. De natuur wordt verzocht, in de toekomst geen katastrofen te veroorzaken. En
rampen blijven best helemaal
weg.

De regering Martens heeft een jaar totaal
verloren laten gaan. Dit ondanks de stellige
belofte van de eerste-minister, dat hijzelf
borg zou staan voor een oplossing in 1980.
Inmiddels heeft de anti-Vlaamse maffia te
Komen vrij spel gekregen. D e anti-Vlaamse terreur en het verzet tegen de school
werden er openlijk gepredikt en georganizeerd. De burgemeester van Komen in
hoogstelgen persoon reed met een politiewagen en vergezeld van een politieman in
burger een aantal adressen van Vlaamse
aanvragers af, om deze mensen te intimideren en te overhalen tot terugtrekking
van hun aanvraag. Huizen van Vlaamsgezinden werden beklad met hakenkruisen.
Telefonische en schriftelijke doodsbedreigingen werden geuit tegen al wie achter
de eis voor de Vlaamse school stond.
Zelfs indien op het alleriaatste nippertje de

Britse kijk
op Brussel
In de gasttribune van het dagblad «Le Soir» heeft de Britse
journalist David Brown dezer
dagen een aantal hartige dingen gezegd over BrusseL
Z o onder meer: «De bouwpromotoren hebben de gelegenheid gekregen om het centrum
te vernietigen en om een betonjung'le te bouwen die geen en-

Echtemacfvprocedure van Mathot zou leiden naar het groene licht voor de Vlaamse
school, dan nog blijft de zaak Komen een
levensgroot schandaal. Men kan zich voorstellen in welke onterende en lamentabele
voorwaarden dit Vlaams onderwijs dan zal
moeten starten. Maar ook deze gunstigste
veronderstelling is uiterst twijfelachtig. Het
antwoord van minister Mathot op de Interpellatie van VU-senator Capoen luidde alleen «dat er vóór 1 september een beslissing zal zijn». Welke beslissing, werd er uiteraard niet bijgevoegd. Hoe deze veel te
laattijdige beslissing, indien ze gunstig zou
zijn, nog operationeel kan gemaakt worden tegen 1 september werd er evenmin
bijgevoegd.
Indien de regering blijk had willen geven
van een minimale goede wil, dan had zij
daartoe reeds lang alle middelen. Het volstond, een regeringskommissaris naar Komen te sturen met als opdracht de organizatle van de Vlaamse school.
Die goede wil Is er gisteren en vandaag
niet geweest Waarom zou hij er plots morgen zijn?
Men mag de zaak Komen niet afzonderen
uit de hele kontekst van de taairegeling en
de faciliteiten. In de Voerstreek was het
enkele jaren geleden mogelijk, tegen de
wet in Franstalig onderwijs te organizeren.
In de rand rond Brussel wordt de wet dag
na dag overtreden, zonder dEit daar ooit
naar gekraald werd.
Voor de allereerste keer dat Vlamingen
het vanzelfsprekend recht van een hen
toegekende faciliteit opeisen, staat het
hele koninkrijk op zijn kop. Wie houdt men
voor de gek?

kele charme meer biedt aan hen
die in de stad zouden willen
blijven willen wonen. Het resultaat is een verwaarloosde stad
die sterft, een stad die haar hart
geruild heeft voor een betonblok».
Of nog: «De praal van de Grote
Markt is omringd door hatelijke
gaten, in afwachting dat de betonmolens hun leegheid zullen
opvullen met wolkenkrabbers.
De duidelijke weelde van de

metro-stations staat in schril
kontrast met het doods klimaat
van de Noord- en Zuidstations
en hun onmiddellijke omgeving».
En ten slotte: «De vreemdeling
vraagt zich af of Brussel ooit
het dynanisme zal weervinden
dat nodig is om terug een stad
te worden waar het goed is te
leven en een internationaal
centrum dat een gastvrij gelaat
toont».

Het aantal
faillissementen
Het aantal falingen in de zakenwereld neemt angstwekkend
toe. In de maand juni alleen
reeds publiceerde het Staatsblad er 300, tegen 243 in 1979.
Voor het eerste semester van
1980 zijn er niet minder dan
1.725 falingen. Dat is een triest
rekordcijfer: over dezelfde periode waren het er 1.383 in 1979
en 1.452 in 197a
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Uitstappen in Nederlands Verre Noorden
Het bovenste deel van Nederland
dus. Eerst de drie provincies die in
Nederland zelf steeds als het
noorden worden aangeduid: Groningen, Friesland en Drente. Ze
hebben elk hun eigen karakteristiek, boeiend voor wie op zijn vakantie het profiel van dit gebied wil
leren kennen. In Groningen, waarvan de gelijknamige hoofdstad tot
de weinig echte Nederlandse steden wordt gerekend (naast Amsterdam en Maastricht), moet men
wel onder de indruk raken van de
uitgestrektheid van het landschap,
van einder tot einder. Te midden
van de landerijen pronken de boerenhoeven als eertijds de burchten en aan de oostkant tegen de
Duitse grens, bevindt men zich in
het voormalige veengebied waar
eertijds de turf werd gestoken.
Nog zijn er, evenals trouwens in
het aangrenzende deel van Drente, de liniaalrechte kanalen waarlangs in vroeger tijd de turfblokken — brandstof voor de kachel
— werden afgevoerd. Nu is Groningen Nederlands aardgasprovincie, met in de bodem de bel van
Slochteren. De toerist zal daar
nauwelijks een boodschap aan
hebben. Des te meer en terecht
zouden we willen zeggen, zal zijn
oog getroffen worden door de
schoonheid van de talrijke kerken,
in eigen romano-gotische stijl, en
door de typische terpdorfjen, als
heuveltjes in het vlakke land. Rekreaöemogelijkheden in deze provincie: watersport en boottochten,
voorts wandelingen door de bossen en over de hei bij Vlagtwedde
(in het zuidoosten), bezoek aan
het veenkoloniaal museum in
Veendam, aan het Nationaal Rijtuigmuseum in Leek en, natuurlijk,
de talrijke oude gebouwen en ruime pleinen van de stad Groningen.
Houd er overigens rekening mee
dat in deze stad het openbaar vervoer absolute voorrang heeft en
dat men er per auto moeilijk zijn
weg kan vinden.
Schoonheid
in elf steden
Een ruimere landschappelijke verscheidenheid biedt Friesland door
zijn meren en vaarten, heide en
vennen, maar ook de bossen ten
noorden van de hoofdstad Leeuwarden en in de richting van de
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(jeeveedee) Toegegeven, de brede stromen Duitse auto's die in zomerse weelceinden over de Nederlandse
oostwestwegen rijden, reppen zich voor het merendeel naar de Hollandse stranden. De Bondsrepubliek
Is immers bescheiden bedeeld met zeebadplaatsen en
dus zoek je die bij de buren op.
Maar natuurlijk heeft Nederland zijn bezoek(st)ers
meer te bieden dan de in oude schoolliederen bezongen smalle kust die door de vriend'lijk bruisende
Noordzee wordt begroet Je vindt'er voor eick wat
wils: naast strand en duinen ook bossen en meren,
verstilde landschappen en oude stadjes, prachtige
kastelen en interessante musea. Eigenlijk is het maken van een keuze niet eenvoudig. Toch proberen we
het, met ditmaal de nadruk op het noordelijk deel van
Nederland. Het verre noorden, zoals men in de Randstad Holland (te) gemakkelijk zegt. Ver is een betrekkelijk begrip en zeker wie over enkele dagen beschikt
om er eens tussenuit te trekken, kan zich vlot verplaatsen naar boven de rivieren, een gebied dat toch
weer anders is dan de meer zuidelijker contreien of
dan de vanuit Vlaanderen gemakkelijk te bereiken steeden in de Hollandse provincies.

Usselmeerkust Friesland, met eigen taal, met kapitale boerderijen
en lieve oude dorpjes, laat de
schoonheden van het rijke verleden nog zien in de elf Friese steden. Daarvan is Sloten het kleinste, maar wel het schilderachtigste. Noemen we ook de Waddeneilanden met hun unieke vogelkolonies. Helaas ondervindt men op
die eilanden en in het noorden van
de provincie nogal overlast van militair luchtverkeer, al zijn er gelukkig ook stille dagen. Voor watersportliefhebbers is Friesland een
uitgelezen streek. Men kan ook
een elfmerentocht per boot maken (vanuit Sneek). De moeite
waard zijn het Fries Museum in
Leeuwarden (grootste gewestelijke kultuurhistorische verzameling
van heel Nederiand), de aardewerkfabrieken in Makkum en
Workum en de kurieuze grafkelder in de kerk van Wieuwerd,
waar al eeuwen geleden begraven
lichamen niet tot ontbinding overgingen, maar verdroogden alsof
ze gebalsemd werden.
Drente is voor het overgrote deel
een gebied van bossen, heide en

vennen. Eens de armste streek
van Nederland, kreeg het na de
ooriog ook zijn deel van de welvaart. De hoofdstad Assen is eerder bescheiden. Een bezienswaardigheid vormen de hunebedden,
opeengehoopte enorme stenen
uit de Ijstijd. De teorie, dat de
Drenthen in de hunebedden hun
doden begroeven, wordt tegenwoordig aangevochten. De provincie telt diverse natuurreservaten,
maar ook ruime rekreatieparken
voor kinderen. Karakteristiek voor
Drente zijn de brinkdorpen, gebouwd rond intieme pleinen met
grote bomen.
Nog in Drente is een bezoek aan
een van de vroegere Saksische
boerderijen (soms meer dan driehonderd jaar oud) erg aan te bevelen. Men vindt die onder meer in
Zweelo (met pannekoekenbakkerijl), in Dwingeloo, Schoonetyeek
(met prachtige zandtapijten). Have/te en Odoom. Vermelden we
verder nog het Nederiands Museum van de Knipkunst in Westerbork en het openluchtmuseum in
Schoonoord, al is dit lang niet zo
uitgebreid als dat van Bokrijk.

De provincies Overijssel en Gelderland worden meestal aangeduid als Oost-Nederiand. In Overijssel scheidt een hoge heuvelrug
het watergebied in het westen van
het enigszins parkachtig landschap in het oosten. Deventer en
Kampen zijn prachtige oude steden aan de brede Usse/. De
hoofdstad Zwolle kreeg een krans
van nieuwbouwwijken, maar daarbinnen is de oude kern een bezoek dubbel en dik waard. Een bezoek aan het Provinciaal Overijssels Museum zal men niet gauw
vergeten.
Eenmaal in Overijssel verdient het
aanbeveling ook eens door de
Noordoostpolder te rijden, het
oudste ingepolderde deel van de
vroegere Zuiderzee. Een kurieus
plaatsje is hier het vissersdorp
iJrk, waar nog de karakteristieke
klederdrachten worden gedragen,
evenals trouwens in Staphorst En
dan de Overijsselse kastelen! In
Dalfsep de vroegere roofridderburcht Rechteren, in Heino het
Nijenhuis, in Denekamp Huize Singraven en in Delden het kasteel
Twickel. Dit laatste is omgeven
door schitterende tuinen met ontelbare fonteinen. Ontspanningsmogelijkheden volop in deze provincie, van huifkartochten en rondvaarten (op de IJssel) tot alle vormen van watersport in het noordwestelijk deel.
Toerisme

op twee wielen
Reeds sterk in het toeristisch patroon opgenomen is Gelderiand.
Met de onvolprezen Veluwe (duin
en bos), de als uit een oud prententx>ek geknipte Achterhoek en
het boeiende rivierengebied heeft
deze provincie immers een rijke
verscheidenheid te bieden. Het
aantal kampeerterreinen en vakantiehuisjes is niet te tellen, maar
gelukkig zijn er ook grote ongerepte gebieden. Alleszins aan te
raden zijn in deze provincie een
bezoek aan het koninklijk park bij
Apeldoorn, het park Sonsbeek nabij de hoofdstad Arnhem, hier ook
het Nederlands Openluchtmuseum (40 hektare), het Afrikamuseum bij Nijmegen en het unieke
Nationale Park de Hoge Veluwe,
met een wildpark en uitgestrekte
bossen en heidevelden. Gelder-

land is voor een belangrijk deel
een provincie om per fiets te
verkennen. In elke plaats zijn dan
ook mogelijkheden om een rijwiel
te huren.
Arnhem verioor tijdens de slag bij
deze stad in 1944 vrijwel al zijn historische gebouwen. Oud stedelijk
schoon is wel bewaard gebleven
in Culemburg (zeldzaapn mooi
stadhuis). Doesburg, EIburg (schilderachtig oud vissersplaatsje), Nijmegen (schitterend gelegen aan
de Waal), Zalttmmmelen Zutphen.
Ook in deze provincie prachtige
kastelen zoals Doorwerth, vlak bij
Arnhem, waar het Nederlands
Jachtmuseum is ondergebracht
Soelen in de Betuwe, de Cannenburgh in Vaassen, Middachten bij
Velp, het kasteel van Rozendaal,
de Doornenburg in Bemmel en
kasteel Bergh bij 's Heerenberg,
om de voornaamste te noemen. In
Vorden, in de Achterhoek, kan
men zelfs een achtkastelentocht
maken, ook op de fiets. WaterspKjrt in alle variaties kan t>edreven worden op en bij het Veluwemeer, een overgebleven randstuk
van de Zuiderzee.
Wat hierboven van vijf Nederiandse provincies is aangestipt vormt
slechts een greep uit het vele wat
een bezoek aan dit deel van het
land in elk opzicht rechtvaardigt
Natuuriijk moet men er de weergoden in een wat vriendelijke bui
aantreffen, maar waar geldt dat
niet? Zeggen we nog dat in elke
plaats van enige omvang een inlichtingendienst voor het toerisme
(VVV) werkt Wat de prijzen betreft, in de minst vertoeristiekte
dorpen is men het goedkoopst uit
En we weten uit ervaring dat daar
goed en goedkoop hand in hand
gaan.

Informatief
Wie zich, alvorens op stap te
gaan, wil informeren over de
toerismemogelijl(heden in Nederland, neemt best kontakt op
met de Nederlandse Dienst
voor Toerisme, Ravensteinstraat 68 te 1000 Brussel (02512.44.09). Deze dienst geeft
ook het informatieblad «Holland — Toeristisch Nieuws» uit
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In de
binnenzak
van Gent
Wie Gent als zijn binnenzak kent, is ervan overtuigd dat de Arteveldestad een bonte variatie
aan toeristische mogelijkheden biedt. Vooral
het ééndagstoerisme is
erg in trek.
De oude stadskern, met
zijn
complex
middeleeuws stratenpatroon, is
een bezoek overwaard.
De wereldbekende torenrij — de St.-Michiels- en
St.-Niklaaskerk, het Belfort en de St.-Baafskatedraal — is als gestroomlijnd geheel indrukwek-

Enkele jaren terug werd op een
bescheiden wijze gestart met watertoerisme. In de Gentse binnenstad kan de toerist nu van op de
Graslei en het oudste Gentse havengedeelte, een rondvaart maken. Hij heeft de keuze tussen een
open boot of een voor het historische kader te moderne overdekte
boot Vanop deze vaartuigen zie je
de prachtige Gildehuizen van de
Gras-, Koom- en Predikherenlei,
het gerestaureerde universitaire
pand dat vroeger een dominikanenklooster was, de St-Michielskerk, het Groot Vleeshuis en het
8CX) jaar oude Gravensteen. Het
trajekt is ondanks de aantrekke-*^
lijkheid wel wat beperkt, maar een
op onverantwoorde wijze ingeplante parking van een grootwarenhuis die de Leie overbrugt laat
uitbreiding vooralsnog niet toe.
Voor mensen die op het water
een daguitstap wensen te maken,
is een Leievaart de aangewezen
oplossing. Deze Leievaarten vertrekken op geregelde tijdstippen
aan de Recolettenlei, rechtover
het Justitiepaleis. Schilderachtige
kunstenaarsdorpen als Afsnee,
St-Martens-Latem, Deurie en
Bachte-Maria-Leeme worden aangedaan. Het in Vlaams-Spaanse
renaissancestijl gebouwd kasteel
van Ooidonk te Bachte-MariaLeerne ligt aan één van de Leiebochten in een vrijwel intakt gebleven bosrijk kader. De prachtige
tuinen zijn dagelijks toegankelijk
voor het publiek, het kasteel zelf is
op zon- en feestdagen van 14 tot
18 uur open tot half september.
Voor mensen die van romantiek
houden, worden ook nog nachtelijke Leievaarten georganizeerd.
Nieuw zijn ook de tochten die uitgewerkt werden door een privérederij in de Gentse haven, met
uitbreiding naar Nederland toe via
het kanaal Gent-Temeuzen. Ook
kan voor groepsreizen beroep gedaan worden op de stedelijke
dienstboot «Jacob Van Artevelde», en dit op schriftelijke aanvraag bij de havendienst
Wijk Patershol
Gelegen in het stadscentrum, vlakbij het Gravensteen, wordt deze
wijk gekenmerkt door het behoud
van zijn middeleeuwse struktuur.
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kend, 's Avonds komt dit
imposanter tot uitdrukking omdat dan de torenstoet feeëriek verlicht is!
Gent is gewoonweg een
prachtige stad, ook al is
Jakob Van Artevelde tijdelijk van zijn voetstuk
gelicht door de bouw van
een parkeergarage onder
de Vrijdagmarkt, zijn de
Belforttoren en de St.Niklaaskerk reeds jarenlang omgeven door een
storend metalen harnas
en zijn bepaalde historische panden dringend
aan restauratie toe.

Alhoewel de aard van de bewoners grondig werd gewijzigd, is
het stratenpatroon en de kleinschalige bewoning hetzelfde gebleven. Vanaf het einde van de
19de eeuw waren evenwel de eerste tekenen van verval, dat tot op
heden aanhoudt merkbaar. Ook
deze wijk ontsnapt niet aan de
greep van spekulanten, die wat anders op het oog hebben dan de eigen aard van de wijk. Heel wat gevels zijn merkwaardig en dateren
uit de 16de, 17de en 18de eeuw.
Palend aan het Patershol ligt het
Museum voor Volkskunde aan de

fel.*'".;-fc,^

Kraanlei, waar een grote verzameling van volkskundige en ambachtsvoorwerpen te vinden is.
Gent, bloemenstad
Gent heeft een faam als bloemenstad hoog te houden, ook al biedt
de buitenzijde van de stadskern
niet steeds dat uitzicht! De vijfjaarlijkse Floraliën zijn wereldbekend
en betekenen voor de talrijke
bloemisten uit Gent en omgeving
telkens een terugkerend hoogtepunt
Elke zondagvoormiddag is er op
de Kouter de typische bloemen-

markt met animatie door een muziekkapel op de kiosk. Het is nog
steeds, naast de Vogelmarkt één
van de zondagse hoogtepunten
die mensen blijft aanlokken. Rond
de Kouter bemerk je heel wat gerestaureerde gevels van bankinstellingen, het beursgebouw en de
Koninklijke Opera.
Begijnhoven
Het bezoeken waard zijn de drie
Gentse begijnhoven. In de Begijnhofdries heb je het Oud-Begijnhof
St-Elizabeth dat uit de 13de eeuw
dateert en waarvan een aantal

M

800 jaar Gravensteen
Het Gravensteen, één van de voornaamste Gentse attrakties, werd in
1180 gebouwd door Filips van den Elzas, graaf Van Vlaanderen. Vanop
het donjon heeft de bezoeker een prachtig uitzicht op de oude stad. In
het Gravensteen zelf werd een museum van foltertuigen ingericht
Omwille van het 800-jarig bestaan van deze burcht werden reeds heel
wat feestelijkheden op touw gezet
Nog tot 28 september, elke dag van 9 tot 18 uur, kun je in een tentoonstelling aan de weet komen hoe er gewoond, gewerkt en gefeest werd.
Het marionettenteater Taptoe realizeerde een historische evocatie onder de titel 's Gravensteen, Burcht van Eeuwen. De perskommentaren
zijn ronduit positief Er zijn nog een reeks opvoeringen tot 19 september
eerstkomend. Reservatie is noodzakelijk bij de Gentse Dienst voor Toerisme.

Informatief
Een prachtfg geïllustreerde toeristenfolder geeft je een duidelijke en beknopte weergave van
de bezienswaardigheden in de
Arteveldestad.
Informatie kan sctiriftelijk of
mondeling bekomen worden bij:
• Dienst Toerisme, Borluutstraat 9. tel. 091-2536.41.
• Info-toerisme
«ES-ES»,
Graaf van Vlaanderenplein 31,
tel. 091-24.15.55 (op dit adres
gebeuren ook de boekingen
voor het Festival van Vlaanderen).

huisjes en konventen, eenvoudige
trapgevels, voortuintjes en barokke ingangspoorten Ijewaard bleven.
In het rustige Klein-Begijnhof aan
de Lange Violettenstraat kun je in
alle stilte rondkuieren. Het l^iedt zij
het in mindere mate, eenzelfde
beeld als het Groot-Begijnhof in
de Van Arenbergstraat te StAmandsberg. Dit begijnhof heeft
het uitzicht van een laat-middeteeuws stadje met twee poortget)ouwen en een ommuurd geheel.
In dit prachtig begijnhof staat een
kerk en een kapel, een «groothuis»
en infirmerie, 14 konventen en 80
huizen. In het museum van het
Groot-Begijnhof, Oostakkerstraat
krijg je een overzicht van wat de
begijntjes indertijd zoal in hun dagdagelijkse bezigheden deden.
Najaarskalender
Gent is vanaf het ontstaan van het
Festival van Vlaanderen de draaischijf geweest van deze groots
opgezette manifestatie. Vanaf
eind augustus tot begin oktober
kan de muziekliefhebber een keuze maken tussen een rijke variatie
van muzikaal spektakel, van Vivaldi's Vier Jaargetijden, over het ballet van de 20ste Eeuw tot de
jeugdhappening in de St-Pietersabdij.
De hele festivalondememing, die
nu een dertigtal steden overkoepelt werd in 1958 in Gent gesticht
omwille van wat officieel heet de
onvergelijkljare en indrukwekkende reeks historische zalen, ondermeer het stadhuis, het Graverv
steen, de St-Baafskatedraal en de
vijf Gentse abdijen, waarvan gebruik kan worden gergaakt Gelukkig is het festival niet enkel meer
het onderonsje van een high-society pufc)liek
Van 13 tot en mex 28 september
gaat in het Floraliapaleis, Citadelpark, de 35ste Internationale Jaarbeurs door. Ditmaal is China het
gastland in een jaarbeurs die aan
de kooplustigen voor elk wat wils
biedt
En ten slotte gaat van 8 tot 11 november in dezelfde geb)ouwen de
in landbouwmiddens kjekende internationale pluimveetentoonstelling «Het Neertiof» door.
Mark SYMOENS
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Fietsen in 't bronsgroen
eii<ehout
Fietsroutes in Midden-Limburg
De gemeenten Alken, As, Diepenbeek, Genk, Hasselt HeusdenZolder, Houthalen-Helchteren, Opglabbeek, Zonhoven en Zutendaal
vormen samen Midden-Limburg.
Deze uitgestrekte streek, gelegen
in het hart van Limburg, rs ontegensprekelijk de grote as van het
toeristisch gebeuren in de provincie. De toerist wordt er verrast
door de grote afwisseling en de
veelzijdige attrakties.
Om de toeristische belangrijkheid
ervan nog meer te onderstrepen
en een betere uitbouw ervan te
verzekeren, ontstond het projekt
«Rekreatieve Fietsroutes MiddenLimburg». Het projekt wordt gedragen door de werkgroep «Commercieel Urbanisme» van de Vereniging voor Streekontwikkeling
Midden-Limburg.
Het projekt startte in 1978 en wil
via bestaande wegen de fietser
langs mooie hoekjes en bezienswaardigheden leiden. Elke gemeente heeft zijn eigen toeristische fietsroute uitgestippekl,
waarbij aandacht werd besteed
aan aansluiting op wandelpaden,
voldoende afwisseling, rustige wegen en veilige verbindingen. Elke
route draagt een typische naam
en is bewegwijzerd door zeshoekige borden, ledere gemeente
heeft zijn route(s) in een folder beschreven. In de folder vindt men
ook een kaartje waarop de route
staat uitgetekend, toeristische informatie, verkortingen van de route en beschrijvingen van de bezienswaardigheden. Alle folders
werden gebundeld in een mooi en
handig mapje.
Dit folderpakket kost 150 fr. en
kan bekomen worden door storting van dit bedrag op postrekening 000-040081S-14 van «Provinciaal Vertxjnd voor Toerisme in
Limburg, Hasselt».
Alken - Canadaroute
De route is 30 km lang; er is een
verkorting voorzien van 14 km.
Vertrekkend vanuit het speel- en
sportcentrum «De Alk» worden
o.a de volgende bezienswaardigheden aangedaan: het Paralcentrum, N.V. Brouwerij van Alken,
Kasteel
Groot-Peeteren,
de
Herckvallei, de Groenmolen (18de
eeuw), de Zwarte Winning, de
Nieuwmolen, landgoed Zeegershof (18de eeuw), kasteel Dompas,
St-Joriskapel, Kasteel Rodenpoel
en de kapel van de Zevenboomkes.
As - Jeneverbesroute (20 km)
De fietstocht begint aan de 3t-AIdegondiskerk; vervolgens komt
men langs het natuurreservaat
Mechelse Heide, een Frankisch
kerkhof, de Boschhoeve, Casterhoeve, de Schans van Niel (16de
eeuw), de watermolen, het natuurreservaat «Jeneverbespark» en
het natuurgebied Wildbroek.
Diepenbeek - De Waterroute

(20 km)
Van het pittoreske Strobandersplein leidt deze tocht langs de
oude stoommelkerij, het Limburgs
Universitair Centrum, de Royermolen (1473), de Rompaertmolen,
de sluis aan het Albertkanaal, het
natuurreservaat «De Maten», de
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bos, de hoeve Klein Terherken
(18de eeuw), het kultureel centrum Ter Logt, de watertoren en
de Pomperikvijver.
De Hoevenroute (15 km)
Deze route trekt voorbij aan een
historisch belangrijke heidense offer- en begraafplaats, de Alverberg, het Tombeveld, het kleinste
cafeetje van Limburg, de St-Rochuskapel en eindigt zoals de andere routes in Diepenbeek-Centrum.
Genk - De
Groenspiraal

Augustijnenvijvers en Dautenvijvers, kapel O.-L-V. van Lourdes
(1874), het rekreatieoord Demerstrand en het kasteel van Diepenbeek (met o.a. een verdedigingstoren daterend uit 1400).
De Bosroute (12 km)
Zoals de naam reeds aangeeft,
wordt door deze route het bosrijkste gedeelte van Diepenbeek aangedaan, maar ook de Sapittelmolen, de Kaybergsheide, de Broekboschvijvers, het rustoord «De
Visserij» (vroeger kasteel), het StGerardusinstituut en het industrieterrein.
De Zuiderroute (17 km)
Met deze route bezichtigt men:
het huis Piepers, het Meriemont-

Toeristische

Vertrekkend aan de Molenvijvers,
gelegen aan de shoppingcentra,
worden o.a de volgende bezienswaardigheden aangedaan: rekreatieoord «De Melberg», Kolderbos,
Kattevennen (met sportcentrum),
de steenkoolmijnen, het gemeentelijk vliegveld, de Limburgse Zoo,
het domein Bokrijk, het natuurreservaat «De Maten», St-Martinuskerk (mijnkatedraal).
De route is 60 km lang, maar er
zijn 3 verkortingen mogelijk.
Hasselt - De Hazelaarroute
Deze 63 km-lange route doorkruist Hasselt; verkortingen zijn
mogelijk. Worden aangedaan: de
Schoutswoning, de St-Gertrudiskerk (toren uit de 14de eeuw), de
Abdij van Herckenrode, Tuilterwinning met Watermolen (18de
eeuw),
vakwerkhoeve
«Den
Draak», Holrakkerwinning en De

Zwaen, de Van Veldekemolen,
Kapel van Spalbeek (met muurschilderingen uit de 14de eeuw),
kerk van Kermt hoeve «Ten
Roye», kasteel Mariaburcht het
Cannaertshof, Kasteel Wideux, de
Zwarte Winning, het kapelleke van
Hilst het kasteel van Henegauw,
het kasteel van Mombeek, de natuurgebieden de Borggraaf, Heksenberg en domein Kiewit (met
Kinderboerderij en het vliegveld
Aero Kiewit).
Heusden-Zolder - De Gagelroute
Deze route leidt langs mooie plekjes en merkwaardigheden zoals
o.a. het Domherenhof (18de
eeuw), het domein en kasteel Vogelsanck, domein Bovy, de omloop Terlamen, het domein en kasteel van Teriamen, het Arolsenpark, de steenkoolmijn van Zolder,
het heemkundig museum Woutershof, het kasteel Meylandt en
de St.-Vincentiuskerk.
Houthalen-Helchteren
Heideroute

-

De

Deze route wil een verbinding zijn
tussen de toeristische domeinen
en rekreatieoorden van de gemeente. De route bedraagt 28 km
en voorziet een verkorting. De
route start in het domein Kelchterhoef, een belangrijk rekreatieoord
met een historische hoeve uit de
13de eeuw en een uniek automuseum; verder komt men aan het
domein Hengelhoef met kasteel
Engelenhof, het natuurreservaat

Tenhaagdoomheide en de Teut
de steenkoolmijn van Houthalen,
de kerk van Laak, Kasteel Ten Dolen, rekreatiedomein Molenheide,
het industrieterrein Europark, en
zo terug naar het dornein Kelchterhoef.
Opglabbeek - De Zonnedauwroute
De afstand van deze route is
40 km, er zijn echter 4 verkorting
mogelijk. Deze route leidt langs de
mooie natuurgebieden en bossen
die deze gemeente rijk is: de Grote heide, het Turfven, de Ruiterskuilen, de Bosbeekvallei, en het
Heilig bosje. Ook kan men andere
bezienswaardigheden bezichtigen
zoals: de St.-Lambertuskerk, boerderij Lemmens, de Schutterijen,
de Slagmolen, de kiezelgroeven,
de rekreatieoorden Jeugdparadijs
en Willem Tellstrand.
Jacob Lenaertspad
te Zonhoven
Deze route trekt voorbij de StQuintinuskerk, het gemeentehuis,
kapel van de Heuven (1790), het
Cortenshof, het vliegveld Aero
Kiewit het Domein Bokrijk en de
Lilac Fabriek.
De Schansenroute
Deze route vertrekt ook aan de
kerk en vervolgt via de prehistorische Holsteen, de Korenmolen,
het natuurreservaat De Teut de
kapel van Ten Eykenen (15de
eeuw), kasteel Vogelsanck, De
Vranckeschans, de Kolveren-
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Eeuwenoude bedevaart
Keulen-Maastricht-Scherpenheuvel
In het openluchtmuseum te Bokrijk
in beeld
schans, Engstegenschans en Molenschans en het Natuun-eservaat
De Ratwijers.
Sleedoomroute te Zutendaal
Men komt bij deze route voorbij
aan twee kerken van Zutendaal, nl.
de O.-L-V. Kerk en de gotische
kerk van Wiemesmeer. Verder
worden nog de volgende bezienswaardigheden aangedaan: de Pastorij (18de eeuw), hotel De Klok
(1800), Boenekeheide, speeltuin
Lindehof, en de Grot van O.-L-V.
van Lourdes.
Vogelkersroute
Dat Zutendaal rijk is aan bossen
en natuurgebieden merkt men als
men deze route volgt; ook worden
nog andere bezienswaardigheden
bezocht zoals: rekreatieoord «'t
Soete Dal», de Hesselberg, Stalkerschans, de Watermolen van
«Tingke de Moller», Stelebos en
de St-Brigittakapel.
Bosbessenroute
Ook hier trekt men langs de bosrijke omgeving van Zutendaal met
o.a. de Calvarie van de Mandel, het
rekreatieoord Mooi Zutendaal, het
Oud Kantoor, Manege Besdaal, de
Vier Landsheren, de St-Rochuskapel.

Onder auspiciën van de Volkskunderaad Maas-Rijn loopt er van
1 augustus af in het Huis de Cluyse, in het Stedelijk Gedeelte van
het Openluchtmuseum, in het Provinciedomein Bokrijk te Genk, een
tentoonstelling rond de Voetbedevaart
Keulen-MaastrichtScherpenheuvel.
De Keulse processie ontstond in
het begin van de 17de eeuw in een
tijd van oorlog en rampspoed.
Men richtte ze in onder de druk
van de Dertigjarige Oorlog, die
ontzettend veel leed over het land
had gebracht en waarvoor men
geen uitkomst zag. Daarbij hadden
Duitsland en de katolieke Nederlanden zwaar te lijden onder de
belemmeringen en vitterijen van
de protestanten en gingen kerkelijke vorstendommen voor de katolieke kerk verloren. Ook op sociaal gebied was men nergens, de
pest richtte grote verwoestingen
aan. Superstitie, tovenarij en hekserij vierden hoogtij en de bevolking werd dikwijls geplunderd
door voorbijtrekkende troepen die
hun soldij niet betaald kregen.
Duizenden bedevaarders namen
in die dagen deel aan een 9 dagen
durende pelgrimstocht van Keu-

len, over Maastricht, dwars door
Limburg naar Scherpenheuvel.
De tentoonstelling peilt naar hun
motieven, hun organizatie en het
leven onderweg. Voorwerpen uit
diverse musea in binnen- en buitenland illustreren o.a. de hekserij,
de 30-jarige oorlog en het protestantisme. Ook een pestkleed, gedragen door 17de-eeuwse heelmeesters wordt getoond.
Daarnaast wordt de nadruk gelegd op de ontwikkeling van dit
volksgebeuren en op faktoren die
dit proces in de hand werkten. Offergaven van rijk en arm, juwelen,
monstransen en gewone ex-voto's
van koningen, hoogwaardigheidsbekleders en burgers illustreren
het belang van Scherpenheuvel
eertijds en nu.
Nog steeds nemen een 60-tal
mannen en vrouwen uit geheel
Zuid-Nederlands-Limburg en de
grensstreek van België 4 dagen
vakantie om deze traditie verder
te zetten. Hun ervaringen en gebruiken vormen een brok levende
folklore.
Deze tentoonstelling in het Domein te Bokrijk, blijft geopend tot
31 oktober, alle dagen van 10 tot
18 u.
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Fietsroutes in het Maasland
Het Maasland situeert zich in de
oosthoek van de provincie en
vormt de grens met Nederland.
Gelegen aan de rand van het
Kempens plateau biedt het enorme mogelijkheden als natuur- en
landschapsgebied. In de toekomst
zal het Maasland vooral op het gebied van de watersport groot belang verwerven. Momenteel zijn
de jachthavens «Heerenlaak» te
Maaseik en «De Spaanjerd» te
Kinrooi in volle ontwikkeling.
Het projekt «Maaslandse toeristische fietsroutes» steunt op de samenwerking van de Gewestelijke
WV-Maasland en de vzw Streekontwikkeling Maasland.
De uitstippeling van de routes
werd gedragen door enkele uitgangspunten: gebruik makend
van de bestaande rustige wegen
werden vier circuits van ongeveer
dertig km uitgestippeld, waarvan
begin- en eindpunt op mekaar aansluiten. Deze routes zijn lusvormig
met elkaar verbonden zod^t het
ganse Maasland bereikt wordt
Het Maasland biedt de fietser vier
bewegwijzerde fietsroutes, inclusief een handige plastic-map, voor
100fr.
De Legendenroute
Deze route is een inter-Ümburgs
initiatief van de VVV-Maaseik en
de VVV-Thorn. Via Maaseik, Kinrooi en Thorn worden mooie plekjes aan weerszijden van de Maas
bezocht
De naam van deze route is ingegeven door de vaststelling dat in
deze regio de volksaard voortleeft
in een aantal legenden.
Bij de folder wordt dan ook een inlegkatern gevoegd met de beschrijving van de legenden die

verbonden zijn aan de dorpen die
men bezoekt
Het vertrekpunt van de fietstocht
is de markt van Maaseik. Via het
oude Aldeneik aan de Maas bezoeken we de jachthavens «Heerenlaak» te Maaseik en «De
Spaanjerd» te Kinrooi.
Langs de vlakke landbouwgronden van Kinrooi slingert de route
zich naar de statige Stiftkerk van
het witte stadje Thorn in Nederland.
We bevinden ons op het keerpunt
van de route die zich verder zuidwaarts langs de Maas situeert bij
de vroegere Maasstadjes Wessem en Stevensweert
Via het grensdorp Roosteren
wordt het circuit gesloten te
Maaseik, op km-stand 38.
Fietsroute Dilsen
Deze route telt 35 km met start
aan het Kultureel Centrum te Dilsen.
Als je de folder doorbladert bemerk je dat Dilsen rijk is aan kastelen en windmolens, gelegen in een
afwisselend landschap van bos,
veld en weiden.
In de symmetrisch aangelegde
enge straatjes met smalle huizen
te Stokkem kan de fietser een
glimp opvangen van hetgeen hier
vroeger was: een middeleeuwse
stad met een Maashaven en een
versterkte vesting. Hier ontwikkelde zich een typisch ambacht: het
teen- en rietvlechten waarvoor de
grondstoffen gewonnen en geroot
werden in en aan de Maas.
Te Stokkem heeft de fietser ook
de mogelijkheid om de Maas over
te steken met het veerpont «Haol
Euver» om te Berg aan te sluiten

op de fietsroutes van de Westelijke Mijnstreek.
Met de wandelmogelijkheden
wordt ook rekening gehouden,
want aan de rust- en piknikbanken
ter hoogte van Driepaalhoeve kan
op de wandelpaden worden aangesloten.
De Kerkenroute
Door zijn uitstekende geografische ligging to.v. de Duitse en Nederlandse steden, waarmede de
E 39 de verbinding verzorgt is
Maasmechelen een belangrijke
toeristische aantrekkingspool.
De fusie Maasmechelen telt negen kerkdorpen, vandaar de naam
«Kerkenroute».
Fietsen in Maasmechelen is een
tocht in het Maasland en de Kempen: prachtige naald- en dennenbossen op de Kempense heuvels
lopen zacht uit in het lage stroomdal van de Maas.
Fietsroute Lanaken
Lanaken biedt een toeristische
fietsroute van 45 km, onderverdeeld in drie kleine routes voor de
fietser die het kalmpjes aan wil
doen: de Asjiermontroute, de Retersemroute en de Komveldroute.
De Aspermontroute heeft haar
naam ontleend aan het kasteel
d'Aspremont Lynden (1595) dat
zijn stempel heeft gedrukt op de
ontwikkeling van het oud stedelijk
centrum van het vroegere Rijksgraafschap Rekem.
Het startpunt van de Retersemroute ligt bij het kasteel, sinds
1971 eigendom van de gemeente
Lanaken. Via deze route bezoeken we enkele rekreatiedomeinen:
San Lanaco en Sonnevijver.

De Komveldroute ten slotte biedt
een stille tocht door een landschap dat vervloeit in de Zuidlimburgse glooiingen.
De Zuidwillemsvaartroute
Deze route is een realizatie van de
Dienst voor de Scheepvaart te
Hasselt en de Gewestelijke W V Limburgse Kempen. Ze is 42 km
lang, vertrekt in Lozen (gemeente
Bocholt) en eindigt in Neerharen
(gemeente Lanaken). Het pad
volgt de vroegere trekweg, is
3,50 m breed en verlxxien voor
alle gemotorizeerd verkeer.
Van de route is een folder beschikbaar die op eenvoudig ver-

Informatief
In Limburg kunnen In de stations van As, Genk en Hasselt
fietsen gehuurd worden.
Inleveringsstallons (buiten As,
Genk en Hasselt) zijn: Beringen,
Bilzen, Houthalen, Leopoldsburg, Lommel, St-Truiden, Tongeren en Winterslag.
TARIEF: 95 fr. per dag op vertoon van een geldig relskaartje;
125 fr. per dag voor niet-treinrelzlgers; als u de flets voor
minstens 3 dagen huurt wordt
15 fr. vermindering toegekend;
groepen die reizen met een kollektlef reisbiljet krijgen altijd
15 fr. korting.
Er kunnen nog fietsen gehuurd
worden In:
Houthalen: In juli en augustus,
alle dagen van 9 tot 19 u., aan
het onthaalkantoor In het domein Kelchterhoef.

zoek kan bekomen worden bij de
Gewestelijke
VW-Limburgse
Kempen, Ojbbestraat 3, 3690
Bree. Een postzegel van 9 fr. bijvoegen voor verzendingskosten
au.b.
Fietsen in de Voerstreek
Deze fietsroute is 55 km lang en
laat niet alleen de Voerstreek,
maar ook de Nederlandse gemeenten Noorbeek, Bergenhuizen, Mheer, St-Geertruid en Eijsden ontdekken.
Beschreven in een brochure die
20 fr. kost en kan bekomen worden bij de VW-De Voerstreek,
Dorpsstraat 3H, 3792 Sint-Reters-Voeren.

De tarieven: 25 fr. voor het eerste uur; 15 fr. per volgend uur;
100 fr. voor een ganse dag;
80 fr. per dag vanaf de 4de dag;
10 fr. voor een kinderzitje; 5 fr.
per flets voor de verzekering.
Zolder: tot 30 september wendt
u zich tot het domein Bovy. Hier
worden fietsen verhuurd tegen
volgend tarief: 25 fr. voor het
eerste uur; 15 fr. per volgend
uur; 100 fr. voor een ganse dag.
Zutendaal: Jot 31 augustus kan
men fietsen huren In het Fietsencentrum, Hoogstraat 45,
3601 Zutendaal; teL 01135.07.1&
Prijs: 40 fr. per dag.
Wie meer toeristische Inlichtingen wenst over Limburg wendt
zich tot het Provinciaal Verbond voor Toerisme in Limburg
(PVTU domein Bokrijk, 3600
Genk (011-22.29.58X
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Het verrassend herstel van de kaatssport
Er was een tijd waarin voetbal en kaatsen
de vrije tijd van de volksmens vulden.
Zeker in grote gedeelten van Brabant,
Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Namen
en in mindere mate Antwerpen.
Wij dachten er aan toen we vorige zaterdag eerder toevallig getuige waren van
de finale van een groot kaatstornooi. Feluy, de op één na beste kaatsploeg van
het land, en Tollembeek, de Vlaamse
kaatsformatie met de rijkste traditie,
streden in Brussel om de overwinning.
Rond de ballodrome onder de kerktoren
herkenden we een resem oude voetbalgloriën. Gewezen internationalen (Rie
Meert en Michel Van Vaerenbergh om ze
met naam te noemen) die met kennis van
zaken over de in de Vlaamse dagbladen
op de meest onwaarschijnlijke manier
gediscrimineerde kaatssport spraken.
Destijds waren beide sporttakken, die in
hun opeenvolging (voetballen in de winter en kaatsen in de zomer) prachtig bij
elkaar aansloten, sterk volksgebonden.
De straten waren nog grotendeels verkeersvrij en niemand belette de jongeren
een bal te trappen of een balletje te slaan.
Voetballen en kaatsen kostten eigenlijk
niets. Eén bal of balletje volstond ruimschoots om sport te kunnen bedrijven.
De goals kon je begrenzen met een trui.
Het kaatsveld lijnde je af met een stuk
k r i j t De voet en de hand deden de r e s t

• WERELDKAMROEN - André Malhert>e is te Ettelbruck wereldkampioen
motorcross in de halfliterklasse geworden, t-li] beslechtte de strijd met de Amerikaan Brad Lackey in zijn voordeel. In
het beslissend gevecht kon Malhertje,
die over de hele duur van het G.-P.-seizoen ongetwijfeld de beste was, rekenen op de steun van Roger De Ckister
en André Vromans. De oude De (>)ster
won te Luxemburg overigens de tieide
reeksen. Hij nam afscheid van de internationale motorcrosskompetities met
een sfirekend tsewljs van zijn overheersende klasse: De Coster zegevierde in
de laatste G.P. van zijn kxjptiaan. Weinigen hebben hem dit kunnen voordoen.
Het zal de onvergelijkt>are De (Doster
een troost wezen dat de aflossing nu definitief is verzekerd: Malhertie en Vromans zijn nog jong. Zij zijn goed voor jaren topkompetitie.
• ONTGOOCHELEND - De Belgische atletiekkampioenschappen kenden
een weinig bemoedigend verloop. Matige prestaties en geen uitzicht op vernieuwing. Armoede alom. Breydentiach
bleef afwezig en niemand anders schijnt
momenteel bekwaam tijden van intemationaal niveau neer te zetten. In ons land
gaat de atletiek donkere tijden tegemoet
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In die tijd, die zich tot in de vijftiger jaren
uitstrekte, waren goede voetballers ook
vaak behoorlijke kaatsers. En omgekeerd. Maar de tijden veranderden. Eerst
in de steden. Daarna op het platteland.

Verjaagd
De neergang van beide sporten — want
ook de voetbalsport ontsnapt er niet aan
— begon in de steden. Het toenennende
verkeer maakte sportbedrijvigheid op
straat onmogelijk. Kaatsen en voetbal werden verjaagd naar de dorps- en gemeentepleinen. Lang konden ze ook daar niet gedijen want al spoedig werden deze rekreatieve gebieden omgezet in parkeerruimten.
De cultus van de eigen wagen woog
zwaarder dan gelijk welk sociaal of sportief argument
De voetballers werden verbannen naar de
buiten de stadscentra gelegen voetbalvelden. De kaatsers werden verwezen naar...
het niets Gedaan ermee. Brussel, ooit een
echte kaatsstad met meerdere volwaardige vijftallen, telt momenteel geen enkele
ploeg meer in de hogere reeksen. BrusselZavel, Heimet-Schaarbeek, Etterbeek en
Vaillance-Anderlecht om er slechts enkelen te noemen, behoren tot de legende. O p
het platteland verliep het niet anders. Wel
in vertraagd tempo. Maar toch even ingrijpend. Na de oorlog werd Aalst een paar
keer nationaal kampioen. Nu wordt er in
die stad nog enkel gekaatst als de twaalf

Bij de dames nemen Lea Alaerts (kampioene over de 100 en 200 vlak) en
Anne-Marie Rra (kampioene verspringen en 100 m horden) op het einde van
het seizoen afscheid van de kompetitiesport
Bij de heren melden zich vooralsnog
geen opvolgers aan voor de fondspecialisten (Puttemans, Lismont Polieunis) en
ook in de korte halve fond (800 en 1500)
blijven de éénogigen koning over de blinden. In de kampnummers zijn we «onljestaande» en Patrick Desruelles werd
kampioen polsstokspringen met een
«wip» van 5,15 meter Guy Moreau won
het hoogspringen met een sprong van
220 meter. De stilstand is dus algemeen.
• HU ROLT WEER - De voetbal rolt
weer. Bijgevolg worden we opnieuw gekonfronteerd met de gekende nevenverschijnselen: rode kaart weinig aantrekkelijk spel, afwezige toeschouwers. Dat
deze drie «symptomen» van ziekte in
nauw vertiand tot elkaar staan, hebtien
we ai vaker t>etoogd. De voorseizoentornooien zijn anders in volle opgang. Het
Isegon eigenlijk met de inmiddels al «verdwenen» beker van de Gazet van Antwerpen. Deze t>aant)rekende voorseizoenkompetitie ging op in het Metropoottomooi. Het aanvankelijke sukses
van het door «de Gazet» opgezette bekertomooi werkte evenwel Inspirerend
op arxtere kranten. Het Volkske organizeerde de l>eker van Vlaanderea Het
Belangske de t>eker van Limburg. Daarnaast ontstonden de Brugse Metten en
Brussel 1000 en nu dit jaar Brussel 1001.
In het voort>ije weekeind t>egon men met
een soortgelijk tornooi in Luik. De matekx>sheid heeft dus weer toegeslagen.
De ergernis om het ontgoochelende Europese landenkampioenschap is nog
niet weggeëbd of we worden alweer t>egraven onder nieuwe nationale en internationale initiatieven. In Engeland zijn ze
weer eens slimmer: de klut» bereiden er

beste ploegen van het land om het (rijkbegiftigde) kampioenschap van Vlaanderen
komen spelen.
De kaatssport scheen zich dus in een ein-deloze donkere tunnel te bevinden. Te
meer daar de betere ploegen in de jongste
decennia alles behalve bekommerd schenen om het prestige van hun in verval verkerende sport Toen Leon Cassaert — de
beste kaatser die België ooit zou gekend
heblDen — vorig seizoen afscheid nam var
de sport die hem enige roem en flink wal
geld (want de betere kaatsers zijn geen
graatzuivere amateurs) bijbracht onthulde
hij op de RTBf hoe hij (en vrijwel al zijn
ploegmaats en tegenstanders..J de almaar
schaarser wordende toeschouwers voor
schut zette met., getrukeerde handschoenen. Handschoenen met verzwaarde en
vergrote verhardingen. Handschoenen
met loden buisjes en/of kwik erin. Voeg
daar nog een paar «gemanipuleerde» wedstrijdresultaten bij en je begrijpt dat de
sport die zich binnen twee trapeziums laat
beoefenen zijn beste tijd wel definitief achter zich moest hebben.
SL3

Herstel
Om al deze redenen verbaasde ons de onmiskenbare wederopbloei der laatste
maanden. De teruggang in de publieke belangstelling werd afgeremd. Een aantal jonge kaatsers traden, nadat de aflossing jarenlang scheen gestremd, plots op de

tuin kampioenschap voor In Oonende)
Westeuropese tomooien en/of vriendenwedstrijden. Als ze de voet op eigen
grasmat zetten is het voor een kompetitiematch. De honger van het publiek is
meteen algemeen- Het duurt nog wel
even voor men dat in België ook zo begrepen heeft
Eén raad willen wij de Belgische klubs
nog geven om wat meer publiek te lokken en om met sluitende budgetten te
werken: voettial aantrekkelijker (d.i. minder behoudend), speel sportiever en„
veriaag de waanzinnig hoge toegangsprijzen. Want de Belgische voett>alfan is
Israaf maar niet gek!

Een zonnige tuin het
hele jaar door!

HOBBYSERRES
• Zeer sterke, degelijke
en
waterdichte
konstruktie
• Uitvoering
in
aluminium
met kitloze beglazing
• Zeer eenvoudige
montage
en niet het minste onderhoud
• Vaste breedte van 2j80 m en
variërend
in lengte
tot
10,60 m
• Vraag ons vrijblijvend folder en
priislijst"!

Serrebouw
DEFORCHE pvba
Gentseheerweg 120
8700 IZEGEM
Tel 051/30.37.01 (4 L)

voorgrond en de uitslagen waren niet langer voortdurend onlogisch. Daarenboven
vertoonde het «herstel» inzender in Vlaanderen spectaculaire kenmerken.
Waaraan kan deze kentering worden toegeschreven?
Ongetwijfeld hebben de door de K.B.K.B.
uitgevaardigde maatregelen om bedrog
«in» de handschoen tegen te gaan vruchten afgeworpen. Er wordt minder vaak
overgekeerd, er wordt meer op kaats gespeeld en een aantal oudere spelers stortten bijna letterlijk in elkaar. De lezer zal zelf
wel begrijpen wat er met zo'n getrukeerde
handschoenen dus jarenlang werd uitgespookt
Vijftallen die onbekwaam werden geacht
een rol van betekenis t e spelen kwamen
plotseling sterk voor de dag. Buizingen,
met Meerbeke en Tollembeek de Vlaamse
vertegenwoordiger in hogere I, leverde
hiervan het beste bewijs. Dit vijftal was
voor degradatie bestemd. Het eindigde zowaar binnen de eerste zes en speelt nu de
eindronde om de titel. Deze klub schoof
bovendien dé kaatsbelofte der jongste jaren naar voor: Mare Van Hasselt Een bestuurslid van Buizingen over deze onverhoopt gunstige ontwikkeling: «Wij vinden
met een gereglementeerde handschoen
kaatsen geen erg...» Duidelijker kon hij het
niet stellen. De opleving van de kaatssport
in Vlaanderen heeft uiteraard nog andere
oorzaken.
Een aantal gemeenten ging er eindelijk toe
over «ballodromes» aan te leggen. Ruimten
waar gelijk wanneer door gelijk wie kan
gekaatst worden. W e begrijpen dat dit een
meerkost vertegenwoordigt voor vele begrotingen, maar w e zien geen reden waarom aan kaatsers moet onthouden worden
wat anderen ongevraagd in de schoot krijgen geworpen. Voeg daarbij een nog jonge jeugdwerking en je herkent de basis
voor een vruchtbaar klubleven.
Het is trouwens geen toeval dat Tollembeek zich in de lengte van jaren ontwikkelde tot de standvastigste Vlaamse kaatsklub. Deze maatschappij drijft o.a. op de
«kaatsliefde» van een schoolmeester die
geregeld jongeren van het eigen dorp naar
de eerste ploeg loodste. Tollembeek werd
in de jongste jaren geregeld overtroefd
door streekgenoot Meerbeke. Deze maatschappij kocht zich naar de top en zette
pas daarna de jeugdwerking op. Z e stelt
het momenteel voortreffelijk.
V.V. Buizingen is het prototype van de kleine klub die door ijver en kennis de hoogste
toppen haalt Dit klubje wordt in de komende weken gekonfronteerd met een bestaansprobleem. Zal zij haar beste speler
kunnen behouden wanneer de kapitaalkrachtige klubs op de deur komen klop(jen? Zal zij zichzelf kunnen omschakelen
tot een vereniging van hoger organizatorisch en financieel niveau? Van het antwoord op deze vraag kan o.m. de toekomst van de kaatssport in de Zennevallei
afhangen. V.V. Buizingen is een klub met
onontgonnen mogelijkheden. In Brussel
ligt een markt aan potentiële kijkers. Zal de
klub die uitdaging aandurven?
Dit alles te buiten gelaten nog deze verhelderende aanvulling: in het gewest NinoveDendermonde werden vorig jaar het
meeste toegangsticketten verkocht van
het land. Waarmee bewezen werd dat er
geen enkele reden bestaat om kaatsen als
een Waalse sport te omschrijven. Overigens zullen er volgend seizoen hoe dan
ook vier Vlaamse vijftallen in de hogere I
(twaalf ploegen) aantreden. Ninove komt
de voornoemde drie klubs zeker vervoegen. En wij zien niet in dat het daarbij zou
moeten blijven.
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Vakantiegrabbelton
Op zaterdag 23 augustus om
19U.30

Grandioos
Rodenbach
Barbecuefeest
In de expohallen van Roeselare.
Cslechts plaats voor duizend mensen)
Bijdrage: 500 frank per persoon.
Daarvoor wordt u aangeboden:
— de barbecue Qjiggetjes, worstjes,
koteletten, aardappelen, tomaten. J ;
— een Rodenbachkruik als aandenken;
— gans de avond Rodenbachbier, limonade en cola;
— een Ober-Bayem orkest
In de namiddag is er een wandeling
langs het Rodenbach-pad. Na de warv
deling: bloemenhulde aan het standbeeld van Rodenbach.
De bijdragen voor de barljecue-avond
dienen gestort te worden vóór 7 augustus op de speciale rekening nr.
954-0278922-92 p/a Patrick Callewaert Hoogstraat 46, 8800 Roeselare.
Voor inlichtingen: tel. 051-20.14.73.

Gemeentebestuur
van Merelbeke
Voorwaarden voor de
betrekking van
politieagent
Te begeven betrekkingen:
drie, waarvan twee betrekkingen voorbehouden worden a a n het personeel van
Afrika.
1. Belg zijn.
2. Van onberispelijk gedrag
en zeden zijn.
3. De burgerlijke en politieke
rechten genieten.
4. Voor de mannelijke kandidaten, voldoen a a n de militiewetten.
5. Op 1 oktober 1980 minstens 21 jaar oud zijn en de
leeftijdsgrens van 35 jaar niet
overschreden hebben. Deze
wordt verhoogd met 5 jaar
voor de voorkeurrechthebbenden van de lijsten l-le, 2e,
3e en 4e. Toepassing wordt
gemaakt van de prioriteitswetten van 3-8-1919, 27-5-1947
en de bij K.B. van 21-5-1964 gekoördineerde wetten betref-

Zondag 17 augustus

Verbroederingsfeest
Vlaanderen Voerstreek
De koninklijke schutterij Sint-Martinus dierf het aan twaalf jaar
geleden het Eerste Verbroederingsfeest
Limburg-Voerstreek
in te richten. O p initiatief van de sekretaris van de schutterij E.
Vroonen startte nnen toen voor het eerst met de Wisselbeker
Voerstreek. Het werd hard werken, maar de belangstelling betoond door de verenigingen van de beide Limburgen was zeer
goed. Sedert 1968 werd dit feest de hoogdag van de Voerstreek. Uit alle hoeken van Vlaams en Nederlands Limburg
kwamen de schuttersverenigingen in groot ornaat vergezeld
van een groot aantal supporters om hun vereniging aan te
moedigen.
Pastoor Veltmans
De eerste ingeschreven vereniging in 1968 was de schutterij
St.-Trudo uit Opitter. Uit Opitter heeft men steeds veel belangstelling getoond voor de Voerstreek. En dat is begrijpelijk want
te Opitter staat het geboortehuis van pastoor Veltmans. Deze
goede priester heeft zich steeds volledig ingezet voor het behoud van de Vlaamse aard van St-Martens-Voeren, waar hij
meer dan dertig jaar pastoor is geweest
O p 17 augustus zal de hoogdag 1980 doorgaan. Na elf jaar
Verbroederingsfeest komen er verenigingen uit de Antwerpse
Kempen, Vlaams Brabant en Vlaanderen. Daarom werd het
Schuttersfeest herdoopt tot
VerbroederingsschuttersfeestLimburg-Vlaanderen-Voerstreek.
Alle schutters-, muziek-,
volksdans-verenigingen, drumbands, vendelzwaaiers, en hun
supporters zijn dus hartelijk welkom in de Voerstreekl Zij zullen echter rekening moeten houden met een sportieve tegenstander, de vereniging St-Anna-Voorshoven, die de wisselbeker Voerstreek 1979, met hand en tand zullen verdedigen.
De Koninklijke Schutterij
Als oudste Vlaamse vereniging in de Voerstreek, méér dan
tweehonderd jaar oud, is het logisch dat deze vereniging ook
op dit ogenblik zich nog steeds volledig inzet voor eigen aard
en taal van de streek. De Koninklijke Schutterij
St.-Martinus
vraagt de vele schenkers van prijzen en financiële steun te
danken. Deze prijzen liggen klaar om de meedingende verenigingen een onvergetelijke dag te bezorgen. Moge Vlaanderen
en de Vlaamse verenigingen op die dag daadwerkelijk de
Voerstreek steunen in de Voerstreek zelf zodat het een waar
Verbroederingsfeest
w o r d t Wie meer inlichtingen wenst
neemt kontakt op met E. Vroonen, Koninklijke Schutterij S t Martinus, Veurzerveld 288 te 3790 St-Martens-Voeren (04176.65.08).

fende het personeel van Afrika.
6. Lichamelijk geschikt zijn
voor het vervullen van het te
begeven ambt. De kandidaten zullen door een geneesheer, a a n te duiden door het
schepenkollege, onderzocht
worden.
7. Lengte: minimum 1,70 m
groot zijn.
8. Slagen met 60 % van de
punten over het geheel en
50 o/o van de punten op elk
vlak, in een eksamen, af te
nemen door de plaatselijke
eksamenkommissie, samengesteld door het Kollege van
Burgemeester en Schepenen
en bestaande uit:
a) een schriftelijke proef:
Nederlands: dictee en opstel
Wiskunde: vier hoofdbewerkingen, berekenen van oppervlakte en inhoud van eenvoudige meetkundige vlakken en lichamen; berekenen
van intresten.
Daktylografie: overschrijven
van klaargemaakte tekst.
b) Een mondelinge proef bestaande uit een gesprek van
de hak op de tak; deze proef
dient voornamelijk om de
maturiteit van de gegadigden, hun voorkomen en de
manier waarop zij hun eigen
ideeën uiteenzetten te beoordelen.
c) Een lichamelijke proef
waarbij de lenigheid, het uithoudingsvermogen en het
evenwicht van de kandidaat
getest worden.
De onderverdeling der punten is als volgt: a) 100 punten;
b) 20 punten; c) 20 punten.
9. In het bezit zijn van een rijbewijs, minstens kategorie B.
10. Houder zijn van een gehomologeerd getuigschrift van
lagere secundaire studies of
van onderwijs dat hiermee
wordt gelijkgesteld, overeenkomstig de regelen geldend
voor het Rijkspersoneel
11. De benoeming geschiedt
op proef van één jaar. De gemeenteraad zal, op voorstel
van het Kollege van Burgemeester en Schepenen, overgaan tot de vaste benoeming
van hen, die g e d u r f d e de
proefperiode bewijs nebben
geleverd van bekwaamheid,
stiptheid en trouwe dienst en
tevens geslaagd zijn in de
kursus voor kandidaat-politieagent, ingericht door de
stad Gent, politie-opleidingscentrum. De proeftijd zal in
elk geval n a het behalen van
het hierbovenvermeld getuigschrift nog 90 dagen
werkelijke dienst bedragen.
Bij een met redenen omkleed
besluit kan de gemeenteraad
de proeftijd met ten hoogste
één jaar en 90 dagen verlengen.
Wedde:
aanvangswedde
170.720 fr. (thans te verhogen
met
99,99%,
index
of
341.423 fr.).
Eindwedde
297.648 fr. per jaar a a n 100 %.
De eigenhandig geschreven
aanvragen moeten gericht
worden a a n het Kollege van
Burgemeester en Schepenen
van Merelbeke, bij aangetekende zending, ter post neergelegd ten laatste op 20 september 1980.
Het eventueel prioriteitsrecht moet, op straf van niettoepassing formeel in de
aanvraag ingeroepen worden.
Volgende
bewijsstukken
moeten bij de aanvraag gevoegd zijn: uittreksel uit de

MOL
- GROEN
VAKANTIEOORD
- SPORTGEMEENTE

BEZOEK IN MOL
— het Jacob Smitsmuseum
— het Zilvermeer en andere stranden
— het prachtige zwemcomplex DEN UYT
— de abdij van Postel
— de 300 km uitgestippelde
wandelwegen
— het torenmuseum met beiaard
— autozoektocht in juli en augustus

Inlichtingen:
V W , Markt 22
2400 Mol

geboorteakte, getuigschrift
van goed gedrag en zeden en
burgertrouw,
getuigschrift
van militie (voor de mannelijke kandidaten), bewijs van
nationaliteit, afschrift van
het vereiste diploma, afschrift van het rijbewijs,
eventueel bewijsstukken van
voorkeurrechten.
Merelbeke, 25 juli 1980.
Namens het Kollege,
In opdracht
De sekretaris: L Eloot.
De burgemeester: J. Pede

56 van het architektenbureau
Vermeersch te 8000 Brugge met
vermelding van het BTW-nummer.
De inschrijvingen, in gesloten
omslag, mogen ter openbare zitting vóór de opening afgegeven
worden of in een dubbele en gesloten omslag gestuurd worden
aan het OCMW-Brugge en dienen toe te komen binnen de termijn voorzien in art 26 vewi het
KB van 22 april 1977.

OCMW BRUGGE

Oproep tot het aanwerven
van een PART-TIME
OMNIPRACTICUS (Geneesheer)
OCMW BRUGGE
Het OCMW-Brugge wenst een
Op donderdag 11 september 1980 geneesheer (omnipractlcus) voor
om 11 uur zal er ten zetel van het part-time prestaties, en te verOCMW, Karthuizerinnenstraat 4 goeden per prestatie, aan te werte 8000 Brugge, ten overstaan van ven, voor het uitvoeren van gede heer F. Bourdon, voorzitter of neeskundige onderzoeken vein
het personeel zowel bij tianwerzijn afgevaardigde, overgegaan ving
als voor kontrolebezoeken.
worden tot het openen van de in- De schriftelijke
kandidaturen, te
schrijvingen van de algemene zamen met het diploma
van geoffertetianvraag voor het leve- neesheer, dienen vóór 5 septemren en plaatsen van een hydrau- ber 1980 gestuurd te worden aan
lische lift In de Kliniek Minnewa- de heer voorzitter van het
ter te Brugge.
OCMW-Brugge, KarthuizerinGeen erkenning vereist:
nenstraat 4 te 8000 Brugge.
Termijn: 60 werkdagen voor de
fabrikage en 20 werkdagen voor
de montage.
Dossier ter inzage:
BROUWERIJ
— In het kantoor voor Inzage en
MOORTGAT
Verkoop der bestekken. ResidenBREENDONK
ce Palace, Jordaenskwartier,
Tel. 031-86.71.21
Wetstraat 155 te 1040 Brussel.
— In de burelen van het OCMW,
Voor «AL» uw bieren
Karthuizerinnenstraat 4 te 8000
en limonades
Brugge, ledere werkdag van 9 tot
12 uur
Bijhuizen: Cogels Osylei 73
— In het architektenbureau Ver2600 Berchem-Antwerpen
meersch, Beenhouwersstr. 51 te
8000 Brugge (tel. 050-33.20.43) iedeTitl.031-36.iai1
re werkdag van 9 tot 12 uur.
Deh«egh«r Jan.
Het bestek en de plannen zijn te
Ladeganckstraat 19, Gant
koop mits voorafgaandelijke
Tal. 091-2Z45.62
storting van 812 fr. inclusief BTW
op bankrekening nr. 280-0205562-
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In Diest 750 jaar vrijheid
meevieren

Oranjestad zonder grenzen

Waar het groene Hageland zachtjes uitdeint in de
Kempense dennenbossen, daar ligt het Brabantse
monumentenstadje Diest.
Diest, waar de Witte samen met zijn vader een nieuwe klak ging kopen, en «in passant» even binnenliep
In «De Keyser» voor enkele glazen heerlijk gildebier.
Small is beautiful. Een gezegde dat
maar al te waar is met betrekking
op Diest Een stadje dat kleinschalig is gebleven, en waar men in de
loop der tijden getuigen uit het
oude verleden ongerept heeft gelaten. Een rijk verleden, dat ons
momenteel nog zeer levendig kan
aanspreken.
Levend verleden.
De oudst bekende oorkonde
waarin de graaf van Diest wordt
vernoemd dateert uit de zesde
eeuw. Vanaf toen bekleedde Diest

Op religieus gebied was de stad
van enig belang. Zo was er de
stichting van het begijnhof in 1253,
ook waren er in de 13de eeuw zes
kloosters, drie kerken, en dan de
refugiehuizen van kloosters in de
omgeving. (Een refugiehuis had
als funktie in oorlogstijd bescherming te bieden aan de religieuzen,
binnen de veilige stadsmuren).
Oranjé-NassauDe bevolking groeide gestadig
aan; de Diesterse wevers en han-

en metaalnijverheid, had toch
geen grootse veranderingen tot
gevolg. Diest bleef wat het was, en
werd daardoor dan ook een belangrijke toeristische attraktiepool.
Op wandel
We vertrekken voor een tocht
door het oude Diest best van op
het Marktplein, daar is ruime parKeermogelijkheid. Daar bemerken
we vooral het stadhuis, met zijn
gotische onderbouw. Onder het
stadhuis is het stedelijk museum;
momenteel loopt er zelfs een tentoonstelling -Diest en het huis van
Oranje-Nassau», die zeker het bezichtigen waard is. Het is de grote
verdienste van de stad Diest geweest en voornamelijk van stadsarchivaris Gilbert Van der Linden
dit museum met waardevolle stukken te verrijken.
In het museum bevindt zich «Het
Laatste Oordeel», een werk van
een onbekende Vlaamse Primitief,

Samen met Breda (Nederiand), Dillenburg (Duitsland) en
Orange (Frankrijk); maakt de stad Diest deel uit van de Unie
der Oranjesteden die in 1963 tot stand kwam. Op basis van de
zeer nauwe banden van de vier steden met het huis OranjeNassau die de voorzaten waren van de huidige Nederiandse
koninklijke familie. De opgezette tentoonstelling «Diest en het
Huis van Oranje-Nassau» is daarvan een unieke gebeurtenis,
de tentoonstelling kan bezocht worden tot 15 september.
750 jaar vrijheidscharter: Diest heeft inderdaad een historische leeftijd bereikt En dat werd dit jaar gevierd, met allerhande manifestaties. We vermelden hier de festiviteiten voor de
maand augustus.
Elke zondag zijn er beiaardrecitals, op 14 augustus is er avondmarkt op 24 augustus zijn er in het kader van de reeks Kasteelkoncerten uitvoeringen in het Stadhuis; op 27 augustus is
er als hoogtepunt de viering «Spel zonder Grenzen» in het provinciaal domein de «Halve Maan».
belangrijkste kunstwerk dat in de
St-Sulpitiuskerk wordt bewaard is
het beeld van O.-L-Vrouw der Mirakelen, gebeeldhouwd op het einde van de 13de eeuw. De kerk bezit ook enige merkwaardige grafstenen.
Naast het kerkmeubilair bezit de
Sint-Sulpitiuskerk nog een afzonderiijk ingerichte schatkamer.
Voor geleide bezoeken aan de
kerk wendt men zich best tot e.h.
Verbiest Oscar Nihoukstraat 4 te
3290 Diest (013-33.14.11).
Vanuit de Zoutstraat over de
vroegere Demerbrug ziet men het
Spijker, het refugiehuis van de
Witheren van Tongerio, uit het begin van de 15de eeuw. Het waren
trouwens ook deze religieuzen die
de St-Sulpitiuskerk sinds 1163 bedienden. Wat verder kan men het
refugiehuis van de abdij van Averbode bekijken, een der best bewaarde gebouwen van de stad.
Het gebouw heeft een gotische
trapgevel, met delen in Brabantse

renaissance. Dit prachtige gebouw, 's avonds gedeeltelijk verlicht was het toevluchtsoord van
de Norbertijnen van Averbodè.
Van op de Markt kan men ook de
Allerheiligenberg, met de Allerheiligenkapel bezoeken. Op 1 november wordt deze kerk door heel wat
bedevaarders bezocht Men offert
er dan om genezing van allerlei
kwalen of om gunsten te verkrijgen. Vlakbij de kerk bevindt zich
de citadel, een gedeelte van de
vroegere
verdedigingsgordel
rondom de stad. Vanop de berg
heeft men een prachtig panorama
over de stad en de Demervallei.
Dan is er ook nog de Ezeldijkmolen, in de Schaffensestraat Eertijds eigendom van de prinsen van
Oranje-Nassau is dit 16de-eeuws
gebouw met gotische vormen nog
een getuige van het huidevettersambacht De huidevetters brachten met hun ezels het graan en de
schors die moesten gemalen worden naar de dijk, waar de molen
stord.

nnnnAnoAA

knack
^M Deze week in

reeds een belangrijke plaats in het delaars deden gouden zaken.
Frankische Koninkrijk. In de 13de
Daarvan getuigt nu nog de Lakeneeuw verwierven de Heren van
halle, in de buurt van de Grote
Diest het markgraafschap der
Markt.
stad Antwerpen. Reeds in 1229
Sinds de 16de eeuw kwijnde de lakreeg Diest een vrijheidscharter
kenhandel weg, zoals trouwens
door tussenkomst van Hendrik I,
ook de wijnteelt die enorm verhertog van Brabant Daardoor krespreid was op de heuvels rond
gen de burgers hun eigen rechten
Diest en in het Hageland. In de
en hun eigen bestuur. Bovendien
plaats daarvan kwamen de biermochten ze beschikken over een
brouwerijen, die het (nog bestaangewapende macht en konden als
de) Diesters bier en het gildebier
één persoon optreden tegen de
brouwden.
Hertog van Brabant Door zijn ligIn de 16de eeuw hadden de godsging aan de Demer en aan de grodienstooriogen hun tol geëist van
te baan Brugge-Keulen, als grensde heerlijkheid Diest overgegaan
stad van het Prinsbisdom Luik en
van de Baanderheren naar het
het hertogdom Brabant was Diest
huis Oranje-Nassau. De grootheid
niet alleen een strategisch doel , van de middeleeuwen kwam niet
maar tevens een handelscentrum,
weer; Diest bleef een rustig en
Diest ontwikkelde snel tot een
klein stadje.
bloeiende stad, vooral dank zij de
Een korte heropleving in de 19de
lakennijverheid.
eeuw, met hoofdzakelijk fabrieken
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die van Diest zou afkomstig zijn.
Op datzelfde marktplein bekijken
we ook nog, langs binnen en langs
buiten, de St-Sulpitiuskerk. De
bouw van deze kerk startte in
1321 en eindigde pas in 1534. Het
gebouw werd in typische Brabantse gotiek opgetrokken. Bemerk
ook het gebruik van ijzerzandsteen, zeer karakteristiek voor de
Demergotiek.
Het interieur is enorm groots,
waardoor een aangenaam spel
van licht en schaduw wordt bekomen. De kerk bezit een merkwaardige rijkdom aan meubelen en een
niet geringe schat aan beelden,
schilderijen en edelsmeedkunst
Kerkschatten
De kerk bezit een zeer merkwaardig koorgestoelte, met zeer prachtige zitterkes (misericordes). Het

^M

Komen, een Belgisch
schoolvoorbeeld
een reportage
over de betwiste
Vlaamse
Scho'bl
en verder in de
rubrieken
België
Premier Martens over België na de
staart
shervorming.
Kultuurkrant
Deel vijf van de serie
"De onbekende
middeleeuwen"
Wereld
Een interview
met de Poolse KOR-voorman
Jacek Küron & de epiloog van 'Dagboek
uit Moskou '
Dokument
Jerzy
Kosinski
natuurlijk
ook de zomer bijlage
met
denksport,
Guust Flater,
Saltimbocca,
het Ezelsoor,
Pietje,
Meynen en de
zeynen en Knacks
wandeling
in Gent
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reform BELL
.-,r:OAVO haagland
STAATSBAAN 241 KEUKENS
reizen
ENGELANDSTR
BEKKEVOORT
de reisdienst voor
het Oavktsfonds

39
DIEST

natuufvoeding

Vujo wandel zoektocht

hubo
p.v.b.a SAS

• >j^dootlopend viin
<^/jO
1-6 t e m ?8-9-80
JiUil.
^ .. .

'Dir^r inschrijvingen
pfoduktofi
voor ah kaniwi

cale-restaijrant
zoete Invjl
Grote M.KKt 6, Diesi
per deelnemer 50- tr

WeST-HOESELT
ST.-TRUIOEN
SCHOENEN

130.000,- Fr. prijzen

Jan THIELS
ijzerwaren
HERMANS
SCHOTELSTRAAT 4,
WEST

DIEST

Het «Hof van de Prinsen van
Oranje-Nassau» op de Graanmarkt werd door Hendrik van Nassau in 1515 gebouwd maar heeft
heel wat van zijn pluimen verioren.
Alleen de gotische gevel met het
torentje getuigen nog van die tijd.

myriams
popshops

DIEST VEEHLE-BALEN KESSEL-LO
SCHERPENHEUVEI

mode myriam

Het laatste begijntje veriiet het hof
in 1923. De huizen hebben echter
hun oorspronkelijk uitzicht bewaard; vijf straatjes met hobbelige
witte en donkere keien liggen er
nog altijd als in de grote bloeiperiode.

Begijnhof
De begijnhoven in Vlaanderen, stil
weggedoken in onze steden, zijn
uniek ter wereld. Het Diestse begijnhof is één van de grootste,
oudste en best bewaarde van het
hele land. Vanaf 1271 woonden er
begijntjes, omstreeks 1345 werd
de kerk gebouwd. In de 16de en
17de eeuw kreeg het zijn huidig
uitzicht: een regelmatig stratenplan en huisjes opgetrokken in
baksteen in plaats van hout en klei.
In die tijd werd het een besloten
hof, totaal onafhankelijk van de
stad, zoals dat trouwens nog boven de ingangspoort te lezen is.

Aanraders
O m een deskundig geleid bezoek
aan Dieet te brengen kunnen w e
je enkel aanraden de Volksuniejongeren-zoektocht mee te maken; de bijbehorende brochure is
zeer waardevol om Diest te leren
kennen. Je kan nog terecht tot 30
september in «De Zoete Inval» op
de Grote M a r k t Dat is de plaats
waar je kan inschrijven voor de
zoektocht, en waar alle nodige dokumenten ter hand worden gesteld. Je kan er trouwens waardevolle prijzen mee winnen-

«Halve Maan>
Naast een stadswandeling is er
ook mogelijkheid om op een zeer
rustieke plaats verpozing te zoeken. Elk jaar komen in het rekreatiecentrum «De Halve Maan* 150
tot 200.000 bezoekers.
Ontspanningsmogelijkheden zijn
er genoeg in dit 11 hektaren grote
domein, dat zijn oorsprong in de
militaire omwallingen en de daarbij
horende grachten vond. Er zijn
verschillende zwembekkens, en
een zeer degelijk restaurant Ideaal voor een dagje uit!

Informatief
Diest Is zeker een daguitstap
waard; in de onmiddellijke nabijheid liggen ZIchem, Scherpenheuveï en Averbode.
Tot en met 10 augustus wordt
een tentoonstelling ingericht
over «De Witte» in de Zichemse
zaal «De Heren van ZIchem» op
de Markt Op zondag 3 augustus gingen de jaarlijkse Witteverkiezingen door: sinds dit
jaar zijn geleide bezoeken aan
Scherpenheuvel-Zichem en aan
Diest ook mogelijk. Vooraf het
WV-kantoor op de Markt te Zichem verwittigen (tav. Hugo
Noé, tel. 013-77.51.35). Op datzelfde kantoor is er ruime dokumentatie voorhanden, die je
kosteloos wordt toegestuurd.
Je kan ja tevens wenden tot het
WV-kantoor te Diest Zoutstraat in de onmiddellijke nabijheid van de Markt (tel. 01333.50.14X
Hugo Noé

HET LEVENDE
WATER
Eeuwen geleden spraken
de Romeinen reeds van de
buitengewone
gezondheidseigenschappen
van
. Tönissteiner
Sprudel».
Bij de bron vindt m e n
oude inschriften als «fons
sanitatis, effectu mirabilis»
(gezondheidsbron,
wonderbaar in ha<tr helende werking).
Mijnheer Beylemans, onderpostontvanger
van
Roosbeek, is de oude Romeinen heel erg^ dankbaar. Daarom een leuk verhaal, dat zelfs Asterix wat
gunstiger tegen de Romeinen zou stemmen.
Een acl^ttal jaar gereden,
zat Mijnheer Beylemans
aardig geplaagd met nierstenen. Wie ooit een nierkrisis kreeg, zal in het lijden en de pijn van de postontvanger kunnen inkomen.
Gelukkig hoorde de held
van dit verhaal ergens praten over Sprudel Tönissteiner, naar samenstelling en
smaak
een
waarachtig
wonderwater.
Naar Duitsland geschreven, waar de wonderbronnen zich bevinden, kwam
snel een antwoord met het
adres van de alleenverdeler voor Benelux, Abts,
Tiensestefenweg 128, Korbeek-Lo. Tel. 016/46.63.11.
Pijn maakt echter skeptisch en onze onderpostontvanger kocht één enkel
flesje bij Vader Abts, en
liet de inhoud van dat flesje grondig analyseren. En

waarachtig, er bleek calciu m en magnesium en natrium en al die dingen die
o p het etiket vermeld
staan, in te zitten.
Navraag bij een bevriend
dokter, die overigens nu
ook een overtuigd Tönissteiner-drinker is, bevestigde dat:
Tönissteiner
Sprudel
speciaal aanbevolen is bij
de bestrijding van:
1. ziekte der urine-afvoerkanalen.
a) reinigen der nieren,
urinewegen, blaas- en
voorstanderklier (prostatis).
b) reinigen bij nierstenen ; ook fosfaat- en
karbonaatstenen.
2. chronische maagslijmvliesóntsteking. Herstellen na darmontsteking.
Zenuw- en funktionele
storingen.
3. chronische
ontsteking
der luchtpijpen (pharyngitis tracheïts, chronische spastische bronchitis, allergische huidaffectie).
4. ziel^teverschijnselen bij
de stofwisseling. Urinezi'ur diathese met haar
gevolgen. Jicht.
Wie meer wil weten over
Tönissteiner, het levende
water, neemt best even
kontakt met Abts, Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo.
Deze zal er dan wel voor
zorgen dat je dit levenswater
gemakkelijk
aan
huis krijgt.
(advertentie)

Wat Europa
aan vakantie verdient
Een uitstapje naar Beieren...
op visvangst naar Friesland...
winkelen in Londen...
Net zoals hier k a n u er met u w K B - e u r o c h e q u e s r e c h t s t r e e k s b e t a l e n in hotels,
r e s t a u r a n t s , winkels... T o c h neemt u best w a t v r e e m d e m u n t e n m e e . Altijd nuttig
o m u w eerste kleine uitgaven te d o e n .
'n K o m m e r l o z e reis ?
L o o p e v e n b i n n e n in e e n K B - k a n t o o r o m e e n reisverzekering a a n te g a a n .
G E S A - g e z i n s v e r z e k e r i n g : e e n ideale f o r m u l e w a n n e e r u m e t u w gezin a a n v a k a n t i e s p r e i d i n g d o e t of g e r e g e l d uitstapjes m a a k t naar het b u i t e n l a n d .
V A B - E u r o p e c h d o c u m e n t : d e v e r z e k e r i n g d i e d e b e s t u u r d e r e n d e w a g e n e e n heel
jaar lang in alle l a n d e n v a n E u r o p a (met u i t z o n d e r i n g v a n België) verzekert. De
m e d e r e i z i g e r s v e r z e k e r e n z i c h best v o o r e l k e kleine trip.
V T B - E u r o p e c h Plus (Plus): d e f o r m u l e bij uitstek v o o r v a k a n t i e g a n g e r s d i e d e auto o p stal laten s t a a n .
Alvast e e n prettige reis...

KREDIETBANK

en uitgeeft
Wie brengt zijn vakantie door in het buitenland Gn één van de andere lidstaten van de EG of daarbuiten)? Als vertrekpunt: het bestede bedrag
per inwoner (in dollar). Dit is niet de som die per vakantieganger wordt
uitgegeven. Toch geeft het enige aanwijzing. Koplopers zijn Denen (185
dollar), Nederlanders (177 dollar), Duitsers (176 dollar) en Belgen + Luxemburgers (166 dollar). Dan volgen de Fransen en leren ÖA dollar).
Britten (34 dollar) en Italianen (16 dollar) sluiten de rij.
Wie ontvangt het meeste buitenlanders of waar wordt het meeste geW
uitgegeven? Per inwoner ontvangt Denemarken 185 dollar, België + Luxemburg en Ierland 101, Italië 84, Franknjk 82, Nederland 80, Groot-Brittannië 68 en Duitland (Bondsrepubliek) 62.
Resultaat van het heen- en weergereis:
— Duitsland ontvangt slechts één derde van wat het uitgeeft
— Nederland ontvangt sechts de helft van wat het uitgeeft
— België + Luxemburg ontvangen slechts twee derde van hetgeen zij
uitgeven,
— Denemarken evolueert van een overschot naar een tekort
— Frankrijk ontvangt één tiende meer dan wat het uitgeeft
— leriand ontvangt één derde meer dan wat het uitgeeft
— Groot-Brittannië ontvangt twee keer meer dan wat het uitgeeft
— Italië ontvangt vijf keer meer dan wat het uitgeeft
Vakantie in eigen land wordt in deze grafiek buiten beschouwing gelaten.

De bank waar u meer aan hebt.
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Banketbakkerij
ANTWERPIA

lepel & vork.,.
FRITUUR-EETHUIS
INGRID
Oicnseweg 41 Wostcrio
(Voortknpol) lel 014 213696
Vraog prijZcn voor uw
-»
fecstmcnu s
Spccirititcitcn
Alle dnyci> verse mosselen

HOF VAN ARAGON

Brusselbo.in 11 GOOIK
Tel 054/3348 57
Uw tweede thuis'

Spjjshuis

Béarnaise
VISRESTAURANT
Verzorgde keuken
Proef onze specialiteiten
ZAAL VOOR
FEESTMAALTIJDEN

E OUYSTERS-MINNAERT
de Smet da Naeyerlaan 88
8370 Blankenberge Tel 060-41.30.70
41.36.54

Alle feesteli|kheden
Mogeli)kheid lot huren van
bestekken

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN
V(r/üigc)p kriikcn
[S^llUHUi} DemokMtischp pnjzcn
Uitqciczeii dicnitboloon
KosscKlcunwc <) 38
??Ö0 Nijlcn
Tel 031/818841

Outde Graanmarkt 25
1000 BRUSSEL
Tel 02-5132564
Waar Vlamingen THUIS zijn

« D e n Botanlek» verwacht alle volwaardige Vlamingen in zijn VlaannsBrabants restaurant in de Koningsstraat te Brussel Bar, restaurant en
tuin Buitengewoon kader, nneesterkeuken, matige rekening Koningsstraat 328, 1030 Brussel (St-Mariakerk) Open van maandagmorgen tot
vrijdagavond Jaarlijkse vakantie van
14 juli tot 3 augustus. Tel. 218.4838.

Lembroeckstraat 89
9320 O U D E G E M
Tel 052/21 160€

Algemene voeding bieren wijnen li
keuren Rechtstreeks invoer Duitse
en Franse wijnea

BRAKELHOF
Rondptein 5 Brakel
Tel 055/42 4107
F«rsl/a il voor illt,
qeloyenheden

WIJNIMPORT HERMAN

« WALTRA »

Menenstraat 376 WEVELGEM
Tel 056/4129 22

Arduinkaai 2 (bij K V S )
1000 Brussel
Tel 02/219 52 12

Bordeaux- en Bourgognewijn
Rechstreeks van invoerder

De vier troeven Vcin de W.ittr.i
' Vla/ims in t hnrt van
Brussel
2 Je k m er nlti/d
fjnrkeren
3 Je krtigt er alliid wal ie eten
4 De prijzen ziin
sociaal

Toegankelijk
vrijdag van 17 tot 20 u
zaterdag vazn 10 tot 13 uur

M a a k o o k e e n s k e n n i s mef
de gezellige sfeer m
't IS een specialist
zoek hem op
vaor vlees of toespijs
de Beduvoordse
pastei
t IS de meest
verteerbare
de meest
klassieke
de beste

Cafe-Restaiirant

iEHUTTERS-HÖF
D o r p s s t r a a t 10
2922 R A M S D O N K
Tel 0 1 5 - 7 1 1 5 4 9

m ^alinslmi»

voedingsspecialitei-

Bouillonpasta's,
ossestaarlsoep goulachesoep,
/agerssoep,
keukenkruiden
en
specerijen
bchapenstraat 43 2200 Borgerhoul Tel 031/36 00 45

DE P U S
GEBROEDERS

Restaurant

Drank en eethuis

D.M. IMPORT

Spocialitoil d<iq vors fruit on
groonton
Dubbele Valoi=; zegels aan alle
loden

Dorpsplein Heusden Limburg

Lokaal Volksunie
Gontrode Heirweg 49
9230 Melle
Tel 091 3006 53

SPECIALITEIT
van WAFELS
en U S R O O M

Duitse
ten

Polricrsti 1 11 12
8458 OoslHiiinkcrke

Cafe VU lokaal

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK

Kattestraat 20, AALST

Vossembcrg 13 1981 VOSSEM
Tel 02/767 45 76

DE OUDE KRING

Annnemer vnn alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief

Elie Van Laere Mnrcella Maessens

Het Koffiehuis der
Denderstreek

FEESTZAAL
.. E D E L W E I S S .>

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

Schilderstraat 33
2000 Antwerpen
Tel 031 37 45 72

uw KOFFIEHUIS

VOEDING «DE POLDER»

Lokaal «T SCHUURKE»

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 091-6757 12

coR'j.i:rALS

Tel 053 6687 40

Drankhuis met sfeer

Wiifned BLANCQUAERT

Arngotistrant 6 Lier
Tel 031 80 15 68

Bollesir.u-it 49
1970 HEKFLGEM
C.iff rest uiriiril stHclliiin tt-ir.is
Wufns(J,ii) en dondcrd.K) qcslotrn
M,i,in<l,i(] OpMSft<it| vri|ri,iii v in.if 1b i i .
ZtiU rd,i(.) ( n /uiKl.xi v,in,)f s niid

KREKELHOF

Industriële
brood en banketbakkenj
Roomijs

Feestzalen •

LINDENHOVE

Steeds welkom m

G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 38 Dr Van De Perrsjei 51
9300 A A L S T
BORGERHOUT
M a u r i t s GOSSYE
J o o s t GOSSYE
Tel 053-21 35 33
Tel 031 36 56 54

WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSDE BRAUWER

Herberg 't STAMPKOT
S t Maria-Latem, Z W A L M
Boerenbrood - Hesp - Kaas
Tel 055 4 9 9 4 7 6

9328 S C H O O N A A R D E
Oude Brugstraat 16
052-423246

De familiezaak met traditie

JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

Beauvoordse specialiteit
Pannekoeken en wafels

Café «'t Leeuwke»

Mevrouw

Dmsd gesloten
Vroeger uitbater Zwalmlandia

Kruittorenwal 2
3 6 9 0 BREE
011-463451

Pauwetyf»" D u q u e s n e

Tel

W u l v e r i n g e t n s t r a a t 18
8486 B E A U V O O R D E
tel 058/29 94 91

Waar een Vlaming thuis is!

Gesloten vrijdag behalve m seizoen

Maandag gesloten

Restaurant
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
TONGERLO-WESTERLO

Tel 014/544007
Maandag gesloten - Rustieke
sfeer
KEMPENLAND

22 j ergotherapeute (afgestudeerd in Brugge) zoekt een passende betrekking Bij voorkeur in
Brabant of Oost-Vlaanderen
Voor inlichtingen zich wenden
tot Dr J Valkeniers (tel 025691604)

Vlaamse gezelligheid
Cafe Kempenland
Gemeentestraat 41, Nijlen
Tel 0 3 1 / 8 1 7 3 1 6

Voor uw feestgerechten

Gevraagd gewetensbezwaarde
voorkeur voor dipl maatschappelijk assis, lic psychologie of lic
rechten Min vereiste een bekwame kracht die een sociaal
centrum kan starten, vlotte kontaktname en van aanpak weten

J. BOONEN-KWANTEN

In huisvesting is voorzien en in
arrondissement Leuven gelegen

Kamperbaan 24

Curnculum vitae zenden aan
Willy Kuijpers Swertmolenstraat
23 3020 Herent, die doorzendt
voor onderzoek van kandidatuur

3568 Hechtel
Tel 0 1 1 / 7 3 6 8 8 4

WIJ 14

22 j gehuwde dame met diploma
Bureelwerken en kennis van steno-daktylo zoekt een gepaste iDetrekking op de as Brussel-Ninove Voor inlichtingen zich wenden tot volksvertegenwoordiger
Dr
J
Valkeniers (tel
025691604)
Dringend gevraagd tandtechnieker, met lange ervanng Voor
Brussel, uitsluitend prothesewerk 2 a 3 dagen per week Zich
wenden Van der Kleijn, Veiligheidsstraat 43, 1080 Brussel Tel
na 19u 02-4254642
— Jonge hulpboekhouder (A2),
woonachtig te Gent, vrij van legerdienst en 1,5 jaar ervanng,
zoekt vaste betrekking Gelieve
kontakt op te nemen met het Algemeen VU-sekretariaat, L De
Coster, tel 02-2194930

flfinB€uoL€n

Wij bouwen voor u
— sleutel op de deur
— en zonder problemen

Verzekenngen - Hypoteken

Jaak VAN D U C K

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

Verzekenngsraadgever
Grote Baan 435
J38

Van d. Branden pvba
Wuitenslaan 39, 9160 Hamme
Tel 052-47.88.09

HOUTHALEN-

HELCHTEREN

Gratis voorstudie en prijsofferte

Tel 011-534252

J^

>

U zoekt een goede drukker?
Iedereen kiest

JAN TRUYEN
W a a r o m u dan niet?
S t a t i o n s s t r a a t 58
Tel. 014-58.85.81.

*

2440 GEEL

Alle d a g - en weekbladen.
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Aanbevolen huizen
PVBA VAN IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerij
Brilstraat 41
HAALTERT
Tel. 053-21.22.48

Alle werken in marmer en natuursteen.
Open haarden. Grafzerken.

Boeklionclel

BLOEMEN «ERIKA»
Kerkstraat 23.
2650 B O O M
Tel 031-88.01.60.

Schoolgerief - Tekengerief Boekengerief • Tijdschriften Dagbladen
Verantwoord speelgoed!
S C H A L U I N 74. AARSCHOT
Tel. 016-56.93.34

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

MATRASSEN PLATTEAU

V A N DER CRUYS

Alle maten, alle soorten, ook medikate en anti-allergische matrassen.

Assesteenweg 65, TERNAT
Tel. 582.14.41
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten.

Platteau-Lievens. Portugeesstraat 9.
1780 Teralfene.
Tel. 053-66.74.56.

Alle bloemen en planten.
Korting van 10 % voor alle VU-leden
en andere Vlaams-nationale groeperingen.

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA
G.i!eti| .dl- G.iP'i'-'i"
Molc-nstriuit 45. 9300 A.ilst
Tel 053 7 0 3 . ' 1 9

Kollegestraat 33. 2400 M O L
014-31.13.76

Molenvest 50
HERENTALS
tel. 014/21.12.07
KLEDING LENDERS

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel. 015-71.12.40

Sint-Oamiaanstraal 41
WOMMELGEM
Tel. 031-53.70.39

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw

Lederwaren-Parfumerie
V A N REETH

SCHILDER-BEHANGWERKEN

Antvi/erpsestraat 44
2640 NIEL
Tel. 031-88.11.19

en VLOERBEKLEDINGEN

Dames-, heren- en kinderkleding.

Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Strijtem
Tel. 054-33.37.56

Kleinlederwaren
reisartikelen handschoenen.

- handtassen
regenschermen

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages.

Ed Claessenlaan 50-52
alle moderne meubelen.
Tel. 031-881316.
Meer
dan 3.000 m2
's Maandags gesloten.

toonzalen.

CENTRALE VERWARMING
pvba ROOBROECK
Reeds 20 jaar ervaring
2.500 tevreden klanten
Valerius De Saedeleerstraat 99
9300 Aalst
tel. 053/21.71.38

Steenhouwersvest 52. Aniwerpen.
Tel. 031-31.35.83

I D E L - Tel o n 5 3 4 3 4 9
Gelegenheidsgrafiek Hiiweli|k - Geboorte • Zolfktevende pl.ikbond en
etiketten. Houten dnikletters - RekinMie-kolenders

(

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

Herentalsebaan 340
Deurne-Z. - Tel. 21 08.96 •
Kerkstraat 44 - Antwerpen
Tel. 35.65.75

Seisaetenstraat 28
2220 Wommelgem
Tel. 031-539530 en 5375.75.

PVBA G. BRUNEEL T O O N Z A A L
«DEN DUVEL-BANKELINDEWEG 11
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers • Keukens • Centrale
verwarming • Houtkachete • Jnböuw
ooenhaarden • Gasradiatoren • Af
was- en wasautomaten • Frigo's en
Diepvriezers.

ALLE LASEN SMEEDWERKEN
vnl. ameedijzeren poorten (handGROENINCKX GEORGES
Letterkundestr. 244
2610 WILRIJK
Tel. 031-28.93.14

OOSTOUINKERKE A/ZEE

i!n

K O S T U U M S - VESTONS BROEKEN - PARDESSUS.
O O K NAAR MAAT

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

FRANSSENS OPTIEK:

10 %vr.V.U. leden

iBt mannen van het vak

ADOLF CLAES EN Z O N E N

02-428.69.84

Stijlmeubelen -t- kleinmeubelen.

Onderhoud en restauratie
gebouwerf.

DE CRAEN ROM pvba

Verwarming - stoom - sanitair.
Alle herstellingen.

te Niel.
Antwerpstraat 164-177

PEETERMANS

dé oplossing voor al uw drukwerk in typo en offset.
Specialist in meerkleurendruk.
Preulegem 150-152, 9400 Ninove, 054/33.14.24
H. Verrieststraat 64, 9470 Denderleeuw, 053/66.41.40

D R O O G K U I S - WASSERIJ

STUDIO
DANN

NV Relnigingswerken

DRUKKERIJ WAEGEMAN

BEDRIJFSKLEDU ST-PIETER

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

r~

' •'.lyaiiii*'^''''^'

TE K O O P :
APPARTEMENTEN
STUDIO'S
Villastijl - Alle komfort
Garages.
WEST-LITTORAL
Leopold ll-laan 212
84S8 Oostduinkerke

Tel. 058-51.2&29

<*
MEUBELEN MOENS
Markt 28
TERNAT
Tel. 582.10.55

ETN.

BERT

T^ssesteenweg 117. TERNAT
Tel. 02-582.13.12

Specialist primitief stijlmeubelen en modern

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

A. RUTTEN

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

Radlo-TV-Hifi-VIdeo
Eigen hersteldlenst

Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN

Dorpstraat 43
HOUTHALEN

Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)

02-734.06.43

Tel. 011/53.50.40

Na 18 u. 425.46.42

LEON KESTELOOTVERMEYLEN
Begrafenissen - Krematies

LUKOS p,v.b.a.
Ringmappen - dokumenthouder pochetten - snelhechters - offertemappen.

Pannestraat 211,
8480 VEURNE
Tel. 058-31.19.09.

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel. 031-4935.07.

GALERIJ DE KEIZER
Exclusiviteit:

salons

kleinmeubelen

schilderijen

geschenkartikelen

lustrerie
Z a a k v o e r d e r Staf K i e s e k o m s

Keizerstraat 2
TERNAT
Tel: 02-582 22 22

VERVOER-VERHUIZINGEN

W A S S E N VAN ALLE RUITEN

Laadruimte van 30 tot 50 m3

Aalsterse Glazenwasserlj

VECOVEN Jozef

Gebr. A L L O O
Raphael en Wllly

Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen
Tel. 02-268.14.02

ANTIEKZAAK
Marcel
Asselman
Rollebeekstraat 45,
1000 Brussel Tel.: 511.61.33
Privé: 569.03.18
Aankoop en verkoop van Hollandse,
Luikse en Vlaamse meubelen van de
17de en 18de eeuw.
Kunstvoorwerpen.

V o o r ieder onderhoud
en/of
aanleg van tuinen, snoeien van
fruitbomen,
diverse
bomen,
planten, afzagen v a n bomen +
verkoop
van
openhaardhout
aan zeer voordelige prijzen. Tel.
0 2 - 4 6 6 8 0 2 3 of 4 5 2 5 8 2 5 .

KONFEKTIE-DISCOUNT
Jos. LAGRINGVAN DAELE
«VERKOOP A A N
FABRIEKSPRIJZEN»
BROEKEN (Jeans en andere) - PARK A S - BLOESONS - ANORAKS

^"•^

Tel 053 66 73 33

Tel. bureau 053-21.7Z 12

HUWELIJKSLIJSTEN
Antwerpsestraat 47
2640 Niel
tel. 031-88.25.31.
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TAVERNIER pvba
Zonneluiken en aluminiumramen.
staalkonstruktie.
IJzer-, koper-, aluminium- en inoxverwerking.
Binnenstraat 32
9300 AALST
Tel. 053-21.4207

THEO BARBIER
Installatiennateriaai - huishoudtoestellen - draad en kabelakkunnulatie.
HUWELIJKSLIJSTEN
Antwerpsestraat 47
2640 Niel.
Tel.. 031-88.25.31.

PELGRIM 9
9258 S C H E L D E W I N D E K E
Alles voor land- en tuinbouw.
Tel. 091-62.51.4Z

PVBA J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. 054-41.25.89

Wij bouwen voor u sleutel op de deur.

Firma M. UYTDEWILGEN
TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO
Wouter Haecklaan 6, 2100 Deurne.
Tel. 031/21.66.99
Julius De Geyterstraat 204, Antwerpen. Tel. 031/29.07.87.

lustrerie

mare
de vriese
bar. r u z e t t e i . i a n 5 6 c b r u g g e
0 5 0 / 3 5 / 4 04
baan brugge-kortrijk

Steenweg naar Nrnove 76
9470 DENDERLEEUW

THEO BARBIER
Installatiemateriaal - huishoudtoestellen - draad en
kabelakkumulatie.

Zaadhandel

PVBA DE MOOR-LATEUR

I KEUKENS I
DURASON-KEUKENS

FIRMA S O N C K GEBR.
Anderenbroek 24,
9480 Denderhoutem.
Tel. 053-21 93.25.

'Jeroom EVENEPOEL
DECORETTE
Alle schikjer-, behang- en dekoratiewerken.
A. De Cockstraat 42
DENDERLEEUW
Tel. 053-66.74.08.

Georges DE RAS pvba
Autocars, autobus,
ceremoniewagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
LEDE
Tel. 053-21.36.36

Gordijnen en overgordijnen
Zetels en matrassen
Alle herstellingen en maatwerk
Prijsopgave op voorhand

Marcel VAN den BULCKE

PVBA D A M A
Stationsstraat 107
9540 BURST ERPE-MERE

Vloeren Open haarden

V/urmstraat 7
SLEIDINGE
tel. 091/57.31.46

Tel. 053-62.37.65

WIJ IS

Vakantie '80
VW-Voerstreek:

„Dromerig verdwalen in
dalen van Berwijn, Voer
en Gulp../'
«De Voerstreek is door de natuur
voorbestemd om eens een oaze van rust
te worden» (VVV-Voerstreek)
SINT-PIETERS-VOEREN - In de lente van dit jaar heeft het V W toerlsmebureau In de Dorpsstraat 3 / H opvallend veel schriftelijke
verzoeken ontvangen om informatie over eendagsverblijf en ook
overnachtingsmogelijkheden in de Voerstreek. Overwegend komt
de belangstelling vanuit Vlaanderen (enorm veel Antwerpenaars);
ook Nederlanders zoeken er een oaze, terwijl omzeggens geen
Franssprekende toeristen zich aanmelden.
Maar, een dramatische betoging (begin maart), die voor de
zoveelste keer de anders zo vergeten Voergehuchten ondersteboven op stelten zette, had als effekt dat veel toeristische
afspraken afgezegd werden.
Toch is en blijft de Voerstreek een uniek en blezonder rustig
vakantie-oord voor wie dit echt zoekt. De plaatselijke V W , die
steunt op het vrijetijdswerk van de familie Palmans uit SintPieters-Voeren, is er op uit om precies die reislustigen aan te
trekken die houden van de rustige natuur, die drukke centra en
dito toeristische attrakties ontvluchten, en een vakantieverblijf
opzoeken zonder daarbij aan kilometervreterij of aan monumentenfetisjisme te willen doen.

«Met zijn reliëf, dat golft van 70 tot
300 meter boven de zeespiegel, en
zijn dromerige dalen van Berwijn,
Voer en Gulp, ligt de Voerstreek in het
midden van de driehoek gevormd
door de steden Aken, Maastricht en
Luik; in het gebied dat ook wel landzonder-grenzen wordt genoemd. De
Vberstreek is vooral de streek van
rust en stilte; van de «vreedzame brede natuur».

Geen pretpark
Mevrouw Palmans: 'Het is hier zeer
aangenaam om wonen; ondanks de
communautaire strubbelingen en zelfs
levensgevaarlijke
incidenten van de
voorbije jaren.
Maar het is verafgelegen, zeg dat wel
Je hebt hier een auto voor verplaatsingen letterlijk broodnodig. En zelfs dan
nog kan een vers brood op een zondagmorgen erg duur zijn als je kilometers ver moet rijden om het te kunnen
kopen.
Wij zijn zelf ook inwijkelingen
vanuit
Limburg. We hebben hier allebei werk
in het onderwijs gevonden. Maar het
doet je aanvankelijk wel iets zo vreemd
weg te gaan wonen.
Ver weg ligt Voeren niet: toch niet van
Limburgse centra. Maar een hele trits
voorzieningen, zoals het openbaar vervoer, zijn in de Voer vooral op het Luikse centrum afgestemd, wat ons het dagelijks leven echt niet
gemakkelijk
maakt'.
— De Voerstreek wordt wel eens
platgelopen, maar dan blijkbaar niet
door toeristen die zich bij uw plaatselijke «Vereniging voor Vreemdelingenverkeer» aanmelden-?
Mevr. Palmans: «Kijk, dat onze streek
een communautaire twistappel tot in de
Brusselse Wetstraat blijft, heeft zowel
voor het toerisme als voor ons dagelijks doen en laten een aantal voordelige en tevens onhebbelijke kanten. Al bij
al is dat geruzie natuurlijk duidelijk negatief te beoordelen.
Stel je voor, we leven hier in een dorp
waarvan de
voorbijganger-automobilist
nauwelijks beseft dat het een dorp is,
en waarbij hij als gevolg van zoveel ma-

nifestaties helemaal niet te weten komt
middels bewegwijzering
dat dat paar
huizen en die kerktoren samen goed
zijn voor de benaming
Sint-PietersVoeren: de wegwijzers zijn weg...

daarvoor kan je dan in slechts één hotel
(met hooguit tien kamers) terecht
— De Voerenaars zullen nimmer aan
de toeristen rijk worden?
Mevr. Palmans: 'Slechts een handvol
Voerenaars kunnen hier van het toerisme leven. Vooral enkele Nederlanders
hebben gedurende de voorbije jaren
een bescheiden commercieel
winkeltje
opgezet Maar de meeste
verblijven
zijn uiteindelijk in een voorspoedig seizoen slechts 12 tot ma)(imaal 22 weken
volzet
Daarbij komt dat voor een uitbreiding
van de kliënteel soms toch wel een ietsje te dure prijzen voorgeschoteld worden; tot 8.000 frank per week is echt
niet weinig. Restaurants zie ik in Voeren niet meteen bijkomen. Maar precies die afwezigheid van zware commerciële interesse van de toeristische
industrie laat het beste verhopen voor
het behoud van de «vreedzame brede
natuur».
Als VVV propageren wij vooral de
auto-, fiets- en wandelroutes.
De Voerstreek-te-voet is zo'n spiksplinternieuwe praktische folder met vijf
wandelroutes: de panoramawandeling,
kastelenwandeling,
bronnenwandeling,
kapelletjeswandeling
en de voettocht
tussen Maas, Voer en Berwijn...»

opzichten, maar de fauna en flora is er
voor de natuurgenieter merkwaardig.
De feestneuzen vinden er twee traditionele manifestaties: de Schuttersfeesten (in St-Martens-Voeren) en de
Tripsopfeesten (in 's-Gravenvoeren).
Trip is overigens een van de vier belangwekkende gastronomische Voerspecialiteiten. (Trip is een gekruide
bloedworst die bij voorkeur met roggebrood wordt gegeten). Voorts heb
je er nog de Herfse kaas of Remoudou (vooral in Remersdaal), verschillende variëteiten van de plats of koningskoek (een suikergebak), en natuurlijk- de forellen, die we er zelf ook
qegeten hebben!
De V W - V o e r s t r e e k levert prachtig
promotiewerk voor de Vlaamse Voer,
maar het komt ons voor dat het vrijwilligerswerk, en vooral de inzet van
de familie Palmans, mettertijd een
professionele steun van een professionele kracht verdient.
Dit land betaalt zich blauw aan zoveel
projekten die alleen maar op papier
tekenen van leven geven; waarom zou
een werk als dat van de V W - V o e r streek geen overheidssteun waard
z i j n - (hds)

— O p een perskonferentie in het
voorjaar heeft u eens gepleit voor
minder bezoek van manifestatie en
meer bezoek van Vlaamse t o e r i s t e n .
Mevr. Palmans: 'Wie er op uit is zal
ons natuurlijk verkeerd willen begrijpen. Maar, het is toch zo dat wij zeer
zeker biezonder opgezet zijn met de
verschillende vormen van steun vanuit
Vlaanderen voor het behoud van het
Vlaams karakter van de Voerstreek,
maar dat anderzijds de toename van
het aantal gewelddadige betogingen tegelijkertijd ons sociaal-kultureel
leven
én het toerisme op korte termijn echt
geen deugd doen.
— Waarmee wil de V W - V o e r de
dagjesmensen en rustige vakantiegangers momenteel verleiden?
Mevr. Palmans: 'We trachten elk seizoen een nieuwe toeristische attraktie
te brengen, maar dat is geen klein bier
Echt opmerkelijke nieuwe trekpleisters
zijn omzeggens uitgesloten aangezien
in de Voer bij voorbeeld geen plaats is
(volgens de gewestplannen) voor zeg
maar een pretpark; zo de bevolking
zulks dan al zou dulden.
Een aantrekkelijk centrum zou hier wel
een streekmuseum zijn, maar dat zien
we morgen nog zijn deuren niet openen.
Algemeen gesteld hopen we de commerciële toeristische
industrievestigingen uit de streek te houden; Voeren
moet een bij uitstek prachtig en rustig
natuurgebied blijven.
Het aantal vakantiehuisjes is de jongste
tijd wat toegenomen. Voorts tellen we
hier sinds jaren drie campings, en daar
blijft het bij
Er zijn een paar café-restaurants
die
een goed potje koken, maar in feite tellen we slechts twee gevestigde restaurants.
Hotelvakantie is ook mogelijk, maar

— Onder de VW-brochuremetding
«Welkom in de Voerstreek, met zijn
panorama's, vakwerkhuizen, f o l k l o r e en nog zoveel meer», staat ook nog
de forellenkwekerij van schutter
Snoeck gemeld. Wie de moeite neemt
die kwekerij eens van dichtbij te
bekijken is algauw uitgekeken; ook en
vooral omdat Snoeck nauwelijks de
moeite opbrengt om veel forellen-wetenswaardigheden te vertellen. Spectaculair is een Voer-vakantie in geen

MENSEN VAN BIJ ONS

WIJ t&
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