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EEN VIAMING STENI VOlKSUNIi

WELKE PUTSCH?
Enkele katolieke kranten trokken in hun donderdageditie nogal
geweldig van leer tegen het hoofdbestuur van het Davidsfonds.
De aanleiding daartoe was de publicatie van een uitgebreid DFmemorandum naar aanleiding van de komende parlementsverkiezingen. Daarin zet de DF-leiding uiteen wat zij in het belang
van Vlaanderen voor de toekomst van de politieke bewindslieden
verwacht, terwijl de voorbije legislatuur kritisch onder de loep
wordt genomen. Het was ons materieel niet meer mogelijk de
•tekst van dit document in deze « Wii »-editie af te drukken, maar
het voornaamste willen wij volgende week publiceren ter informatie van onze lezers.
In een scherp stuk in « De Standaard » vraagt Manu Ruys zich
af of het Davidsfonds door een « putsch » dreigt te ontsporen. Wij
vragen ons daarbij af waar hij de elementen vindt om te gewagen
van een « putsch ». Als onze inlichtingen juist zijn werd het gewraakte DF.-memorandum door het nationaal bestuur van het
Davidsfonds in zijn vergadering van 10 oktober jl. unaniem door
de aanwezige bestuursleden goedgekeurd. Dit waren er 27 van de
in totaal 35 DF-hoofdbestuursleden en de overgrote meerderheid
van hen werden rechtstreeks in hun gewesten in die functie verkozen. Dat de leden van de raad van beheer niet aanwezig waren ? Goed, maar hadden zij niet allemaal — zoals nog wel gebeurt — volmacht gegeven aan andere leden ? Bovendien was
iedereen ervan op de hoogte dat de bewuste vergadering vrijwel
integraal aan de bespreking van het memorandum, waarvan de
ontwerptekst aan iedereen werd toegestuurd, zou worden gewijd.
DF-voorzitter Derine keurde trouwens in een eerste stemming de
opties goed, het is pas toen de vormgeving besproken werd dat
hij kwaad is geworden en weggegaan. Welnu, is het een « putsch »
wanneer een normaal verkozen en aangeduid hoofdbestuur van
een vereniging een tekst goedkeurt en publiceert, zelfs wanneer
de voorzitter met de formulering niet helemaal akkoord kan gaan?
Wij hebben de mdruk dat de zware kritiek op het DF-hoofdbestuur bij sommigen is ingegeven door elektorale bekommernissen — de regering wordt inderdaad scherp bekritiseerd op haar
beleid — ofwel door wrevel over bepaalde recente ontwikkelingen in het Davidsfonds. Of die tekst in Vlaanderen « een storm »
zal ontketenen, zoals L.M. in « Gazet van Antwerpen » beweert,
zal moeten blijken. De Vlamingen zullen zich pas een oordeel
kunnen vormen wanneer zij de integrale tekst onder ogen krijgen, maar die werd tot nogtoe in de stormlopende kranten niet
gepubliceerd...
P.M.

LIJSTEN KLAAR
Tijdens een talrijk bijgewoonde bijeenkomst van de nationale
partijraad van de Volksunie vorige woensdagavond werden de
VU-lijsten van de 17 arrondissementen onderzocht. Met grote eenstemmigheid werden de voorgestelde lijsten zonder uitzondering
goedgekeurd. In onze volgende uit-gave zullen wij er de voornaamste gegevens van publiceren. Eens te meer toonde de partijraad zich tenvolle opgewassen tegen zijn belangrijke taak bij
alle beslissingen en slaagde er dan ook in aan de Vlaamse kiezer
tijsten te presenteren die getuigen van een voortdurende bekommernis om vernieuwing en kwalitatieve verbetering van ons aangroeiend korps mandatarissen. En nu is het wachtwoord : met
volle inzet naar een nieuwe verkiezingsoverwinning op 7 november !

STEUN ONS NU
HONDERDEN TROUWE SYMPATHISANTEN VAN DE
VOLKSUNIE BRACHTEN IN MINDER DAN TWEE WEKEN
TIJD BIJNA 400.000 FR IN ONZE CENTRALE VERKIEZINGSKAS. IS UW STEUNBIJDRAGE ER AL BIJ ? NOG
NIET ? DOE HET DAN DADELIJK WANT NU KUNT U ONS
DOELAAATIG HELPEN i PRK 1476.97 VAN VZW VOLKSUNIE TE 1000 BRUSSEL.

De verkiezingen van 7 november zijn méér dan een onbelangrijk « fait
divers »in hel- poiiHeke leven van dit land. Voor Vlaanderen zijn ze van
enorme betekenis. De regering Eyskens is voor Vlaanderen in vele opzichten een ongeluksregering geweest : door haar Waals geispireerde grondwet heeft zij de Vlamingen — die nog zoveel te eisen hebben in deze staat
— een aantal zware obstakels in de weg gelegd om hun doel te bereiken.
Z i j heeft de Franstaligen struktureel de middelen in handen gegeven om
elke verdere Vlaamse opgang af te remmen en te verhinderen. Z i j heeft de
f i f t y - f i f t y verdeling van de geldmiddelen geinstitutionaliseerd wat een
grove en stelselmatige diefstal ten nadele van het Vlaamse volk betekent.
En te Brussel heeft zij de opdringende franstalige imperialisten voldoende
mogelijkheden gegeven om in de toekomst met meer kans nog op succes
een hernieuwde aanval te laten uitvoeren op het Vlaams-Brabantse ommeland. Wanneer de verkiezingen van 7 november mochten uitlopen op een
vertrouwensvotum voor de CVP- en BSP-verkwanselaars van Vlaams recht
en Vlaamse belangen, dan betekent dit konkreet voor de volgende jaren :
HET PRIJSGEVEN V A N DE VLAAMSE VOERSTREEK A A N EEN
VERSNELDE VERFRANSINC IN A F W A C H T I N G V A N HAAR
DEFINITIEVE A A N H E C H T I N G B l | LUIK. DE TAALGRENS
WORDT OPNIEUW NAAR HET NOORDEN OPGESCHOVEN.
EEN NOG BRUTALER MILJARDENROOF TEN NADELE V A N DE
VLAAMSE BELASTINGSBETALER. NU REEDS ESSEN DE W A L E N
DE TOTALITEIT OP V A N DE STREEKKREDIETEN.
HET OPSLOKKEN V A N EEN GROOT DEEL V A N VLAAMS-BRABANT DOOR BRUSSEL V I A DE VORMING V A N HET ECONOMISCH GEWEST BRUSSEL.
OP TERMIJN DE VOLLEDIGE ONDERGANG V A N DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP TE BRUSSEL, ALLE OPTIMISTISCHE BEWERINGEN V A N DE « BEWEGINGSSTRATEGEN » TEN SPIJT.
EEN VERDERE « LAAT MAAR BETIJEN »-POLITIEK INZAKE
LEEFMILIEU. DE REGERING-EYSKENS DEED VRIJWEL NIETS
O M VLAANDEREN MOOI TE HOUDEN EN LEEFBAAR VOOR
ZIJN MENSEN.
EEN VERDERE AFTAKELING V A N DE « ONGEWENSTE » STANDEN : BOEREN EN MIDDENSTANDERS, EN EEN TOENEMENDE
BEVOOGDING V A N DE ARBEIDERSKLASSE.
EN TEN SLOTTE : DRASTISCHE BELASTINGSVERHOGINGEN,
TERWIJL DE VERGETEN GROEPEN I N DE SAMENLEVING HET
VERDER MOETEN STELLEN MET EEN AALMOEZENPOLITIEK.
Het kiezersvolk van Vlaanderen kan die nefaste ontwikkeling een krachtig
halt toeroepen door het uitbrengen op 7 november van een welbewuste
oppositiestem. En in Vlaanderen is er slechts één partij die alle waarborgen
biedt op Vlaams én op sociaal gebied : de VOLKSUNIE l

IN YLAANDERENS BELANG:
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Wij en gij
franstalige sociale
druk
In een schrijven
deelt
een
lezer mede dat hij tegen zijn
firma
een klacht
(waarvan
kopij bijgevoegd)
heeft
ingediende hij de vaste
kommissie
voor taaltoezicht
te
Brussel
wegens
verscheidene
inbreuken op de taalwetgeving.
Onder sociale druk moest hij een
eentalig
Frans
dienstkontrakt
ondertekenen,
nu weigert
men
hem een nederlandstalig
kontrakt voor te leggen. De firma
weigert
eveneens
een
nederlandstalig
attest af te leveren
bij het verlaten van de dienst
en weigert ten slotte de tweetaligheid toe te passen in de
dienstnota's
en berichten,
bestemd voor het personeel.
Uit deze brief blijkt eens te
meer hoe de verfransing
te
Brussel in haar werk gaat en
hoe weinig verhaal de gewone
man tegen deze toestanden
en
ook tegen de overtreders
van
taalwetgeving
heeft.
J.V. te Halle

patershol
Als Gentenaar
heb ik met
veel belangstelling
het
artikel
gelezen over het « Patershol ».
Wij kunnen alleen maar de
heer J. Zerck gelukwensen
en
toejuichen met zijn
ontwerp.
Een paar opmerkingen
nochtans. Ten eerste het
Europees
hotel in de aard van de Amigo te Brussel : maar de Amigo
is een hotel voor zeer kapitaalkrachtige
personen.
Nu
het
toerisme ook door Jan met de
pet bedreven
wordt zou het

heter in het hereik van de
massa zijn, want het is de massa die ontbreekt te Gent.
Ten tweede is het zeer goed
deze wijk
te
herwaarderen,
maar hiertegenover
staat dat
men precies daarnaast
zinnens
is de Leie te dempen in de «Kuip
van Gent » en aldus een ander
deel van deze wijk
letterlijk
vermoorden en dit in het vooruitzicht van de uitvoering
van
het nutteloze,
onzinnige
en
peperdure
metro
project. De
heer burgemeester
heeft
wel
de demping van de Leie gelogenstraft
maar eerst zien zei
de blinde.
In afwachting
wois ik het
beste aan het ontwerp van J.
Zerck.
F.D. te

Er zit volgens mij een tegenstrijdigheid
in het priciepe :
1. De militair mag niet aan politiek doen, hij mag geen lid
zijn van een politieke
partij,
maar... hij mag wel lid zijn
van een politieke
ziekenkas
(ACW. ABBV enz)
waardoor
hij onrechtstreeks
toch
aan
partijpolitiek
doet.
Ik zie in het licht der komende verkiezingen,
een weldoordachte
mogelijkheid
massa's
beroepsmilitairen
hun
sympatie voor de Volksunie te laten
blijken.
B.M te

deze verkiezingsperiode,
slechts
vaststellen
dat aangegane
verbintenissen
niet
geëerbiedigd
worden.
Slechts het dadelijk op gang
brengen van een werkelijke
onderhandeling
over de revalorisatie der tvedden en het verwezenlijken
van aangegane verbintenissen kan bij het militair
personeel het geschokt
vertrouwen
herstellen.
der Belgische

De
Beroepsunie
Onderofficieren.

Antwerpen

Brussel

regeringsbeioften
verdrukte vlaamse
beroepsmilitairen
Voor mij hgt het
tweetalig
halfmaandeltjks
blad « De Belgische Onderofficier
». Met de
beste
bedoelingen
bezield, is
deze
organisatie
nochthans
machteloos,
tenopzichte
van
haar werkgever
(minister
van
Landsverdediging)
niettegenstaande de wraakroepende
en
soms middeleeuwse
toestanden
die in deze uitgaven
aangeklaagd
worden.
Graag had ik van het bestuur van de Volksunie
vernomomen
of
deze
toestanden
niet publiek
mogen
gemaakt
worden. Ik heb de indruk dat
van de ruim 50.000 beroepsmilitairen,
waarvaji meer dan
de helft Vlamingen zijn, er een
zeer groot gedeelte
kan gewonnen worden voor de principes van de
Volksunie.
Tevens heb ik de
zekerheid
dat de beroepsmilitairen
politiek geinteresseerd
zijn
en
slechts hun kans afwachten
om
te kunnen
aansluiten hij een
syndikaat dat hen
verdedigt.

De regering heeft er de nadruk op gelegd dat een belangrijke
budgetaire
inspanning
zou gedaan worden om de gewettigde revalorisatie der openbare diensten door te voeren.
Dit gebeurde op 24 september
ter gelegenheid
van de kabinetsraad
en in de
uitzending
« Face a la Presse » van 26 september.
De Beroepsunie der Belgische
Onderofficieren
wijst erop dat
de militairen ook deel
uitmaken
van de openbare
diensten alhoewel ze door geen enkel sindikaat gesteund worden. Nochtans werd bij de sektoriële
akkoordafsluitingen
overeengekomen dat de militaire
belangenverenigingen
aan de besprekingen over de revalorisatie
der
wedden zouden
deelnemen.
De beloften der regering worden terzake ten stelligste
betwijfeld.
De regering
is tot
op heden de verbintenis
in het
kader der sociale
programmatie
1970 - 1971 door hen aangegaan
in verband met het
normaliseren der prestaties van de militairen nog steeds niet
nagekomen.
De Beroepsunie kan, vooral in

Red de
Voerstreek

goede wil ?
De ex-toekomstige
minister
Leburton heeft het te verstaan
gegeven : de toekomst van Wallonië hangt grotendeels af van
de centen der Vlamingen
en
van hun « goede wil » om die
centen te laten
afdrogen.
En nog een absurditeit
in
Belgenland ; hoeveel
Brusselse
fransdolle
firma's zouden
o.a.
de fransdolle PLP en het FDF
niet geldelijk steunen,
gedeeltelijk met de opbrengst
van
hetgeen ze aan de goedgelovige
Vlamingen verkopen ! Daarom
is de slagzin « Geen
Vlaams
geen centen ! » aktueler
dan
ooit. Vlamingen
draagt
liever
uw steentje bij in de Operatie
71 van de Volksunie.
Daar is
uw frank (en uw stem) goed
besteed !
C.M. te

Tervuren

W i j HADDEN OP HET JUISTE M O M E N T EEN EXTRA SCHERPE NEUS EN GENOEG CONTANT GELD

massale vogeivangst
Bij de hernieuwde
opening
van de massale
vogeivangst,
waarbij vele miljoenen voor de
landbouw
nuttige
zangvogéla
door 20.000
vogelvangers-handelaars uit louter winstbejag
aan
de natuur worden
onttrokken,
heeft
het
Coördinatie-Comité
voor de Bescherming
van Vogels (CCBV),
mede in naam
van alle Belgische
en andere
Europese culturele
organisaties,
hij de minister van
Landbouw
Charles Heger krachtig
geprotesteerd tegen de door hem terzake gevoerde politiek in dienst
van roofbouw
en massale vogeivangst.
Het feit dat de minister
van
Landbouw op
onverantwoordelijke wijze misbruik maakt van
de bevoegdheid,
die hij nochtans inzake natuurbehoud
opeist, verplicht het CCBV
met
des te meer gestrengheid
zijn
negatieve houding te veroordelen en aan te klagen.
Het comité verklaart de minister van Landbouw
volledig
verantwoordelijk
voor
het
feit dat de zangvogels in België, nog steeds in praktisch ov^
beperkte
mate
gevangen
en
naar hun hoogste waarde dood
of levend verhandeld
worden ;
dit alles in flagrante
tegenspraak met de door ons land in
1902 en 1950 bekrachtigde
Internationale Verdragen, en in tegenstrijd met de Belgische morele verplichtingen
terzake.
B.

Algemeen

Roeyers,
Secretaria.
R.
Arnhem,
Voorzitter,

De redaktie draagt geen ver*
antwoordelijkheid voor de inhoud der gepubliceerde l e z e n brieven. Ze behoudt zich het
recht van keuze en inkorting
voor. Over de lezersbrieven
wordt geen briefwisseling gevoerd.

EN HEBBEN BI] EEN

1ste KLAS FABRIKANT

500 LUX HEREN OVERJASSEN IN ZUIVER WOLLEN SHETLAND

•'Mi.

MET EEN WAARDE V A N RUIM 3.000 FR. VOOR EEN PRIKJE OP DE KOP GETIKT.

DEZE JASSEN BRENGEN W l ] NU (zolang de voorraad strekt) aan de uitzonderlijke reklameprijs van
1.995 Fr. Maten wan 44 tot 58. Ook lengte en buikmaten.

VOOR W^lj-LEZERS DOEN WIJ ECHTER GRAAG IETS APPART,
dat weet U sinds lang. en daarom worden U deze prachtige zuiver
wollen SHETLAND PARDESSUS AANGEBODEN A A N DE BIJNA
ONGELOOFLIJKE CADEAUPRIJS V A N :

SUCCES KLEDING

meyers

A. DE LANGLESTR. 4 10
NIEL - RUPEL
Tel. 03/78.11.44-78.35.39

MEER dan 1.000 M 2 winkelruimte. Een volledige verdieping
kinderkleding voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar.
Met meer dan 2.000 DAMESMANTELS de grootste M A N TELSPECIALIST IN HET ANTWERPSE.
Koffie-bier bar - Kunstsalon - Ruime parkeermogelijkheid

1500F
DOCH ENKEL OP VOORWAARDE DAT U DEZE ADVERTENTIE
MEE BRENGT EN A A N U W VERKOPER AFGEEFT.
In elk geval voor U beslist de moeite om de rit naar Niel te doen
en « SUCCES KLEDING MEYERS » te leren kennen...
V/\l ZIJN NIET Z O M A A R VOOR NIETS EEN DER VIJF GROOTSTE KLEDINGSZAKEN IN VLAANDEREN GEV^ORDEN.
V\/anneer U deze advertentie afgeeft vraag dan direct om lid te
worden van « MEYERS PRIVÉ CLUB ». Dat kost U niets en dan
koopt U het ganse jaar door al uw DAMES-, HEREN- en KINDERKLEDING A A N FABRIEKSPRIJZEN.
Open alle werkdagen van 9 tot 20 uur — Zaterdag's tot 18 uur.
Zon- en feestdagen steeds gesloten.

RUIME KEUS OOSTENRIJKSE LODENS VOOR DAMES EN HEREN
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12 miljard verloren gegooid
in de ziy-put !
De inkomsten van de ziekteverzekering stegen sinds het aantreden van de regering Eyskens met 10 % per jaar. Tijdens de
regering Eyskens gingen de RMZ — premies en de afhoudingen
op het loon — samen met de bijdragen van de werkgevers In 1968
bedroeg de RMZ-premie voor bedienden 32,10 %. Op 1 juli van
dit jaar 34,65 % Voor de arbeiders : van 45,25 % naar 49,30 %.
De uitgaven van de ziekteverzekering (sector ziekenhuizen)
stegen met 17,6 % per jaar ' Dus bijna verdubbeld
Het ZrV-tekort bedroeg 3 miljard per jaar en steeg gedurende
de regering Eyskens met 12 miljard. Waarom dat enorme verlies
op de kap van jan en alleman ? Wat gebeurt er met dat geld ?
^ j

In elke verkiezingskampanje worden allerlei stunts uitgehaald door vindingrijke militanten. Op
p. 5 publiceren wij heelden van de autoweg-stunt die de mannen van Merelbeke vorige zondag
met succes uitvoerden. Hetzelfde trouwens werd — dat vernamen wij later — ook gedaan door
de ploeg van Gent op de verkeerswisselaar te Zwijnaarde en door de mannen van Aalter. In het
Leuvense hebben onze lokale nachtridders zich laten inspireren door de overal aangebrachte puhliciteitspanelen van het circus Bouglione en de vervaarlijke tijgers van dit circus een aangepaste
taak toebedeeld. Wij hopen dat zij hun werk nair behoren zullen doen...

een kort overzicht zal dit duidelijk maken.
In de jaren '50 bleek dat de socialistische mutualiteiten 800 miljoen uit een staatsfonds teveel hadden geput. De christelijke
mutualiteiten hadden 400 miljoen te w^einig gekregen.
Er werd gewoon beslist dat alles uit te vegen en men vertrok
van O !
Eenzelfde operatie werd uitgevoerd begin 1969 — toen de CVP
400 miljoen cado deed aan de socialistische mutualiteiten !
Het overmatig en nutteloos opdrijven van sommige ziekenhuisprestaties (röntgenonderzoelien, laboratorium, proeven, e.d.)
geeft rechtstreeks aanleiding tot de enorme ZlV-put. 12 miljard
uit de zakken van Jan en alleman voor de socialistische mutualiteiten.
wat doen die met hun winst ?
Wel eenvoudig : toen een Volksunie-parlementair, aan de hand
van het Staatsblad, bewees dat de socialistische mutualiteitsbedienden als geldschieter fungeerden voor « Volksgazet », de socialistische coöperatieven, e d., kon Jos Van Eynde alleen maar antwoorden met scheldwoorden.
Ook de CVP-ziekenfondsen, polyklinieken, e.d. putten uit dezelfde bron.
De 12 miljard tekort — die u en ik mee betalen ^ dienen voor
de BSP- en CVP-partijpolitieke instellingen (jeugdtehuizen,
kranten, volkshuizen,e.d.).

dit liin de "weldaden'' van eyskens' grondwet
de grondwet werd herzien
ten voordele
van de franstaligen:
Vlaanderen telt 56 % van
de bevolking, het Walenland
telt 33 % van de bevolking
en Brussel telt 11 % van de
bevolking (Vlamingen en
Franstaligen).
Prent U dat goed in het
hoofd want « Alle Belgen
zijn gelijk voor de wet ».

grendels op
de Vlaamse meerderheid:
Om te behagen aan de
Waalse Parti Social Chretien
(PSC) vindt de CVP het
goed :
— dat een dertigtal franstalige kamerleden op de 212
hun wil opleggen tegen de
belangen van de Vlamingen (speciale meerderheden) ;
— dat een 70-tal franstalige
kamerleden iedere wet
tegenhouden als zij oordelen dat Wallonië zijn
zin en onze Vlaamse centen niet krijgt (alarmbel).

overheersing
van Vlaams brabant
door « bruxelles » :
België zal ingedeeld worden in drie economische gewesten :
« In het geheim is het
reeds afgesproken tussen Van
den Boeynants en de Vlaamse CVP dat dit Bruselse gewest de « randfederaties »
bijkrijgt als kolonisatiegebied en .. belastingsterrein.

Men zal ons komen vertellen dat zulks nodig is om het
Vlaams element in het gewest Bruxelles te versterken.

gelijk aantal vlaamse
en franstalige ministers:
Het is tegenwoordig de kabinetsraad die alles regelt ;
de gewillige meerderheidspartijen gehoorzamen.
In de kabinetsraad is de
Vlaamse meerderheid (60 %
van de bevolking) vertegenwoordigd door 50 % ministers, mannen van de unitaire
traditionele partijen.

verschuiving
van de taalgrens,
de voerstreek opgeofferd :
Vandaag wil de Vlaamse
CVP en BSP de Voerstreek
uit Limburg halen.
Alle
Vlaamse ministers hebben
het ontwerp ondertekend.
Dus de gehele CVP en BSP
aanvaardt dit.
Morgen kunnen a n d e r e
Vlaamse stroken (b.v. de faciliteitengemeenten)
uit
Vlaanderen worden losgemaakt.

agglomeratie brussel:
De middeleeuwse janboel
van de 19 Brusselse gemeenten blijft bestaan om de burgemeesters-potentaten
miljoenen te laten verdienen.
Wat zullen agglomeratieraad en agglomeratie-college
vermogen ? Weinig.
De Vlamingen krijgen daar

weliswaar de helft van de
zetels in maar wij weten wat
voor soort « Vlamingen » dat
zullen zijn. Wij kunnen reeds
voorzien welke soort « Vlamingen » in de Vlaamse culturele commissie van Brussel
zullen zetelen.
Het zullen immers de BSP,
PVV en de CVP van de heer
Van den Boeynants zijn die
ze erin parachuteren.
Zelfs het FDF kan « Vlamingen » voorstellen in de
Vlaamse vleugel van de agglomeratie-raad.

randfederaties
rond brussel
In plaats van één enkele
machtige Vlaamse randfederatie rond Brussel krijgen
wij vijf machteloze kleine
federaties.
Vanwege de bestaande afspraken en contracten en het
« overlegorgaan » met Brussel worden zij het jachtgebied voor de Brusselse landhonger en grondspeculatie
tegen de kleine man.
De gemeenten Tervuren,
Vossem, Leefdaal, Huidenberg, Ottenburg, St.-AgathaRode, Loonbeek, Neerijse,
Duisburg worden later losgemaakt van het arrondissement Leuven.

liberté du père de familie :
Onder de drukking van
hun bazen kunnen gewone
Vlaamse werknemers
te
Brussel er niet te buiten hun
kinderen naar de Franse
school te sturen.
Een Vlaamse winkelier te
Brussel durft het niet aan

om voor zijn
franstalig
cliënteel als Vlaming door te
gaan.

dat is de vrijheid
van het gezinshoofd.
Tot vóór 1 september beschermde de wet de kleine
Vlaamse mensen : de schooltaal moest de huistaal zijn.
De Vlaamse CVP, BSP en
PVV hebben steeds toegelaten dat de wet overtreden
werd. « Schaffen wij ze dan
maar af, dat is gemakkelijker ». Dus ; overtreedt alle
wetten, dan worden ze afgeschaft.
Men kan nu nog zoveel
Vlaamse kinderbewaarplaatsen, peutertuinen trachten
op te richten als men maar
wil. Dat verandert niet veel
aan de verdrukking van de
gewone Vlaamse mensen.

louvain-la-neuve:
Te Waver-Ottignies wordt
kunstmatig een nieuwe stad
aangelegd (800 ha = tweemaal grondgebied Leuven),
met speciale spoorbaan en
autoweg voorzien. De grondwet bepaalt dat de Université de Vlaamse Katholieke
Universiteit te Leuven kan
blijven pesten, zolang Louvain-la-Neuve niet netjes de
miljarden heeft gekregen die
zij wenst.

en de beruchte
culturele autonomie ?
Het heeft niet zoveel belang dat Vlaamse en fransta-

lige parlementsleden
als
« Cultuurraad » apart mogen
vergaderen .
Wat zij mogen DOEN, dat
alleen is van belang.
In feite mogen zij met hun
decreten niet meer doen dan
wat NU de ministers van
cultuur en de ministers van
nationale opvoeding mogen
beslissen met Koninklijke
Besluiten.
Om iets te doen moet er
GELD zijn. De Vlaamse
meerderheid van 60 % zal
over hetzelfde bedrag beschikken als de franstalige
minderheid van 40 % (50/50verhouding), zolang men
zich niet akkoord stelt over
objectieve criteria. Men ziet
van hier dan de Franstaligen
wel nooit akkoord zullen
zijn !
Men zal voor de galerij
aan de Vlamingen enkele
miljoentjes meer geven en
dit als « grote Vlaamse overwinning » uitbazuinen.
Was het de moeite terwille
van deze schamele culturele
autonomie zoveel toe te geven ?
— Liberté du père de familie ;
— Voerstreek los van Limburg ;
— Uitbreiding gewest Brussel ;
— Miljarden aan de Université Louvain-la-Neuve.
De nieuwe grondwet werd
door de heer Van den Boeynants aan de heer Eyskens
gedikteerd. Wie ze van naderbij ontleedt, ziet dadelijk
dat het een grondwet is om
verdere Vlaamse ontvoogding af te remmen.

m. van haegendoren,
senator.
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stem voor de
oppositie

Op een perskonferentie
heeft het « Algemeen VerboKd voor de Zelfstandige
Arbeid » (AVZA), uitgever
van « Het Sociaal Vervs'eer »
strenge woorden gesproken
over het beleid van de regering-Eyskens. Als BSP en
CVP aan het bewind blijven, aldus het AVZA, dan
betekent dit de verp'et^ering van de zelfstandigen.
Daarom zal het Verbond
zijn leden adviseren op 7
november te stemmen voor
de oppositiepartijen en zeker
niet blanco te stemmen aangezien dit in het voordeel
u'tvalt van de twee r e e ringspartijen. De woordvoerder van het AVZA voeger no? aan toe dat ook Vanden Boeynants alle vertrouwen verbeurd heeft omdat
hij de zelfstandigen al te
dikwijls heeft ontgoocheld.
In Vlaanderen zullen de
zelfstandigen — als zij het
advies van het AVZA wensen te volgen — dus de keiize hebben tussen Volksunie
en PVV. Zij mogen daarbij
bedenken dat de VII nu
reeds sterker is dan de PVV.
Dat de PVV bovendien onder een hoedje speelt met
de BSP-voorzitter Leburton
voor na de verkiezingen. En
dat de PVV niet dood valt
van demagogische beloften :
destijds beloofde zij een belastingsvermindering van 25
% en wat kwam ervan terecht ? Ten slotte hebben
ook de zelfstandigen stevige
belangen als Vlaming en het
hoeft geen betoog dat de
Volksunie terzake de enige
betrouwbare partij is.

vlaamsse middenstandsbelangen

Deze week gaf ook de
« Landelijke Bediendenceijtrale » (LBC) van het ACV
een perskonferentie te Brussel. Daar werd de schromelijke
centralisatiepolitiek
ten bate van Brussel aangeklaagd. Honderdduizenden
bedienden (en arbeiders)
moeten uit het Vlaamse en
het Waalse land dagelijks

gaan werken in de hoofdstad
wat voor hen tal van nadelen meebrengt. Wat daar
niet werd besproken maar
wat voor de hand ligt dat is
de grote schade die daardoor ook de middenstand in
Vlaanderen (en in Wallonië)
lijdt. Zeer vele bedienden
middagmalen te Brussel,
doen er tal van aankopen
en maken er gebruik van
allerlei diensten. Veronderstellen wij maar even dat
dit op een gemiddeld dagelijks verbruik per bediende
komt van 50 tot 100 fr., dan
betekent dit een dagelijkse
omzet van 5 tot 10 miljoen
(voor elke honderdduizend
bedienden) die aan de middenstand in bun streek onttrokken wordt. Het is een
aspect van de unitaire centralisatiepolitiek dat wel
eens uit het oog verloren
wordt. Het federalisme zou
ook voor de zelfstandigen in
Vlaanderen tal van voordelen met zich meebrengen :
hoe
sterker
Vlaanderen
wordt, hoe dynamischer er
ook het zakenleven zal verlopen. Een welvarend Vlaanderen betekent ook : een
welvarende middenstand.

en ook in de portemonnee
van de werkman omgaat ?
Meer dan 80 % van de BSPgekozenen verdienen jaarlijks meer dan een miljoen.
Zijzelf en hun partij zijn ingebouwd in het kapitalisme
dat zij geregeld nochtans in
hun geschriften en redevoeringen bestrijden. Hoe kan
een partij van miljonairs
slag leveren tegen andere
miljonairs ? ».

denk aan soens

In een opgemerkt TV-interview op 11 juli jl. zei de
kordate Vlaamse burgemeester van Strombeek-Bever,
Ernest Soens, o.m. het volgende : « Ik was federalist
van vroeger al. Na lange ervaringen ben ik nog meer
voor radikaal zelfbestuur.
De Belgische machthebbers
zullen hun macht niet goedschiks afstaan ».
Millii"

miljonairs

Wij hebben er hier al meer
dan eens op gewezen hoezeer de BSP in dit land het
sociale idealisme van vele
jongeren voortdurend misbruikt. Hoe zij een partij is
geworden van samenwerkende profiteurs en ten onrechte de term « socialisme »
in haar vaandel voert. « Pallieterke » drukte het deze
week nog eens kernachtig
uit : « Wie kan geloven in de
solidariteit van de rode leiders met de zovele mensen
die ten overstaan van het algemeen welvaartspeil van
het land nog kunnen doorgaan als inderdaad « verworpenen » : de zieken, de
minder-validen, de gepensioneerden? Hoe wilt ge dat
een Simonet, een Machtens,
die per jaar, via hun menigvuldige cumuls, meer dan 2
miljoen Belgische franken
als zogezegd loon naar werken opstrijken, nog weten
wat in het hart, in de geest

Soens weet wat het betekent in de vuurlinie van de
Vlaamse strijd te staan aan
de poorten van Brussel. Hij
is een bezadigd man met
zeer veel ondervinding. Zijn
uitspraak is niet die van een
verhitte romanticus of wereldvreemde theoreticus.
Wanneer Ernest Soens zich
voor de TV ondubbelzinnig
uitsprak voor het federalisme dan wist hij wel degelijk
dat in Vlaanderen slechts
één partij het federalisme
vooraan in haar programma
heeft staan : de Volksunie.
Vlamingen die t e r e c h t
de wilsvierkantigheid van
Soens bewonderen in de
strijd tegen de Franstalige
imperialisten, zullen zich
zijn woorden op 7 november

herinneren en Volksunie
stemmen. Het is het enige
politieke middel om duidelijk « neen » te zeggen tot de
Belgische unitaire machthebbers. Er is er geen ander!

hou Vlaanderen mooi

Minister van Binnenlandse Zaken Harmegnies heeft
deze week aan de partijleiders een overeenkomst ter
ondertekening
voorgelegd
ten einde de verkiezingsstrijd binnen welbepaalde
perken te houden. De Volksunie heeft geweigerd deze
schijnheilige tekst te ondertekenen. Onze militanten
zullen er wel degelijk zorg
voor dragen dat Vlaanderen
(tijdelijk) nog niet lelijker
wordt gemaakt door allerlei
onverantwoorde verkiezingsesbattementen. Maar de regering en de partijen die
haar steunen zijn biezonder
slecht geplaatst om aan de
VU een al te doorzichtige
overeenkomst voor te stellen
inzake propaganda : zij discrimineren stelselmatig onze partij inzake radio- en
TV-uitzendingen, zij beschikken over bergen geld
en middelen om het overgrote deel van de 20 m2-publiciteitsborden te monopoliseren en zij beschikken over
een volgzame pers. Wij zullen in alle vrijheid Vlaanderen mooi houden, maar wij
laten ons ook niet vangen
aan de Harmegnies-omschrijvingen van « baldadigheid ».
Wij zijn trouwens benieuwd
te zien in welke mate de o
zo voorbeeldige ondertekenaars zich naar de overeenkomst zullen schikken.

hij deed het weer

Onze lezers herinneren
zich wellicht het TV-« Trefpunt » van veertien dagen
geleden, toen eerste-minister
Eyskens een uur lang de
kans kreeg om voor het
scherm een one-man-show
op te voeren met een drietal
journalisten en minister
Fayat erbij als garnituur.

Kort voor de opname van
dat programma werd onze
hoofdredakteur — die nochtans uitgenodigd was om
deel uit te maken van het
ondervragende journalistenpaneel — ervan verwititgd
dat hij niet moest komen.
BRT-direkteur Van Uytven
weigerde toen te zeggen wie
aan de basis lag van die discriminerende uitsluiting. Nu
meldt onze vijfde kolonne
op het Flageyplein ons dat
het Eyskens zelf was (en
ook Fayat) die het zo wilde,
en natuurlijk ging de BRT
dadelijk door de knieën.
Eyskens is er namelijk niet
over te spreken dat hij in
« Wij » geregeld en scherp
op de korrel wordt genomen,
en dat volstaat blijkbaar als
« argument » ... Zou het
gehaaide mannetje zo'n tere
huid hebben ? Of was het
hem er alleen om te doen
vervelende vragen te ontlopen ?

tijl

De spectaculaire daad van
« Tijl van Limburg » heeft
dan toch dit resultaat opgeleverd dat het geweten van
onze medeburgers werd wakker geschud voor het ongelukkig lot van de Bengaalse
vluchtelingen. En de regering zag zich verplicht enkele miljoenen te voegen bij
het luttele bedrag dat zij tot
hiertoe voor hulp uittrok.
Die aalmoezen zullen de
grote nood iets lenigen, maar
het probleem niet oplossen.
Op politiek vlak heeft alleen de Volksunie de regering steeds opnieuw voor
haar
verantwoordelijkheid
geplaatst. Na verschillende
parlementaire vragen (met
ontwijkende
antwoorden
van Harmei) interpelleerde
ons Roeselaarse kamerlid
Mik Babyion over deze zaak
begin juli. Ook toen draaide
minister Harmei om de pot.
Manu Ruys in « De Standaard » noemde de interpellatie van Babyion « voortreffelijk » en het antwoord
van Harmei « pijnlijk voorzichtig en ontwijkend ». Regeren noemen ze dat, die o
zo christelijke ministers van
de partij die « het doet » !

bejoorden zijn ook mensen
Op haar laatste Kongres in juni 1971
heeft de Volksunie als eis gesteld dat
iedereen over een levensminimum van
85.0000 fr. moet beschikken. Dat betekent dat tot dat bedrag voor bejaarden,
werkonbekwamen, e.d. moet aangepast
worden.
De Volksunie zette nog geen drie
weken later de eerste stap daartoe in
de Senaat (op 30 juni). De Volksuniefractie stelde namelijk voor, bij monde
van senator Jorissen, de basisbedragen
van het thans geldende pensioenstelsel
met 40 % te verhogen, zodat op die wijze het gewaarborgd pensioen (met index) 57.000 fr. zou geworden zijn voor
gehuwden en 40.000 fr. voor alleenstaanden zou bedragen. Bovendien wilde de Volksunie hierbij het onderzoek
naar bestaansmiddelen doen afschaffen. De drie traditionele partijen BSP
CVP en PVV keurden dit Volksunievoorstel af.

sociale voorzieningen

Tijdens de jongste jaren heeft de
Volksunie voor de bejaarden o.m. ook
nog het volgende geëist en wil ze dit
op korte termijn voor U afdwingen :
— aangepaste bejaardenwoningen met
voldoende groen. Hierbij moet specifiek

voorzien worden in woningen voor invaliede bejaarden. Een verlaging van
de huurprijs voor bejaardenwoningen
is nodig.
— aangepaste ontspanningscentra voor
bejaarden, goed verdeeld over de wijken
— goedkope wijkrestaurants
— hulpverlening (was, onderhoud, herstellingen) aan bejaarden, eventueel via
dienstwoningen per wijk.
— Een verantwoorde geneeskundige verzorging waarbij voor vallede bejaarden
geneeskundige verzorging aan huis
wordt gezorgd en voor niet-valiede bejaarden deze verzorging wordt doorgevoerd in aangepaste bejaardenhuizen,
waar voorzien wordt in bezigheidsterapie en ontspanning naast verzorging en
geneeskundige hulp
— een hervorming van de Commissie
van Openbare Onderstand in een gemeentelijk dienst voor sociaal dienstbetoon, die de constante zorg heeft voor
alle bejaarden.
Al deze bovenbeschreven
maatregelen moeten toelaten dat de bejaarde
werkelijk en zoveel mogelijk kan blijven deelnemen aan het leven van de
gemeenschap, wat zal toelaten dat men
zich meer harmonieus en gelukkig kan
inschakelen in een mxxatschappij die
hen volledig aanvaardt.

85.000FR LEVEMSMINIMUM VOOR ALLEN
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onze mannen in de aktie
Wi] schreven het reeds vorige week : met een ontembare geestdrift zijn onze afdelingen
de verkiezingsstrijd begonnen. Op vele plaatsen zijn het de opvallende oranje VU-affiches
die het eerst m het blikveld van de kiezer werden gebracht. De VU-streekpers draait op
volle toeren, het eerste nationaal pamflet viel reeds in de meeste brievenbussen van het
Vlaamse land, autokaravanen doortrekken steden en dorpen en zowat overal worden publicitaire stunts gepland. De mannen van Merelbeke namen vorige zondag met reuzegrote
spandoeken strategische plaatsen in op bruggen van de autoweg naar de kust. Tal van
automobilisten toonden hun sympathie door getoeter en opgestoken duimen. Andere ploegen gingen misgangers opwachten bij de kerkuitgangen. Proficiat, mannen, dat is afctia
en op aktie komt het nu vooral aan l

de vvb en de voerstreek
De Vlaamse Volksbeweging stuurde een uitgebreid memorail*
dum over de Voerstreek naar alle Vlaamse parlementsleden. Het
besluit ervan luidt als volgt :
« Door het ingediende wetsontwerp wordt de in 1962-1963 vastgelegde taalgrens op een eenzijdige, voor de Vlamingen onrechtvaardige wijze verlegd. Het ontwerp betekent eveneens een overtreding van het nog maar onlangs goedgekeurde nieuwe grondwetsartikel dat België beperkt tot vier taalgebieden. Door de
Voerstreek een speciaal statuut op te dringen, wordt het een
soort rijksgebied ; iets dergelijks wijst men om « demokratische
redenen » sinds lang hooghartig af voor Brussel, waar nochtans
twee gemeenschappen samenleven, maar nu zou het wel goed zijn
voor een streek die in feite eentalig is als men abstraktie maakt
van een klein aantal ingeweken Walen, die zich weigeren aan te
passen, en van een handvol franskiljonse komedianten.
De Vlaamse Volksbeweging vraagt zich af wanneer er in België
nu eindelijk een einde zal komen aan dergelijke oneerlijke en
asociale officiële aanslagen op de elementaire rechten van de
Vlaamse mens, in dit geval de Vlaamse mens in de Voerstreek.
In naam van wat moet die via een Brussels statuut verfranst
worden ?
De VVB doet beroep op alle Vlaamse parlementsleden om in
elk geval, om het even welke regering er zal komen, te verhinderen dat de Voerstreek uit Limburg zou losgemaakt worden. Zij
eist bovendien dat men zou overgaan tot de afschaffing van de
faciliteiten die de Franstaligen er nu genieten en die zij misbruiken.
Alleen het afschaffen dezer faciliteiten zal het franstalig imperialisme doen afsterven en zal meebrengen dat de Voerstreek
blijft wat zij altijd geweest is, ook toen zij nog tot de provincie
Luik behoorde : een volledig Vlaams gebied ».
In het vooruitzicht van de aangekondigde verkiezingen klaagt
het hoofdbestuur van de Vlaamse Volksbeweging aan dat de
zetelaanpassing ten voordele van Vlaanderen niet doorgevoerd is.
Zij eist zowel van de huidige als van de toekomstige regering
rekening te houden met de volgende algemeen in Vlaanderen
aanvaarde standpunten :
— het ekonomisch gewest Brussel moet beperkt blijven tot de
19 gemeenten ;
— het regeringsontwerp om aan de Voerstreek een speciaal statuut te verlenen in onaanvaardbaar : de Voer moet in Limburg
blijven.
Tenslotte herinnert de VVB aan haar stelling dat de zetel van
de Vlaamse kultuurraad in het Vlaamse land moet gevestigd
worden.

motie van het vvo
De Algemene Vergadering van het Verbond van het Vlaams
Overheidspersoneel :
— verwerpt het ontwerp Dehousse op de Voerstreek als ongrondwettelijk, omdat het in strijd is met de bepaling waarbij België
in vier taalgebieden wordt ingedeeld ;
— eist dat dit gebied bij het Nederlands taalgebied zou blijven,
omdat het toekennen van een speciaal statuut een verlooch©.
ning zou betekenen met betrekking tot Komen-Moeskroen ;
— eist dat indien een speciaal statuut moet gemaakt worden dit
integendeel zou moeten geschieden voor Komen en Moeskroen,
al was het maar om aldaar een stipte naleving van de taalwetten te bekomen ;
— vraagt dat integendeel het hele probleem van Oost-België, op
de Voerstreek uitgezonderd, zou ter sprake gebracht worden,
waar zowel de Platdietse streek en een groot gedeelte van het
kanton Eupen als Nederlandstalig dienen aangezien te worden,
zoals nog in 1920 door de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Taal en Letterkunde in een verzoek aan de regering werd beklemtoond ;
— stelt derhalve vast dat de enige eisende partij in Oost-België
Vlaanderen is ;
— roept de parlementariërs en de Vlaamse bevolking op, hardnekkig de strijd aan te binden voor de realisatie van deze
eisen.

belgië dat "paradijs"
Men kent het fabeltje waarmee sinds de oorlog
de Belgische regering de brave man in de straat
trachtte zoet te houden. België : hoogste lonen,
beste voorzieningen en noem maar op. Alle eisen
werden nogal geredelijk weggewuifd met die hardnekkige fabel. Men heeft ook zo de « eerste burger
van het land », de mijnwerker jarenlang wat wijs
gemaakt.

zien spelen heeft in de geschiedenismakende staking van de Limburgse mijnarbeiders.
Tussen haakjes : de mijnwerkersionen zijn reeds
gedaald tot de zesde plaats per bedrijfstak.

Er was de staking nodig in Limburg om die hardnekkige leugen over mijnwerkersionen, hoogste
lonen de bodem in te slaan. Het bureau voor de
statistiek van de Europese gemeenschappen publiceerde onlangs een onderzoek over de loonkosten
van de EEG-landen.

een paradijs van stijgende
levensduurte

Voor het uurloon der arbeiders (brutoloon en
patronale bijdagen RMZ) Is België afgezakt naar
de vierde plaats. Luxemburg, Duitsland en Nederland gaan ons vooraf. Alleen Frankrijk en Italië komen na ons.
Voor het maandloon der bedienden is België afgezakt naar de derde plaats.
En dat alles onder een regering van socialisten
en ACV-ers ! Niet te verwonderen voor wie hun
rol (rattenrol zou Major vroeger gezegd hebben)

Is ons land achterop geraakt wat de lonen betreft de levensduurte is angstwekkend omhooggegaan. Vraag een winkelende huismoeder maar eens
wat ze nu en wat ze een jaar geleden kon kopen
voor haar 100 fr.
Zelden is de index van de levensduurte zo pijlsnel
gestegen.
december 1970 : 115,23 punten
maart 1971 : al 117,23
juiü 1971 : verder naar 118,38
om in september : pijlsnel naar 120,39 te springen.
Mensen met vastliggende lonen zijn hier uiteraard de eerste slachtoffers van. En wat te denken
van de mensen die met een pensioentje moeten
voortscharrelen.

terug naar één keer vlees per week
Deze BSP-CVP regering maakte ons wijs dat do
BTW geen prijsstijgingen van betekenis zou VM>
oorzaken.
De vleesprijzen zouden zelfs dalen werd er uitgebazuind in een late bevlieging van de biefstukken-politiek.
Alleen reeds in deze sektoren kregen we op drie
maand tijd van juli 71 tot september 71 volgende
stijgingen :
— Tussenrib (entrecote) van 206 naar 221 per kilo
van 69 naar 72 per kilo
— Bouilli
van 97 naar 104 per kilo
— Karbonaden
van 202 naar 215 per kilo
— Rosbief
van 118 naar 126 per kilo
— Varkensgebraad
van 221 naar 224 per kilo
— Kalfsgebraad
van 176 naar 181 per kilo
Hesp
De regering veinst verbazing wanneer steeds
meer bevolkingsgroepen gaan steigeren en steeds
feller reageren tegen deze « regering van de vooruitgang ».
Toen Eyskens het in 1961 moest aftrappen blobletterden de socialisten < Oef, we zijn hem kwijt ».
We zeggen het hen vandaag na met een tweede
c oèf > voor zijn spitsbroeders, de Major's, Lebupton's, Dehousse's, Cools en anderse ex-socialisten I
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verkiezingen

krelsky: krappe meerderheid
(Argos) In Oostenrijk is geb e u r d wat demoskopen en politieke waarnemers hadden verwacht. De 5,2 miljoen stemgerechtigde Oostenrijkers hebben
evenmin voor « de » verrassing
gezorgd. De nieuwe kanselier
zal een socialist zijn en Bruno
Kreisky heten. Met 92 zetels
(niet genoeg voor de absolute
meerderheid omdat de parlementsvoorzitter, die geen stemrecht heeft, gekozen wordt uit
de grootste partij, zodat in dit
geval slechts 91 zetels voor de
S P O -'ouden overblijven) blijft
hij de kandidaat van een relatieve meerderheid. Maar hierm e e is de spanning niet geweken. De vraag blijft of Kreisky
een « rode » regering zal vorm e n of zal samengaan met
OVP (katoliek) of, hetgeen
waarschijnlijker is, met de
F P O (liberaal).

modern socialisme
Voorzeker heeft Kreisky de
xestien maanden van zijn minderheidsregering voortreffelijk
benut. Zijn ietwat « ouderwetse », op vooroorlogs marxisme
afgestemde partij schonk hij

een modern-liberaal image naar
Skandinaafs patroon. De kleine
F P O — Oostenrijks derde parlementspartij •— haalde hij
ahw uit de politieke vergetelheid. Via een drastische kieswethervorming waarbij de kleine partijen meer billijke kansen kregen, promoveerde hij de
liberalen tot eventuele koalitiepartner. Ook leek hij gunstig
geïnspireerd toen hij op 14 jl
besloot het parlement te ontbinden : de eerste socialistische
bondskanselier van Oostenrijk
wist dat de opiniepeilingen
gunstig waren ; dat de socioekonomische toestand vrij gezond mocht heten (ofschoon de
vooruitzichten voor '72 minder
hoopgevend zijn !). Hij wist
ook dat de OVP onder het impuls van dr. Schleinzer, de
nieuwe voorzitter van de katolieke partij en een te duchten
politieke
tegenstander,
alle
zeilen bijzette om haar gehavende partijstrukturen op te
kalefateren !
In ca 150 verkiezingstoespraken (100.000 luisteraars) eiste
hij nadrukkelijk de absolute
meerderheid op voor zijn SPO.
Kreisky drukte hierbij hard op
onversaagde beloften : strijd tegen dreigende inflatie, de salarissen moeten op Europees niveau liggen, vooruit voor een

persspiegel
De CVP drijft het zover in haar
kiesbladen de goegemeente voor
te liegen « grendels beschermen
Vlaanderen ». Alsof een meerderheid zou grendels nodig hebben.
Daarom in dit overzicht enkele
artikels uit « verdachte » en « onverdachte » hoeken waaruit blijkt
welke achterstand de Vlamingen
nog in te lopen hebben en hoe het
gewone parlementaire wettenspel
dat voortaan onmogelijk zal maken door het Waalse vetorecht.

gezonder leefmilieu, de welvaart moet voorgoed gestabilizeerd worden ! Om dit te bereiken moest hij 100.000 stemm e n winnen boven op de
2.220.000 van 1 maart 1970.
Kreisky : dat moet toch haalbaar zijn !

« neue sachlichkeit »
Het resultaat ligt in de periferie van zijn verwachtingen.
Zijn partij heeft nu 93 of 91
zetels terwijl de OVP er 80
voor haar rekening neemt en
de liberalen 10. Voortaan zal de
t e r m koalitie niet meer van de
lucht zijn. De OVP droomt van
een « grote koalitie ». Van haar
kant zal de F P O voor een
« kleine koalitie » pleiten. Maar
in wezen komt alleen een samengaan met de SPO in aanmerking daar OVP en F P O samen geen duurzame regeringsformatie aankunnen. Daarbij
is geen partij erg op een oppositiekuur gesteld. Er is koalitiemogelijkheid n a a r alle kanten. De verkiezingskampanje
heeft geen onherstelbare stukken gemaakt : bezwerende ideologen moesten wijken voor
nuchtere pragmatici.

Leuven waar een vierde van de
aktieve
bevolking
geen
werk
vindt binnen de grenzen van het
eigen
arrondissement.
» Het besluit kan kort zijn. Het
streekbeleid
blijft ten volle gerechtvaardigd
door de
Vlaamse
gewesten.
Er is helemaal
geen
sprake van dat, op grond van ohjektieve criteria, die Vlaamse gebieden ooit zouden zijn
bevoorbeeld. Wat de afbakening van de
ontwikkelingszones
betreft in het
raam van de nieuwe
eocpansiewet,
kan slechts het standpunt
gelden
dat de ERV begin juni
bekendmaakte nl. dat zij moeten
slaan
op een bevolking
van 1.200.000
eenheden in Vlaamse gebieden ».

de tijd

het volk

Tegen het verkiezingsgebazuin
van Waalse kant, dat voortaan de
expansiekredieten
vooral
naar
Wallonië moeten gaan, klinkt deze nuchtere taal der cijfers.

En waar sommige heetgebakerde CVP-ers nog zouden durven
beweren dat de aftredende direkteur van « De Tijd » Hector De
Bruyne nu lijsttrekker is van de
VU-senaat te Antwerpen geven
dan even sprekende cijfers uit
een andere « onverdachte » hoek :
hun bloedeigen « Het Volk ».

« In verband met de afbakening
van de ontwikkelingszones
krachtens artikel 11 van de nieuwe expansiewet werd aan Waalse zijde
de laatste maanden nogal gemakkelijk gezegd dat, van een Europees standpunt bekeken,
Vlaanderen geen gebieden meer telt zoals
Bretagne of de Italiaanse
mezzogiorno. Men vergeet daarbij dat in
vele . Vlaamse
arrondissementen
zoals Diksmuide,
leper,
Veurne,
Tielt, Turnhout, Maaseik en Tongeren het inkomen per hoofd op
een peil staat dat nog geen 75 %
van het rijksgemiddelde
bereikt.
» Wat het te voorzien
struktureel tekort aan arbeidsplaatsen
betreft is het zo dat tegen 1975 in
Vlaanderen 240.000 nieuwe
werkgelegenheden
dienen te
worden
geschapen tegen 90.000 in Wallonië. Daarbij komt dat de pendel
nu nog speelt in tal van Vlaamse
arrondissementen,
zoals
Aalst,
Denderrhonde, leper, Tongeren en

« Het verschijnsel van de toenemende concentratie
van het bedrijfsleven in het Brusselse, voornamelijk van de tertiaire
sector
van handel en diensten, wordt bevestigd
door recente
ramingen
van het Bureau voor
Economische
Programmatie
die er op
wijzen
dat in 1975 in Vlaanderen
een
arbeidsoverschot
van 347.000 personen mag worden verwacht,
terwijl er nagenoeg 140.000 nieuwe
arbeidsplaatsen
zouden
bijkomen,
waarvan
evenwel
de helft
zal
gaan naar Brussel.
» In een tijd waarin men voortdurend spreekt over
deconcentratie, blijkt de tendens eerder de
tegenovergestelde
richting uit te
gaan.
» Dit zal voor gevolg hebben dat
de pendelarbeid
in plaats van af

(Argos) Dezer dagen viel zowat overal een koortsachtige vei*kiezingsfees te noteren : Saigon, Madrid, Brighton, enz. Ook in
Oostenrijk hadden zondag jl vervroegde verkiezingen plaats terwijl Bremen, de kleinste Westduitse deelstaat eveneens aan deze
demokratische geplogenheid toe was. In diverse landstreken ging
de doos van Pandora open, maar tot vandaag weet men niet precies wat op de bodem blijft liggen...
In Bremen is de situatie gauw bekeken : er waren daar honderd
zetels te begeven en 252 gegadigden van veelkleurig pluimage
(SPD,
CDU, FDP, NPD, D K P ) waren monter aangetreden. De
socialisten (met Hans Koschnik, 42) mogen alvast de B r e m e r
Stadtmusikanten en andere blaaskapellen mobiliseren. Met 59
zetels (-1-9) zijn zij de onbetwiste overwinnaars. De CDU sleepte
34 zetels in de wacht (-1- 2). De liberale F D P verliest drie zetels,
m a a r behoudt er zeven, en blijft toch boven de « fatale » 5 pet
limiet. Kommunisten en NPD-ers mogen het nu definitief laten
afweten. Alleen in de deelstaat Baden-Würtemberg is de ultrarechtse partij nog officieel vertegenwoordigd.

geen aardverschuiving
Een politieke aardverschuiving is het dus in Bremen niet geworden. Hans Koschnik zal de deelstaat blijven besturen. Dit zoo
hij ook zonder zijn absolute meerderheid hebben gedaan. Vierentwintig jaar lang hebben socialisten en F D P dit « Land » n a a r
hun politieke hand gezet. Tot er in juli jl een gevaarlijke, wijl
ideologische kink in de kabel kwam. Aanleiding tot de geruchtmakende heibel was de universiteit van Bremen. Volgens de F D P
gaat die eerbiedwaardige instelling al te nadrukkelijk de marxistische toer op. De liberalen richtten hun pijlen vooreerst op Moritz Thake, socialistisch minister van Onderwijs in de deelstaat
en naar hun gevoel aansprakelijk voor de marxistische t r e n d .
Over die universiteit Bremen werd in de BRD al vinnig gepolemizeerd. Niemand minder dan Golo Mann (zeker geen konservatief)
omschreef haar als « een inrichting waar m e n niets m a g doceren
tenzij dan... hoe m e n revolutie m a a k t ».

principes of profijten
Toch bleken de socialisten na de recente breuk niet onvermurwbaar. Nog in volle verkiezingskampagne verklaarde Koschnik d a t
hij bereid was na 10 oktober met de F D P te praten. Hiertegenover staat evenwel de uitspraak van een liberaal leider : als de
SPD zich niet gaat neerleggen bij onze eisen inzake universitaire
hervorming kan geen sprake zijn van een koalitie m e t de socialisten. M.a.w. Moritz Thape is voor de liberalen niet a a n v a a r d b a a r
als minister van Onderwijs in een nieuwe regering. Het is n u
wachten op de hardnekkigheid van de liberale « kontestanten >.
Inmiddels waren die verkiezingen niet zonder belang. Dit wa«
alvast de mening van Johan Tontjes Cassen, topkandidaat v a n
de CDU. Zondagmorgen nog stelde hij dat de verkiezingen zouden
geïnterpreteerd worden als een goed- of afkeuring van B r a n d t ' s
« Ostpolitik ». Wij weten niet of Tontjes Cassen vandaag nog bij
zijn mening blijft.

te nemen, zich eerder sterk zal
uitzetten en dit voor zowat 327.000
Vlamingen
en 137.000 Walen.
» 56 t.h. van de zetels van de
Belgische ter beurs
gekwoteerde
vennootschappen
zijn gevestigd te
Brussel en 57 t.h.. der
beheersmandaten bevinden
zich in
handen
van inwoners van Brussel.
Aldus
worden de vele vruchten
gewonnen door de bedrijvigheid
van in
de provincie gevestigde
bedrijven,
aan deze ontnomen ».

de nieuwe gazet
Eyskens, de
aftreder-die-aanblijft, speelt volgens deze krant
nog een grof stukje boerenbedrog.
Zijn cijferpropaganda ingediend
onder de naam budget klopt niet
m e t de financiële en fiscale werkelijkheid.
« Vermits vaststaat dat de opbrengst van de BTW beneden de
maat is gebleven en blijven
zal
wegens de quasi onmogelijke
controle meer bepaald in de sector
van de diensten, staat van nu af
aan vast dat de angstgevoelens
in
de andere
sectoren
aanzienlijk
zullen moeten worden
opgedreven.
Met andere woorden : de regering
heeft de opbrengst van de fiscaliteit bewust overschat.
Zij
heeft
een begroting
klaargestoofd
die
haar opvolgers zonder vrij drastische verhoging
van de belastingsdruk
niet
zullen
kunnen
waarmaken...
» Wij spreken dan nog niet van
de traditionele onderschatting
van
bepaalde uitgaven,
die dit keer
naar men rustig aannemen
mag
veel hogere bijkredieten
zullen
vergen dan gewoonlijk al het geval is.
» Kortom,
niets in dit
zuiver
electorale werkstuk
zal blijken te
kloppen,
als straks het
nieuwe
parlement
de begroting 1972 aan
een kritisch onderzoek zal kunnen
onderwerpen.

» Die mogelijkheid
is
gesloten, het algemeen
interpellatie
zelfs het
vragenstellen
worden
machtsgreep
van het
kabinet verhinderd
».

thans uitdebat, de
eenvoudige
door
de
uittredende

het volksbelang
Over die « speciale metodes »
van goochelaar Eyskens is ook dit
blad van het LVV niet te spreken.
Het krijgt alles een bedenkelijk
ondemokratische bijklank. Hoewel
volgens het tv-woord van Piet
Van B r a b a n t aan Eyskens, onze
politieke krisis de schuld zou zijn
van Nixon.
« Liever dan in het
parlement
de vertrouwenskwestie
te stellen
en in het zand te bijten,
besliste
de regering genoegen te
nemen
met de « solidariteit » binnen het
kabinet.
Vermits
zij niet
aftredend is en zich uiteraard ook niet
tot de lopende zaken dient te beperken, bestuurt de
bewindsploeg
zonder parlementaire
meerderheid
en zonder parlementaire
controle.
Dat is een aanfluiting van het parlementaire regime en van onze democratische
principes.
» Dit gebrek aan eerbied voor
onze instellingen
pogen de premier en de ministers, die hem nog
enkel maar napraten, te verdoezelen achter ronkende betogen over
de noodzaak juist nu krachtig te
kunnen regeren om de i n t e m a t i o nale monetaire
en
economische
moeilijkheden
het hoofd te bieden.
» Terecht deed Piet Van Brabant
in de televisie-uitzending
« Trefpunt » de h. Eyskens
opmerken
dat hij in feite president
Nixon
verantwoordelijk
stelde voor de
crisis in het Belgische
politiek
bedrijf ».

w . luyten
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'K HEB VAN EEN HUIS
MET EEN TUINTJE
GEDROO/VID...

Men zegt wel eens dat de Vlaming
geboren is met een baksteen in de maag.
De stijgende problemen in de bouwsector zouden die baksteen wel eens onverteerbaar kunnen maken.
« Gaat de bouw slecht, gaat alles
slecht » zegt de volksmond in Vlaanderen.
Waar de regering in tijden van lagere
konjunktuur juist speciale maatregelen
moest nemen om de bouwsektor te bevorderen hebben we het omgekeerde
gezien. De BTW-pla gerijen, zwaar wegend op de bouw, hebben vele mensen
doen terugschrikken voor de pijlsnel
stijgende kosten. Vooral kleinere aannemers konden die druk niet weerstaan
zodat het aantal menselijke drama's in
die sektor voor werkgevers en werknemers dan ook niet meer te tellen is.
welsprekende cijfers

Zo pas werden de cijfers bekend gemaakt voor het aantal verleende bouwvergunningen in de woningsbouw. Het
betreft de periode van de eerste drie
maanden van 1971.
Ter vergelijking geven we dan de
overeenstemmende periode voor 1970
(ook reeds een slecht jaar) en voor 1968
en 1967 die als normale jaren kunnen
beschouwd worden.
Vergunningen woningbouw :
1967
1968
1970
1971

Het was onder deze o zo « sociale » CVP-BSP-regering dat zeer vele gezinnen hun
lang gekoesterd verlangen ooit eens een eigen huis met een tuintje te bezitten
voorgoed vaarwel mochten zeggen. Jarenlang heeft men de grondspeculanten de
•oriie hand gelaten, zodat de grondprijzen een ontstellende hoogte hebben bereikt.
Reken daarbij de fel gestegen bouwkosten, de zware taksen en de dure leningen
en dan kom je tot de huidige situatie : wie over geen rijkelijk voorziene beurs
beschikt moet niet meer aan bouwen denken. Sociale woningen worden er te weinig gebouwd — alle maatschappijen zitten met ellenlange kandidatenlijsten — en
wat nog gebouwd wordt krijgt m de volksmond de naam « krotwoningen van het
jaar 2000 ».

13.633
12.246
11.391
9.393

Niets kan beter aantonen hoe rampzalig de CVP-BSP-politiek was in deze
sektor van vitaal belang voor onze bevolking en vooral de jongere gezinnen.
Een onsamenhangende en nalatige politiek van de regering is hoofdoorzaak
van de krisis in de bouwsektor. Waar
het bouwritme in ons land reeds veel te
traag was, zal deze voortdurende daling
ons reeds over een vijftal jaren in volle
woningnood doen terecht komen.
En wat heeft deze « progressieve »
regering gedaan om eindelijk eens
doortastend in te grijpen in de belangrijke nevensektor van de grondprijzen ?
Het Nationaal Instituut van de Statistiek gaf een overzicht van de gemid-

delde verkoopprijzen voor bouwgronden.
Als basis voor vergelijking werd het
jaar 1958 genomen met index 100. Zó
stegen we dan pijlsnel. Zó konden steeds
minder jonge gezinnen nog bouwgrond
kopen ;
1958 index 100
1960 index 112
1964 index 126
Onder Van den Boenants ging het zija
gang :
1966 index 160
1968 index 175.
En het laatste jaar meegedeeld door
het Nationaal Instituut :
1969 index 179.
In mensentaal betekent dit dat een
kapitalist die een hectare bouwgrond
wist te verkavelen daar in 1967 gemiddeld 2.156.000 fr. kon voor krijgen, en in
1969 reeds 2.714.000 fr.
Neertellen jonge gezinnen. Of huren
maar. Of bij de schoonouders blijven
inwonen. Of spekuleren op dat erfenisje
van matant.
dringende maatregelen

Om te voorkomen dat wij over enkele
jaren in volle chaos zitten voor het
woonprobleem eist de Volksunie een
reeks maatregelen, vooral in het voordeel van de minder begoeden.
• Een sisteem waarbij men over minder % eigen middelen moet beschikken naargelang de prijs van het te
verwerven eigendom geringer is.
• Invoeren van een woonspaarkontrakt
met spaarpremie van overheidswege
die des te hoger moet zijn naargelang het inkomen lager is of de gezinslast groter.
• Als bevordering van de bouwsektor
en drukking van de kosten van de
bouwer moeten BTW en registratiekosten in de sektor van de woningbouw drastisch verminderd worden.
Zijn deze eisen overdreven als de socialistische minister Breyne onlangs
moest toegeven dat bij niet afremmen
van de huidige evolutie een sociale woning die in 1970 de prijs van 620.000 fr.
kostte, in 1975 reeds zal opgelopen zijn
tot 950.000 fr.
Wie kan dat nog betalen ?

DE VOLKSUNIE IN DE DRES
VOOR DE MIDDENSTANDSDELANGEN
De regering heeft de middenstand eens te meer benadeeld en bestendigd
In haar sociaal benadeelde positie.
De kinderbijslagen, geboortepremies, pensioenen zijn nog steeds niet
door de zo sociale regering opgetrokken tot het peil van de andere sociale
groepen.
De regering probeerde, via de BTW en het BTW-voorschot, de zelsftandlgen een nieuwe last op te leggen.
De wet Cools kwam als klap op de vuurpijl. Door deze dwingende en
controlerende wet riskeert de regering het vrije ondernemersinitiatief
definitief af te remmen en te fnuiken. Het is dan ook normaal dat bij de
selfstandigen protest is losgebarsten. De Volksunie steunt deze actie. De
Volksunie stemde trouwens tegen de wet Cools in beide Kamers.
Hierna volgen onze voornaamste eisen op economisch gebied.

Het economisch statuut dient o.m. het
volgende te voorzien :
# Prijzenreglementeringen : in een
vrije markt moeten de prijzen vrij
gevormd worden.
# Sluitingsuren dienen vastgesteld en
zowel voor middenstanders als voor
grootwarenhuizen ingevoerd,
# Sluitingsdagen dienen gelijkgeschakeld en voor alle beroepen ingevoerd.
# Premiestelsel dient volledig afgeschaft te worden.
# Onrechtvaardige verkoopssystemen
zoals deze van bepaalde groothandelsbedrijven dienen verboden — juridische of natuurlijke personen die
zich onmiddellijk tot de verbruiker
richten zouden alleen aan BTWplichtigen mogen verkopen en alleen
tegen factuur.
# Vestigingsreglementeringen dienen
uitgebreid te worden tot alle beroepen.
# Uitbouw van het « Economisch en
Sociaal Instituut voor de Middenstand » tot een doeltreffend organisme ten dienste van alle zelfstandigen.
De beroepsopleiding van de middenstand moet als zijn beste bescherming
worden ter hand genomen.
# De scholing, patroonsopleiding en
vervolmaking dienen te worden toevertrouwd aan arrondissementele
centra.
# Er dienen veel hogere eisen gesteld
bij aanwerving van directeurs en
leraars in beroepsopleiding.

• Het leersecretariaat dient afgeschaft
of ingebouwd in de centra.
• Er dienen strenge normen en eisen
gesteld voor dit leersecretariaat ook
dan wanneer het in centra komt te
vallen,
• Het diploma van patroonsopleiding
moet aangepast worden aan de vestigingswetten en dient toegang te verlenen tot het beroep.
• De vervolmaking dient uitgebouwd
en er dienen voldoende subsidies
voorzien.
• De gewestelijke komitees voor beroepsopleiding en beroepsvervolmaking dienen afgeschaft. Zij vormen
een logge tussenschakel zonder nut ;
de centra moeten direct met het nationaal komitee kunnen afhandelen.
De kredietmogelijkheden aan zelfstandigen dienen uitgebreid en versoepeld.
De rentevoeten moeten verlaagd worden.
• De rentetoelagen zijn praktisch niet
te verkrijgen tenzij men over de
classieke lange politieke arm beschikt.
• De
leningsbedragen
(gemiddeld
slechts 350.000 fr. per lening) zijn te
laag.
• De gevraagde waarborgen zijn te
hoog — men dient voor beroepskrediet 100 % te verlenen en niet tot
60 % zoals dat nu meestal gebeurt.
• De samenstelling van het dossier
dient vereenvoudigd.
• De ongezonde concurrentie van de

kassen dient weggeschakeld. ledere
corruptie (% aan dossieraanbrengers) dient uitgeschakeld.
Fiskaal statuut.
• Herziening van het BTW-systeem —
slechts twee tarieven zoals in Duitsland, Luxemburg en Nederland (het
gaat niet op dat wij in de Benelux
met 4 tarieven werken, en onze collega's met 2).
• Vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten en wijzen van berekening,
• Versnelde uitbetaling van de detaxatie van de voorraden,
• Gelijkheid voor alle zelfstandigen bij
uitvoering van het BTW-systeem en
afschaffing van de verschillende
discriminaties die de middenstand
pogen te verdelen.
• Inkomstenbelasting :
herinvoering van de aftrekbaarheid
van de belastingen ;
afschaffing van het oneerlijke systeem van taxatie met 15 en/of 7,5 %
wegens laattijdige betaling der belasting in vergelijking met de bedrijfsvoorheffing der werknemers
(vele middenstanders betalen hun
belasting vooruit lang voor zij de
eigenlijke winst maken) ;
veralgemening van het stelsel der
forfaitaire bijdrage voor bepaling
der bedrijfslasten.
• Vennootschapsbelastingen en aanverwanten.
• Afschaffing van de taxatie van gereserveerde winsten,
• Afschaffing van de taxatie van gereinvesteerde winsten.
De Volksunie wil dat er met de toekomst van de handeldrijvende middenstand wordt rekening gehouden in stedebouwkundig opzicht.
• De te treffen maatregelen zullen
uiteraard verschillend zijn in diverse
omstandigheden. Te denken is aan
sanering van de oude stadskernen,
de winkelcentra in nieuwe wijken, dezgn. « wandelstraten ».
De zelfstandigen en vrije beroepen moeten ingeschakeld worden in een voor
iedereen geldend stelsel van sociale zekerheid, zodat ze dezelfde voordelen
kunnen genieten als iedereen.

• Kinderbijslagen :
gelijkschakeling tussen werknemers
en werkgevers of zelfstandigen ,
begroting hiervan te verwezenlijken
door heraanpassing van de ink. schalen ;
aanpassing geboortepremies aan deze
der arbeiders ;
de staat dient procentueel ook een
grotere financiële inspanning te doen
voor deze sociale zaken voor de middenstand daar deze laatste procentueel ook meer inkomsten bezorgt
aan de staat.
• Pensioen :
dient gelijkgeschakeld met dat van
bediende ;
onderzoek naar bestaansmiddelen
dient afgeschaft.
• Mutualiteit :
verzekering tegen alle risico's dient
verplicht te worden ;
gelijkschakeling tussen het stelsel
der arbeiders/bedienden en dat der
zelfstandigen ;
verhoging van het plafond der vrijstellingen wegens kinderlast.
• Fiscalisatie :
van de betaling der bijdragen en afschaffing van alle partijgebonden
kassen.
• Vermindering van suksessierechten :
moeten voorzien worden voor bedrijven die nagelaten worden aan de
echtgenote of de kinderen van zelfstandigen
Tot slot heeft de Volksunie in haar
Kongres van juni 1971 geëist dat er een
leensminimum van 85.000 fr. voor allen
zou worden ingevoerd.
Ze wil hiermee ook voor gepensioneerde
zelfstandigen een sociaal levensminimum daartoe.
Op 30 juni 1971 stelde de Volksuniefractie, bij monde van senator Jorissen,
de basisbedragen van het thans geldende pensioenstelsel met 40 % te verhogen, zodat op die wijze het gewaarborgd
pensioen 57.000 fr. voor gehuwden en
40.000 fr. voor alleenstaandeii zou bedragen.
De drie traditionele partijen, BSP, CVP
en PVV, keurden dit Volksunie-voorstel
af ! Boendien wilde de Volksunie het
onderzoek naar de bestaansmiddelen
doen afschaffen. Dit werd ook verwo^%
pen.
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TWEEDE WEEK :
REEDS

396.055 FR.
VOOR
NUMMER VIER!

We schreven vorige week : een voorbeeldige start. Vandaag kunnen we
met vreugde schrijven : een voorbeeldig vervolg want het half miljoen
is in het zicht, na nauwelijks twee weken « operatie 71 ». De laatste man
van onze tweede lijst schreef bij zijn storting : « Wij moeten vooruit ! ».
-En we gaan vooruit, wij gaan vlug vooruit, alvast met de operatie 71, die
het ons mogelijk maakt, flink onze man te staan op het electorale front,
tegen de samenzwering van de unitaire kleurpartijen, die wat graag onze
stem zouden willen smoren (en niet nalaten dit te doen waar het hen —
voorlopig — nog mogelijk is zoals in tv en radio).
Het thuisfront staat achter ons. Dat blijkt uit de cijfers. Ook die cijfers
laten onze steeds geestdriftiger propagandisten toe, tegen de propagandaleugens van de kleurparijen op te tornen. Met een dergelijke operatie 71
maakt u dit leger Volksunie-propagandisten reeds nu sterker, waardoor
u de Volksunie op 7 november nog sterker uit de stembus zult doen komen.
Onze vrienden kunnen niet allen tegelijk steunen. Naast onze oprechte
dank aan allen die reeds operatie 71 metterdaad steunden gaat hier nogmaals een oproep tot hen, die reeds het voornemen maakten te steunen,
doch er om allerlei redenen nog niet toe kwamen, het voorbeeld van de
voortrekkers te volgen. Aarzel NU niet langer, grijp NU de pen en schrijf
NU uw aandeel in deze belangrijke, beslissende strijd over op postrekening nr. 1476.97 van de Volksunie vzw te 1000 Brussel. Ook bankchecks of
nog niet uitbetaalde obligaties van het VU-sekretariaatsgebouw zijn welkom op ons centraal adres : Voldersstraat 71 te 1000 Brussel. Dank bij
voorbaat!

Nobels Frans (Mechelen)
Indestege-Bollen (Genk)
Rimbaut H. (St-Niklaas)
E.H. Voortmans (Eisden)
Van Roose Max (Brussel 2)
V. (Brugge) mijn eerste bijdrage
Naamloos (Berchem)
A.R. (Schoten)
Moesen Arnold (Mortsel) kop op
Vandendriessche R. (Wemmei)
Ik heb genoeg van de CVPen de BSP-totetrekkers.
Naamloos (Hoogstraten)
De Backer M. (Berchem)
R.V.W. (Grimbergen)
Goderis Freddy (Kachtem)
Aserawat R. (Lo)
Van Sichem R. (Zandhoven)
Anoniem (Schaarbeek)
Mevr. Malfait-Rigole (Zwevegem)
Méér volgt !
J.D.F. Voor Vlaanderen vooruit !
Kerckhof Jozef (Zedelgem)
V.A. (Wevelgem) Zelfbestuur I
Cornells Maria (Ukkel)
Neirinckx Ernest
(St. Jans-Molenbeek)
Van Lier Lodewijk (Schoten)
M.D. (Brugge)
Naamloos (Gent)
Vandaele Hans (Kortrijk)
Nitor August (Berchem)
Meerman G. (Gent)
Blommaert Lucien (St. Andries)
Desmidt J. (Ledeberg)
Lambrechts G. (Rumst)
Pleck Joris (Halle)
Moortgat C. (Strombeek-Bever)
Soetewey Leo (St. Andries)
Sociaal-Federaal
Verschooren Alfred (Antwerpen)
Bolleire Walter (Itterbeek)
Debacker Theo (Schilde)
André en Lieve (Eksaarde)
Pas getrouwd !
Marckx Cyriel (Tervuren)
Vander Eist (Kortenberg)
Van Cauwenberghe (Lede)
Corbeel August (Herent)
D'Hondt Paul (Gent)
Domus Jan (Borgerhout)
Peeters Emiel (Tessenderlo)
Verstraeten-CSeens (Antwerpen)
Smit-Tilman (Turnhout)
Naamloos (Bonheiden)
EJE. Vansteenkiste (Oostakker)
Met hopelijk een nieuwe zege
Een Vlaming (Ninove)
Van der Stricht Herwig (Wetteren)
Van der Linden Ademar
(Mechelen)
Moors Elian (Oudergem)
Weemaes Paul (Nederbrakel)
Geerinck R. (St. Niklaas)
Voor meer aktie !
Lintermans Raf (Veurne)
Danhieux Norbert (Vossem)
Defer Pierre (Oostakker)
Kokelenberg Paul
('s Gravenwezel)
Van Bree Jos (Tongeren)
Debusschere E. (Oostende)
Federalisme !
Gust en Mia (Kapelle o/d Bos)
Opdat de lijn op ons grafiekske
verder moge stijgen !
Schevernels Albert (Zwijndrecht)
Van de Velde Richard
(Zwijndrecht)

1.000
2.000
200
5.000
200
1.000
200
500
1.000
200

1.500
150
1.000
200
100
200
100
500
1.000
500
75
200
500
200
500
1.000
200
200
500
200
250
100
500
200
100
250
200
500
500
1.700
250
500
300
100
150
300
500
200
250
100
500
200
250
500
100
250
200
500
500
1.000
100
500
225
100
Mö

Van de Velde Hedwig
(Zwijndrecht)
100
Nonkel Jan (Denderleeuw)
1.000
De Meyer Valeer (Aalst)
1.000
Van Impe Marcel (Haaltert)
1.500
Maesschalck Gilbert (Welle)
1.500
Bakelants Jozef (Erps-Kwerps)
200
A.D.M. (Gent) V.U. Vooruit !
100
Onbekend (Antwerpen)
1.000
De Bondt Leopold (Malderen)
2.000
Vandenpias Jozef (Zellik)
1.000
Naamloos (Neerijse)
500
Claes P. (Boom)
200
Klaps Albert (Racour)
500
Van Brabant Jan (Antwerpen)
1.000
Van Massenhove K. (Antwerpen) 1.000
Engels-Masson (Brussel 2)
Voor meer rechtvaardigheid
in België !
250
D.F. (Ruisbroek)
100
Dewinne Vic (Dilbeek)
100
Tahon R. (Dilbeek)
100
Verlaat (St. Pieters-Leeuw)
50
Paesmans J. (Dworp)
150
Oeyen R. (Anderlecht)
50
Naamloos (Anderlecht) Veel sukses 20
Bigaré Albert (Halle)
220
Dockx Walter (Steenokkerzeel)
1.000
Bauwens Hubert (Moorsel
500
Kintaert Emiel (Wetteren)
500
Van der Auwera Leo (Wijnegem)
100
Verbeeck Louis (Mortsel)
250
Eulaers Frans (Antwerpen)
500
Liebens Armand (Berchem)
500
Muyldermans Jan
(Strombeek-Bever)
1.000
Haagdorens Renilde (Ekeren)
250
G.G. (Maldegem)
200
A.N.F.V.E. (Kortenberg)
3.000
D.A.K. (Kaggevinne)
500
Een gepensioneerde (Denderleeuw)
Ik doe wat ik kan
20
Naamloos (Denderleeuw)
100
Bogaerts Robrecht (Kortrijk)
200
Hendrickx-Cornelissen (Schilde) 3.000
Hermans Emiel (Deurne)
500
Van Vracem-Augustijnen
(Antwerpen)
500
Verleysen Leopold (Aalst)
500
Naamloos (Antwerpen)
1.(K)0
Blank Henri (Zellik)
300
D. (Kortrijk)
2.000
Louwyck Marcel (leper)
300
Albrechts-Van Herck
(Maasmechelen). Wij geloven in
de zaak die wij dienen !
300
Demeyer-Gielens (Steenokkerzeel) 500
Huygens-Mertens (Sint-Niklaas)
1.000
Familie Jughtens (Oud-Heverlee)
Steun in de strijd
500
Ovaere Alfons (Aalbeke)
300
Gepensioneerde 86 jaar
(Groot-Bijgaarden)
1.000
De Graef René (Antwerpen)
1.000
Verstraeten Frans (Kraainem)
100
Naamloos (Kortrijk)
200
Lefever Alfred (Gent)
500
De Smedt Pierre
(St. Kwintens-Lennik) 100
Naamloos (Merelbeke)
500
Krols Hugo (Brasschaat)
Veel sukses !
1.000
Vandersloten (Leuven)
1.000
R.S.H. (Hoogstraten)
1.000
Bessemans Guillaume (St. Truiden) 500
Bessemans Juul (St. Truiden)
250
Bessemans Bertha (St. Truiden)
500
Bessemans Therese (St. Truiden)
250
Dieu Herman (Wetteren).
500
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H.A.W. (Antwerpen)
500 De Decker Karel (Kapellen)
200
Veulemans L. (Schaarbeek)
1.000 Colman August (Elversele)
1.000
Norbert en Jeanine (Zaffelare)
G.V.K. (Ressegem)
50
Nooit Versagen ! Veel sukses !
500 D'Haese Madeleine
Naamloos (Schaarbeek)
200
(Geraardsbergen)
500
Vlaamse Ouders (Lubumbashi)
Dillen-Cornelissen (Maaseik)
200
Die van een CVP-minister geen
« Niet versagen »
onderwijs krijgen voor hun
Schroe-Truyen (Maaseik)
1.000
kinderen. Vrienden geeft ze
« Op hoop van zegen »
peper op 7 nov. !
1.000 De Vlaamse Vriendenkring
van Ekeren
1.000
A.C. (Zele)
1.000
staat in de branding en floreert.
V.K. (Vilvoorde)
1.000
Tot Lelie-baards verdriet
Sympathisant (Sterrebeek)
200
slaapt broeder Lo nog niet !
De Keersmaecker A. (Hoboken)
1.000
Rotsaert Ch. (St. Jans-Molenbeek) 500
« Maak ons de sterkste »
Willemse Willy (Antwerpen)
500
Van Ooteghem Oswald
500
(Gentbrugge)
5.000 P.M. (Lommei)
« Voor vrijheid en recht »
Naamloos (Dilbeek)
1.000
100
Naamloos (Alsemberg)
100 Huysmans Joris (Berchem)
(2e storting)
Uytterschout Ferdinand (Halle)
500
100
D.V. (Stene-Oostende)
1.000 Huysmans Suzanna (Berchem)
(2e storting)
Vos Karel (St. Katehjne-Waver)
300
250
De Keyser Urbaan (Ursel)
10.000 W.D. (Kortrijk)
Van
den
Spiegel
(Aalst)
1.000
« Nu of nooit »
« Om al het onrecht ons
Bouché Fernand (Deurne)
150
aangedaan te herstellen »
Blassart Jozef (Halle)
100
600
Naudts Clement (Gent)
1.000 Broos Jozef (Linkhout)
Van den Brande-Van der Perre
« Voor de verplettering van de
(Wolvertem)
1.000
verraders van het Vlaamse volk »
Van
Damme
L.
(Aalst)
500
Goemans G. (Hove)
2.000
Talpe Jeroom (Oostende)
200 Familie De Ruysscher (Vilvoorde) 500
150
Sanders Karel (Eernegem)
1.000 V.W. (Mechelen)
Bruyninckx
P.
(Mechelen)
100
Steenhoudt E. (Grimminge)
500
200
Bakker J. (Gent)
1.000 V.U.-Hoger Op (Lede)
30 kamerzetels NU !
Vlaams officier
500
Herman
en Louisette
F.V.D.D. (Schaarbeek)
1.000
(Schaarbeek)
6.000
« Iemand die het klappen
1.000 fr per winnende zetel
van de zweep kent »
Geussens-Veestraeten (Gruitrode)
200
Sympathisant, Groenstraat
E.B.
(Strombeek-Bever)
100
(Kortenberg)
400
200
Kerckhof J. (St. Pieters-Leeuw)
500 Sluyts Leo (Katelijne-Waver)
1.000
Naamloos (Meerbeke)
600 Scheepers U. (Wemmei)
Bert
De
Troy
(Herent)
150
« Houdt de VU Vlaanderen schoon
Twee nijveraars uit Jette
2.500
tijdens de kieskampanje ? »
900
David (Waarschoot)
100 Naamloos (Aalst)
Hungens
(Antwerpen)
500
Bielen Michel (Schaarbeek)
200
250
Zeger (Machelen-Brabant)
200 Fam. Dubois-Maesen (Neerharen)
In
houwe
trouwe
!
« Vlaanderen vrij ! »
500
Debusschere Lode (Gent)
200 De Vester Jan (Wemmei)
500
Dubois Urbain (Merksem)
250 L.D.P. (Sint Katerina-Lombeek)
J.D.R.
(Tervuren)
200
« Wij steunen de enige Vlaamse
Voor waarachtige Vlaamse
partij, het is onze plicht ».
ontvoogding, welvaart en welzijn.
A.T. uit L.
500
Verbod van franstalige
Smeesters Gaston
propaganda in nederlandstalige
(Hofstade-Brabant)
1.000
gewesten.
« Voor jonge vrouwelijke
A.V. (Aarschot)
250
kandidaten » - 2e storting
Naamloos
2.500
Peeters-Debruyn (Antwerpen)
2.000
Maeyaert M. (Brugge)
500 Mevr. Govaerts Celestine
(Groot Bijgaarden)
500
Naamloos (Mere)
1.000
De
Smet
Jeroom
(Eeklo)
200
Z.V.B. (Nederbrakel)
500
El.
Verduyn
Volksunie
ter
zege
!
250
« Voor meer rechtvaardigheid
Persyn Herman (Brugge)
500
in 's lands bestuur »
De
Muynck
Hugo
(Schilde)
500
Foerts Frans (Westmalle)
300
Van
een
trouwe
strijder
uit
Halle
500
Walscharts Robert (Mortsel)
400
Van een Payot in hart en ziel
500
< En toch zal Vlaanderen
F.
Van
den
Dries-De
Prins
ooit "Vlaanderen" heten »
(Brussel)
500
Govaert Juliaan (Bambrugge)
100
400
Peuss Jozef (Stabroek)
100 EUvée (Asse)
Naamloos (Kxaainem)
200 Mevr. Lannoo-Kenis A.
(Oostrozebeke)
300
Van Rossum Lode (Buken)
100
1.000
De Luyck Jozef (Korbeek-Lo)
600 J. Schruers (Hasselt)
500
Bauweraerts F. (Borgerhout)
500 Alfons Van MuUem (Knokke)
Jozef
en
Greta
Van
den
Brande
D'Hauwers K (Asse)
870
(Wolvertem)
300
Lode en Liesbeth (Asse)
650
200
De familie Gheldof (WestkapeüeX 1.000 Papeter (Mere)
Voor
een
60/40
verhouding
en
Sybens Achiel (Alken)
200
een degelijk gesalarieerd
Van Hoof Em. (Melsele)
1.000
Vlaams
ambtenarenkorps
B. Fr. (Mechelen)
300
Duprez
L.
(Bellegem)
200
Verstraeten Fideel (Rupelmonde)
100
Mevrouw
Veulemans
« Fideel blijft fideel >
(Schaarbeek)
1.000
Vennen Pol (Schoten)
200
Verbeiren
Louis
(Itterbeek)
150
Bigaré Alfons (Halle)
300
Marcel
Asselman
(Jette)
1.000
Een vrijdenker
100
c Wij moeten vooruit ! »
Naamloos (Overpelt)
100
Verlooy Jos (Jette)
iLOOO
396.055
Van den Abeele Hendrik
algemeen totaal t
(Brasschaat)
600
De Bondt Albert (Brugge^;
2.000
Veerle Thyssens (Ekeren)
300
Drukkerij Blommaert (Londerzeel) 300 Rectificatie ! mevrouw Vanderstraeten,
Dierickx Roger (Halle-Zandhoven) 300
die vorige week in onze Ujst vermeld
stond met een storting van 1.000 fr.
TVA (Kalken)
'
100
liet ons weten dat zij niet te Etterbeek
< Een strijder van het eerste uur
maar te Brussel woont
nog altijd vol vuur »

ZO worden wij
nóg sterker!
*^-,
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BEENHOUWERS KRUIDENIERS

VLAAMSE
1951 - 1971

-

ZIEKENKAS
20 |AAR DIENSTBETOON

Ziekteverzekering v o o r

ARBEIDERS
BEDIENDEN
ZELFSTANDIGEN
Dagvergoeding

ZELFSTANDIGEN
LOONTREKKENDEN
Bestendige sekretariaten :
Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 03/32.73.05 (2 lijnen)
Brabant: E. Jacqmainlaan 124 - 1000 Brussel - T. 02/19.08.64
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 011/220.57
=

SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID +

G R O O T H A N D E L I N BEREIDE V L E E S W A R E N
Daalstraat 59
—
3601 Z U T E N D A A L
heeft steeds alle bereide vleeswaren in voorraad I
-— meer dan 150 a r t i k e l e n
—- u i t s t e k e n d e k w a l i t e i t e n
— uiterste p r i j z e n
Zaakvoerder-eigenaar : Rob. H E N D R I K S

DIENSTBETOON

V i j f wegenstraat 13 - Izegem
Tel 051/316.23
Kost minder dan U denl<t I
4.000 tevreden klanten i n
West-Europa.
Referenties in het ganse l a n d .

•
PAPIERHANDEL
•
DRUKKERIJ
• GESCHENKEN
Nieuvi^straat 118 - 1000 Brussel
Tel. 17.15.89

VERKIEZINGEN IS
STEMMEN
BEHALEN

Fabriek v a n Land- en
Tuinbouwmachines

HERT - AGRIA
9200

P.V.B.A.
Boneputstraat 28 - Bree
Tel. 011/65.188 en 66.477
MIELE - AEG - LINDE

Koud en w a r m b u f f e t

ECHTE FOTO is niet duurder dan
d r u k , maar VEEL M O O I E R .

gewone

9 0 9 0 STEKENE
Tel. 0 3 / 7 1 . 7 2 . 7 7

Gezellige vlaamse sfeer
wekelijkse rustdag : woensdag
Bellestraat 49 - Hekelgem
Tel. 053/687.40
(ll-VI-71)

H. PELEMAN-MARCKX
Van den Nestlei 16, A n t w e r p e n
Tel 39 19 27
TV - RADIO - ALLE ELEKTRISCHE
TOESTELLEN - HERSTELLINGEN
A A N HUIS
TV PELfvlAR 61 scherm
13.500 f r . i.p.v. 18.950 f r .
Andere merken grootste k o r t i n g
jan '71

p.v.b.a. FRIGAHM

T P I E T POT

»

A n t w e r p e n ' s gezelligste
Bierkelder
Grote Pleter Polstraat 4
(bij Suikerrui)
O p e n vanaf 8 uur 's avonds
Maandag en dinsdag gesloten

WALTER ROLAND
Gcdiplomeard opticien,
• r k e n d door a l l * i t e k e n f o n d t e n
KERKSTRAAT S8
ANTWERPEN
(Let op het huisnummer I)
Telefoon 35.86.62

Bezoek
Casthof « DE VEERMAN »

ALLE MONTUREN

Voor lezers v a n dit b l a d : 1 0 % korfing

Kaai 26, St.-Amands a.d. Schelde

Tel. 052/332.75
Mosselen - Paling
Uitbater : Jan Brugmans
Te Steenokkerzeel
bezoekt elke V l a m i n g
het HEELNEDERLANDSE
PRAATKAFEE

Groepen

« DE APPEL »
en
maatschappijen
allerhande

I I I

bedacht

M i d d a g - en avondmaal in groep : gezellig, f i j n , g o e d en goedlioop.
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse g o e lasj • Eisbein mit Sauerl<raut - Kip aan het spit • Krachtvleesschotel
beter dan in Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 0 1 6 / 2 8 6 . 7 2 - 1.500 plaatsen.
ANTWERPEN : G r o e n p l . 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaai van de stad.
LEUVEN (Bierkelder) : O u d e Markt 1 1 . Tel. 016/268.69
mooiste
kelder v a n Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugsfraat 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel
AALST (Klaroen) : Aufov^reg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen.
HULSTE ( K o r t r i j k ) : Brugsesteenw/. 1 . Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen. • Tel. 03/53.09.32
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 p i . - Tel. 051/72.822
DRONGEN : A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraal : Tel. 011/736.30

Verlichtingsgroothandel

MARC DE VRIESE
( h e t betere genre)
ASSEBROEK - BRUGGE
200 m. b u i t e n de K a t h e l i j n e p .
Grote baan B r u g g e - K o r t r i j k
40 m. toonvensters - meer dan
1.000 verschillende v e r l l c h t l n g s eiementen • O p e n v a n 8u30
tot 20 uur.

BLIJFT GIJ DOOF, V L A M I N G ?
Boycot franskiljons, steun V l a a m se firma's. Bestel zelf k o f f i e of
maak klanten, w e doen al de
rest. Levenslange v e r g o e d i n g :
w i j h o u d e n ons w o o r d I

KOFFIE HAWAÏ
Gr.-Bijgaarden

- T. 02/52.60.55

GROEP BLANCKAERT
Internationaal A d v i e s b u r e a u
Herentalsebaan 624
2100 DEURNE

HOTEL - RESTAURANT
Rotisserie - W i j n b a r - Taveerne

DE KALVAAR p.v.b.a.
Steenweg o p O u d e n a a r d e 45
9499 VOORDE ( N i n o v o )
gesloten v a n 16 tot 31 a u g . 1971

STANDING
2 X k o p e n 1 x betalen
(5.000 in stock)
Voorbeeld : Kostuum kopen,
EEN GRATIS
Dendermondsa s t e e n w e g 276
AALST

Ballelstraat 9 - 1780 T e r a l f e n *
Fijn gebak . Sutkerwaren
IJstaarten
W e k e l i j k s e rustdag : d i n s d a g .

WENST U EEN BLIJVENDE
BIJVERDIENSTE
MET STANDING ?
Bestel k o f f i e v o o r f a m i l i e , v r i e n den, kennissen, alsook v o o r persoonlijk g e b r u i k , aan g r o o t h a n delsprljs. M i n i m u m afname 4,5
k g . Hoge verdienste. Tombola
met 100.000 F p r i j z e n . - Geen
B.T.W.-problemen.
Geen
kapl.
taal n o d i g . Gratis stalen. Schr. :

Koffiebranderij RiMBO

In p r e f a b , of vast - Inlichtingen ;
V.d.P., 34, Begijnhofstraat to
1840 Eppegem - Tel. 015/614.11

A . V e r s w e y v e l d - Trollln
Herentalseb. 122 - 2100 Deurno
Tel. 21.32.52
Epeda . Beka - Simmons
Dodo - Pirelli
Kindermeubelen
«TIENER-STUDIO» - T. 21.59.58
Herentalsebaan 351-353
2100 DEURNE

VLAAMSE GEZELLIGHEID
T r e f p u n t v a n de V l a m i n g e n
—
Stemmige m u z i e k
—
Mevrouw
LAURENT
DELEU
Kortrijksestraat 3
MENEN

Schranslaan 70
1840 EPPEGEM
5 % aan V . U . - l e d e n .
Tel. ( 0 1 5 ) 6 2 9 . 4 2

Kattestraat 20 - Aalst
Tel. 053/244.80
Bekendste k o f f i e h u i s
uit DENDERSTREEK
Matrassenbedrijf

DRANKHUIS BEIAARD

BANKETBAKKERIJ
Jozef en Rita
NEUKERMANS-BLOM

WEEKENDS - GARAGEN

en

A n d r é Hermanslaan 23
2100 DEURNE
Tel. 03/24.00.90 - 24.44.74
G r o o t - k e u k e n materiaal • w a s salons - a u t o w a s i n r l c h t i n g e n ,
diepvries
D 0282

CARROSSERIE
LOOS - VAN HOOF

CORTHALS

« RUSTWEL » "

kan U op ieder ogenblik van de dag van het jaar
middag- en avondmalen aanbieden.
I N T E R E S S A N T
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond,
in een gezellige sfeer.
Nadien k r i j g t U gratis gedurende 5 uur,
een der beste Oberbayern-orkesten

Industriepark - 9990 M a l d e g e m
Tel. 0 5 0 / 7 1 5 . 2 9

Helkant 51 - 9140 ZELE
Tel. ( 0 5 2 ) 4 4 5 . 0 3

Bedden-

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

N.V. LEPLAE R.

Fuérisonpl. 6 - rechtover k e r k
o p een paar 100 m. van
« Vlaams Konferentle-oord
de Ham »
Uitbater Walter DOCKX
Tel 59(75.86

Speciaal
voor U

Industriële
warmelochtgeneratoren
rechtstreekse l e v e r i n g , alsook
levering door b e m i d d e l i n g van
u w installateur.
Residentiële
warmeluchtgeneratoren
uitsluitend levering langs
installateur o m .

AL AL KEUKENS CLASAL
Fabrieken te Ramsdonck
Tel. 015/714.47
Leuven : Jan CLAES
Bondgenotenlaan 171
Tel. 016/347.49
Voor West-Vlaanderen
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Z w e v e z e l e
Tel. 051/612.84

KWATRECHT-Wetteren
Tel. (09)52.19.31

ELECTRA - BREE

Lauwereys - De Bruyn

W i j z i j n de enigste in het land die ECHTE
FOTO z w a r t - w i t op fotopapier in rotatie
drukken.

ALLE GLAZEN

Aanbevolen
Huizen

Bezoek

Zend ons U w foto aanstonds.

—

Bijhuizen : Cogels O s y l e l 73
2600 B e r c h e m - A n t w e r p e n
Tel. ( 0 3 ) 3 6 . 1 0 . 1 1
Gent

Depannagedienst
Autcar - A u t o b u s :
Aarschotsesteenweg 86 - Lier
Tel. 70.05.29 - 70.15.71

CASTHOF LINDENHOVE

D I T IS N I E T M O E I L I J K ALS
DE K A N D I D A T E N BESCHIKKEN
OVER M O O I E ECHTE FOTO'S

Oost-Eindeken 4 8

BREENDONK
Tel. (03)78.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades

K RUG ER'S
AUTOCARS, de beste

E.S. ZWEMBADEN

TUINEN DEMEYERE

A. DE BACKER - DECEY

FOTOKAARTEN W . N .

MOORTCAT

PVBA

Geen

Vraag nog heden inlichtingen bij u w plaatselijke afgevaardigde,
m o e i l i j k h e d e n b i j overschakeling van een ander ziekenfonds.

V.Z.

ULTIMO

Brouwerij

INSTELLINGEN

GARAGEKANTELPOORTEN
I N METAAL

UURWERKEN - JUWELEN
DE MOOR
Schooldreef 19 - G e n t b r u g g e
Tel. 52.01 22

Internationaal Optiek
speciaalzaak v o o r europese
brillenmode
Schooldreef 21 - G e n t b r u g g e
Zaakvoerder : J A N DE MOOR
V.U.-gemeenteraadslid

PAPYRUS
Boek-, PapierFonoplatenhandel
Zaakvoerder
Fons Labeau
de Ribaucourtstraat 7
SInt-Jans-Molenbeek - Brussel 8
Telefoon : (02)28.87.09
Rechtstreekse i n v o e r v a n
DUITSE PIANO'S w . o . t o p m e r k e n
als « Schimmel » en « Ibach »

FIRMA DE MONTE
Adegemstraat 9
MECHELEN
Tel. 0 1 5 / 1 5 0 3 4
Ook 10-tal merken v a n e l e k t r o n .
orgels ( v a n 8.000 f r . a f ) « Küng » - b l o k f l u i t e n - O r f f instrumenten.

LiERSE VLOERHANDEL
Lisperstraat 49
UER
Tel. 70.14.71
VLOEREM
OPENHAARDEN
TAPIJT

^

J

Tel. ( 0 5 3 ) 6 8 2 . 1 5
Vlamingen,

1*?*J ^'"^ ORATIS ADVIES
^ ^ ^ ^

voor u w hypotheekleningen ( I e en 2e r.)
en u w b o u w g r o n d k r e d i i e t e n
aan de
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

UNITAS n.v.
Kortrljkse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.)
Agenten
en
makelaars
neem kontakt met ons !

VAGO n.v.
Kolen - M a z o u t Centrale V e r w a r m i n g
V e r k o o p aan g r o o t h a n d e l s p r i j zen aan z e l f b o u w e r s v a n m a t e rialen
voor
centrale
verwarm i n g : ketels, mazoutbranders,
b u i z e n , radiatoren enz.
BURELEN :
Tel. 015/43:508
Kriekeveld 1, Hombeek.
TOONZALEN :
O u d e Brusselstraat 6, Mechelen
Tel. 015/45.490
SANITAIRE- en KEUKENINSTALLATIES

F. LAMBRECHTS
A B D . Braeckmansstraat, 34
RUMST
Veerstraaf, 9 1 , RUMST
Tel. 03/78.33.97 - 03/78.13.71
Erkend v e r d e l e r v a n
a a n b o u w k e u k e n s TIELSA
TIELSA g e e f t u m o d e r n
en n u t t i g k o m f o r t

BERGERS GERARD

H. MORAEL

THUISWERKZAAMHEDEN I
In iedere gemeente w o r d e n personen g e v r a a g d v o o r het v o u w e n v a n brochure's, sorteren
v a n b r i e v e n , schrijven v a n adressen, enz. A l l e t h u i s w e r k e n z i j n
d i r e k t te aanvaarden I I n l i c h t i n g e n (postzegel Insluiten) :

St-Jansvliet 19 ( K I . Tunnelpl.)
Tel. 33.91.65
ANTWERPEN

Statiestraat 122 - Berchem
Tel. 39.32.57

Postbox 2059 • 's Hertogenbosch

LUSTRERIE D'HAENENS
Predikherenstr. 24 - 8000 Brugge
Tel. 050/30.707 (3 l i j n e n )
Maat & gerede HERENKLEDING
Specialiteit maatbroeken

OPTIEK

—

HORLOGERIE

LUCRATIEF BEDRIJF
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poëtisch surrealist:

karel

w o l lens

In september U. exposeerde
Karel Wollens te Aalst in de
galerij Borghmans. Elke kunstliefhebber die deze tentoonstelling heeft bezocht, begrijpt
wellicht waarom de waardering
«n de belangstelling voor het
CEuvre van deze Antwerpse
schilder zo toeneemt. Inderdaad, de artistieke produktie
van WoUens is verantwoord en
daarbij technisch « af ». Een
sterk persoonlijk expressievermogen karakteriseert zijn creaties. Zowel door de keuze der
onderwerpen als door de picturale weergave ervan slaagt de
kunstenaar erin zelfs tegenstanders van het surrealisme
te boeien. In tegenstelling met
andere surrealistische schilders
weert hij het obscene, het enigmatisme en vooral het erotische element uit zijn werk.
Zijn droomkin deren dienen
jdch anti-intellectualistisch aan.
In rijke schakeringen roept hij
•en magische wereld op van
Terbeeldmg en werkelijkheid
Als in een kleurrijk gedicht
Eoekt hij zijn weg tussen
droom en realiteit. De schilder
tracht het mysterieuze te vangen in contouren en vlakken
die tot een resultaat leiden dat
de toeschouwer kan bekoren en
hem begrijpelijk voorkomt.
Wollens heeft zich op rijpere
leeftijd definitief tot de schilderkunst gewend Geboren in
1912 studeerde hij — tijdens en
onmiddellijk na de 2de WO —
aan de Academie en het Hoger
Instituut voor Schone Kunsten
van zijn geboortestad Antwerpen. Daar hebben Jozef Vinck,
Antoon Marstboom en Isidoor
Opsomer hem technisch gevormd. In aansluiting daarop
schilderde hij hoofdzakelijk
landschappen en bloemstukken.

ruimte van het onbekende, het
onbewuste. Met zijn koel surrealisme rekent hij af met het
cliché van de natuurvisie. Zijn
werk evolueert trouwens con.
stant en nergens vinden we een
spoor van stagnatie.

Zo leerde hij het métier maar
innerlijk schonk dit genre hem
weinig voldoening. Jan De
Schutter, Jack Godderis en Gust
Van Steenwegen, de mentors
van het « Vrije Atelier », zagen
in hem een geboren surrealist.
Het is dan ook in deze richting
dat Wollens zijn weg zou vinden en zijn werk tot rijpheid
zien komen.
Karel Wollens gelooft met
de overtuiging van een mystieker in zijn kunst. Als een magiër laat hij fantasie en werkelijkheid in elkaar vloeien. Of
hij puurt uit de gewone realiteit dat greintje fantasie dat
nog onwezenlijker voorkomt
dan een droombeeld. In symbolische schilderijen weeft hij
visionaire en rationele krachten door elkaar. Regelmatig terugkerende zinnebeelden als
een blad, een bewortelde boom,
een vrouw, een ruïne, een
bloem vertolken een psychische
situatie of spanning. Elk onderwerp dat hij « beleeft »
duidt op een individuele verkenningstocht
doorheen
de

In een streng evenwichtig
totaalbeeld vindt zijn aangeboren zin voor schoonheid een
uitlaatklep. Het poëtisch effect
in zijn werk wordt niet enkel
geschraagd door de vormgeving maar ook door de heldere,
transparante kleuren. Koude
doorschijnende tinten bepalen
gedeeltelijk de speciale sfeer
welke uit zijn werk straalt.
Getemperd blauw beheerst
meestal het achterplan, een
kleur welke in enkele doeken
door een warm rood wordt vervangen. De koele kleurverhouding geeft de compositie nog
meer
spankracht.
Wollens
maakt soms ook gebruik van
schrille
kleurtegenstellingen,
vooral dan in werken van kleinere omvang.
Wollens is bij machte een
idee picturaal te benaderen en
zodanig weer te geven dat het
eindresultaat beslist ethische
en esthetische waarden heeft.

Zoals bij de meeste surrealisten laat zijn technische
vaardigheid hem toe met de
nauwgezetheid van een monnik
de gedachtenwereld van zijn
omgeving af te tasten. Hoewel
de vele schilderijen een esoterische en magische inhoud vertonen komt het werk bevatte-

lijk voor. Hij streeft naar perfectie en is goed op weg zich
een belangrijke plaats te veroveren tussen de surrealistische
schilders. Wollens heeft ons
iets te vertellen, dit in tegenstelling met de leegheid
van het werk van vele nieuwlichters.

WARMELUGHTGENERATOREN
KOUD heb ik het
ZEKER NIET
met een

LEPLAE R.

cultuuragenda
de prijs valt zeker mee.
facetten van jonge
vlaamse kunst
• Het ministerie van Nederlandse Kuituur richt te Antwerpen in het koninklijk mnsetun van Schone Kunsten aldaar een tentoonstelling in onder bovengaande titel. Deze
tentoonstelling biedt een overricht van de kunstproduktie
der jongste jaren in Vlaanderen. Dagelijks van 10 tot 17 u.
D^alve 's maandags, tot en
met 31 oktober.

vlaams muziektijdschrift
•
Het
angnstus-septembernummer wordt ingeleid door
Herman Sabbe met een artikel
over Frank Martin, de Zwitserse komponist. Theo Van Hoof
schrijft over de « De overheidsEorg voor het muzikaal patrimonium », Hugo Heughebaert
vervolgt zijn serie artikelen
over « mens en muziek » met
«De 20ste eeuw», vraaggesprekken met Jan Broeckx, Luc
Goethals, Karel Goeyvaerts, Josef Joris, Comeel Mertens en
Herman Sabbe. Pieter Andriessen schreef een muzikaal profiel van Christiane Wuyts, Jos
Wnytack kaart na over Glory
Halleluja 2000, Jullaan Wilmots
kondigt Nekka 71 aan. Verder
de vaste rubrieken.

Per nr. 20 fr. Abt. 125 fr. (inclusief ANZ-Iidmaatschap) op
giro nr 963.36 ANZ, Oudaan
22-24, 2000 Antwerpen.

N.V. LEPLAE R.
Industriepark

9990 MALDECEM
TEL. (050)715.29

vuilnis of kunst...
• Vermits het « overhevelen »
van kikkerdril een « vorm van
artistieke activiteit kan zijn »
— althans volgens sommigen —
proclameerde Celbeton, Kasteelstraat 2 te Dendermonde,
een bestaande vuilnisbelt in de
Maalstraat, zelfde gemeente,
tot kunst voor de duur van een
maand (tot 30 oktober). Van
galgenhumor gesproken.

literaire reinaertpriizen
1971

STEEDS KLAAR DAG EN NACHT
OM U TE DEPANNEREN I

matthieu's beddenbedriif
biedt voor elk probleem een wooninricnting
onze studiedienst
lost uw woonprobleem gratis op

De jury van de Literaire Reinaertprijzen 1971 kende de
tweejaarlijkse Reinaertprijzen
1971 toe. Het werk « Een veilig
stinkend nest » ingezonden
door Julien Van Remoortele
(Oostende) werd de prijs van
60.000 fr. toegekend voor de
beste inzending in de categorie
roman. De prijzen voor het
reisverhaal en voor het speurdersverhaal werden niet toegekend.

VOOR EEN ECHIE CULTUURAUTONOMIE:VU
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bewegi
antwerpen
ANTWERPEN (arr.)
NIEUW ADRES
Door verhuis van arr. sekr.
Wim Claessens vervalt vanaf 29 oktober het adres Liersesteenweg 197, Mortsel.
Het « nieuw adres » wordt
vanaf 29 oktober : Pastoor
Deensstraat 19, Mortsel. Telefoon 03/55.39.09 blijft behouden.
AARTSELAAR
BORDEN-AKTIE
Allen die een braakliggende
grond of een voorhof ter beschikking willen stellen voor
het plaatsen van 'n bord, melden dit op het sekretariaat, Helenboslaan 25, Aartselaar.
PROPAGANDA
Werkers voor het bussen van
pamfletten en/of het plakken
van affiches, kunnen kontakt
nemen met René De Ranter,
Helenboslaan 25, Aartselaar.
ONZE KAS IS LEEG
U kunt ze vullen door storting op pr 158.05, Kredietbank
Aartselaar, rek. 1185/00640, VUAartselaar ofwel per omslag op
het sekretariaat : R. De Ranter,
Helenboslaan 25. Aartselaar.
ANTWERPEN (Stad)
STEUN
Steun ons nu ! P.C. Eural
Bank Antwerpen 15.02 voor rekening nr. 2/0494 van VU-Antwerpen Stad.
EIGENAARS GEVELS
Of muren, of panden : geef
uw toestemming aan de VU om
op uw eigendom, waar dat mogelijk is. affiches te laten plakken. Tel. 36.84.65.
GETUIGEN
Op 7 november hebben we
zeer veel getuigen nodig in de
feestzaal. Geef u a.u.b. op.
STOEPDEMONSTRATIE
Zondag 17 oktober. Bijeenkomst Wetstr. 12 om 9 u. Red
de Voerstreek : pamfletaktie.
BOECHOUT
DE LEEUWEN DANSEN !
Onder dit motto richt onze
afdeling heden zat. 16 oktober
een avond- en nachtfeest in.
Zaal Doornboom, J. Fr. Willemsstraat 65 te Boechout.
EDEGEM
GRANDIOZE OPENING
« DRIE EIKEN »
Vrijdag
1 oktober
werd
koortsachtig gewerkt tot 19 u.
Om 20 u. begon de receptie
voor
genodigden
(werkers,
geldschieters, voorzitters van
verenigingen, pers, enz.). Iedereen stond paf over de stijlvolle inrichting. De voorzitter van
de vzw VNSE, R. Dekeyser,
schetste in zijn toespraak hoe
dit projekt gerealiseerd werd
en dankte allen die hadden
meegewerkt. Hugo Van Bueren
en Karel Van Reeth spraken
ieder op zijn manier hun dank
uit. Zaterdag werd door de
puike drumband en harmonie
Kempenland van Nijlen de nodige ruchtbaarheid aan de openingsfeesten gegeven. Vanaf 19
u. opende « Drie Eiken » officieel zijn deuren. Circa 250 mensen kwamen een kijkje nemen.
Tot in de late uren werd er gedanst op de tonen van het orkest « The Roulets ». Zondag
werd een « topdag ». Van 15 u.
tot 19 u. werd ons centrum als
het ware ingenomen door de
jeugd, die van het vrij kleinkunstpodium een succes zonder weerga maakte. De heer
Temmerman zorgde met zijn
kunstige orgelmuziek voor een
grootse apoteose.
Het gemeenschapscentrum is
open voor iedereen op dinsdag,
woensdag en vrijdag vanaf 19
u., op zaterdag vanaf 16 u. en op
zondag vanaf 12 u.
VERKIEZINGEN
Wie helpt onze kampanje financieren ? Wend u tot Jef De
Boel, penningmeester of tot
een der bestuursleden. Eerstdaags trekt onze propagandaploeg weer op pad om de aan-

piakborden te pxaatsen. Wie er
nog een wil, geeft een seintje
aan J a n Muys of aan een ander
bestuurslid.
VUJO
In het raam van de verkiezingen werden enkele akties
gepland. Wij rekenen op je medewerking. Persoonlijke verwittigingen volgen.
HERENTHOUT
VOLKSUNIE-BAL EN
OPTOCHT VU-FANFARE
Op zaterdag 16 oktober staat
Herenthout niet alleen in het
teken van het vierde VU-Bal
dat doorgaat in ::aal « L u x »,
Markt te Herenthout, te 20 u.,
m a a r tevens zal op die dag de
nu reeds alomgekende VU-Fanfare Kempenland de voornaamste straten onzer gemeente
doortrekken. Vertrek te 17 u.
aan « de Nieuwe Kroon ».
HOBOKEN
VERKIEZINGEN
Mensen die twijfelen of ze
wel op de kiezerslijsten voorkomen kunnen deze raadplegen
DP het sekretariaat. Jozef de
Costerstraat 38, tel. 27.85.58.
Het is zeer belangrijk dit te
doen.
Stort een financiële bijdrage
op postrekening 1339.44 van
VU-Hoboken, Lage weg 158,
2710 Hoboken. Men kan zijn
bijdragen ook afgeven bij J a n
Peeters, zelfde adres.
Morgen zondag 17 oktober
werftocht met ons weekblad
« Wij ». Verzameling 10 u.,
« Oude Spiegel », Kioskplaats.
Autokaravaan op zaterdag 6
november. Ieder ontvangt nog
een uitnodiging.
Medewerkers in de verkiezingsperiode geven hun naam
op aan het sekretariaat.

HOVE
7 NOVEMBER
Hovenaars rekent af m e t de
grendelaars, verkwanselaars en
unitaristen ! Spijs ons verkiezingsfonds. Stort mild op bankrekening nr. 1056''13/01182 van
de VU-afdeling Hove bij de
Kredietbank, Hove, postrekening nr. 102.83.
KOM UIT J E ZETEL
En steek een handje toe. Wij
hebben u nodig. Meld u voor
het bussen van pamfletten of
andere verkiezingsaktiviteiten.
Neem kontakt m e t : René Van
der Haeghen, Dahliastr. 32, teL
55.35.47 ; Juliaan Op de Becq,
Groenstr. 27, tel. 55.54.17 of Rutger Buys, Vine Bavaisstr. 11,
tel. 55.22.26.
SPORTIVA
Blijf fit en t u r n mee onder
de hoede van mevrouw Steel,
iedere dinsdag en woensdag
van 20 u. 15 tot 21 u. 15 in de
turnzaal van de Rodenbachschool.
VOER
Verleden zondag deelden enkele bestuursleden aan de kerk
Voer-pamfletten uit. Zij hadden handen te kort.

KALMTHOUT
ALGEMENE
LEDENVERGADERING
Dinsdag 19 oktober te 20 u.
30. Café « Pieter Breughel »
Thillestraat. Met gesloten deuren. Alen op post.
AUTOCARAVAAN
Zaterdag 30 oktober te 14 u.
30. Verzameling : Heidebloemlaan te Heide. Nadere inlichtingen : Bert Van Geenhoven,
tel. 66.86.51.
KAPELLEN
HERFSTBAL
Heden zaterdag 16 oktober
om 20 u. 30, jaarlijks VU-herfstbal in zaal « Haasdam » te
Hoogboom. Orkest : « High
Fever ».
AKTIE 1000 X 1000
Wij zoeken een aantal personen in Kapellen om tijdens
de verkiezingsperiode een bord
van 160 x 120 cm. in hun hof
te plaatsen. Een gevel is
natuurlijk ook goed. Verwittig ons bestuur !

KONTICH
VERKIEZINGEN
Raamaffiches te bekomen bij
de verschillende bestuursleden.
Ledenvergadering, vrijdag 29
oktober in ons lokaal. Autokaravaan in samenwerking m e t
afdeling Lint op zaterdag 30 oktober, in de namiddag.
Koördinator - verantwoordelijke voor de propaganda in
onze gemeente is Luc Defossé,
Keizershoek 210, tel. 57.31.31.
AKTIE 1000 X 1000
Wij zoeken nog een aantal
adressen om in hof of aan de
gevel een bord te plaatsen. Betreft borden van 1.20 x 1.60 m.
Gelieve te verwittigen : lokaal
Alcazar, tel. 57.13.52, Van den
Hauwe, IJzermaalberg 29, tel.
57.14.03 en Defossé, Keizershoek 210. tel. 57.31.31
OPROEP
Onze afdeling heeft 3 kandidaten : Mon Van den Hauwe
(Kamer), Marcel Verbeeck (Senaat) en lijsttrekker Jef Steurs
(Provincie). Wij staan voor
grote verkiezingskosten. Daarom graag uw steun op onze rekening bij de Kredietbank
Kontich N r 1155/00715 voor
Volksunie-afdeling Kontich.

op de jeugd. Alle inlichtingen
bij Rik Daniels, tel. 83.26.68 of
bij sekretaris G. Van Wesembeeck, tel. 83.09.11.

MERKSEM
OPROEP
Dringend beroep op al onze
leden en medestanders om 'uit
hun afzondering te komen. Wie
zich beschikbaar wil stellen
voor speciaal propagandawerk
kontakteert onze organisatieleider Omer Stevens, Gudrunlaan 51, (tel. 45.25.17) of propagandaleider Marcel Amelinckf
donderdagavond in Tijl.
10 JAAR GROENINGHE
Zaterdag 6 november, de
avond voor de verkiezingen.
Vlaamse
nationalisten
van
Merksem houdt deze avond
vrij.
STEUN
Eerstdaags zullen
mensen
van ons, zich bij u aanbieden
met genummerde en gewaarmerkte lijsten voor steun, om
de zware financiële lasten van
deze verkiezingen te bestrijden.
Wij verzoeken u onze bezoekers
een goed onthaal te willen
voorbehouden.

ZEER KORTE TIJD U W

MECHELEN (Arr.)
ARR. BAL
Zaterdag 30 oktober Vlaams
Herfsbal van de Volksunie, arrondissement Mechelen in de
zaal Familia, Aarschotsesteenweg, Berlaar-Heikant. Orkest :
« The Tender Tunes ». Eerste
dans 20.30 u. Toegangsprijs 50
fr. Kaarten bij de bestuursleden van alle afdelingen.
MORTSEL
VERKIEZINGSFONDS
Elke vorm van steun is van
harte welkom. Stort heden nog
uw « verkiezings-bijdrage » op
onze p.c. n r 1151.12, Volksunie
Mortsel, Lierse steenweg 197,
Mortsel. (Tot 28 o k t ) .
NIEUW ADRES
Gemeenteraadslid en VU-arr.
sekr. Wim Claessens met zijn
gezin verlaten op 29 oktober
e.k. het in de kringen gekende
adres Liersesteenweg 197. H e t
« nieuw adres » v a n 29 dz.
wordt : Pastoor Deensstraat 19,
Mortsel (Savelkoul). Telefoon
35.39.09 blijft behouden. Steeds
tot uw dienst.
PROPAGANDA
Hebt u ze al zien staan... onze
« eigen reklameborden » zo
m a a r in de voorhofjes. Wenst
u ook op deze wijze onze propaganda mee te voeren ? Of
aan u w r a a m een VU-affiche t e
hangen. Telefoneer nr. 49.71.42,
R. Palmaerts, Antwerpsestraat
132, Mortsel. U ontvangt onmiddellijk het nodige.
SCHILDE
DANK
Wij danken alle afdelingen
zeer hartelijk voor de sympathiebetuigingen t e r gelegenheid van ons 10-jarig bestaan.
OPROEP
Wie heeft er nog een plaatsje
voor een verkiezingsbord, wie
helpt ons voor het plakken ?
Wij rekenen ten stelligste ook

VORST-KEMPEN
BAL
Op het voetbalterrein v a n
Groot-Vorst, jaarlijks afdelingsbal, op zaterdag 23 oktober. Inkom 30 fr.

HOUTWORM ?
Behandeling van dakwerken
tegen alle houtinsekten,
TWINTIG JAAR WAARBORG
Dokumentatie op aanvraag.
Gratis en vrijblijvend bestek
in gans Benelux.
PV.B.A INDUSTRADE
Vanderzijpestraat 12
Wemmei 1810
T 02/79.20.00

medegedeeld
l i e BRABANTS Z A N G F E E S T
ST. AGATHA BERCHEM
De Gouw Brabant v a n h e t
A.N.Z. organiseert op zondag
24 oktober 1971 h a a r
elfde
Zangfeest in de feestzaal P a x ,
Kerkstraat 83 in bovenvermelde gemeente, om 15 uur.
Met : de Elegasten, Keurgroep Tijl, het O.L. Vrouwkoor
van Vilvoorde, en het V l a a m s
Volkskunstorkest. Regie : B e r t
Muyswinkel ; dirigenten : J u liaan Wilmots, J a n Brouns en
Etienne Moens.
Eregast : A r m a n d
Preud'homme.

VU MANDATARISSEN
w i j kunnen U nog steeds op

REKLAMELUGIFERS
leveren voor de komende
verkiezing
Inlichtingen :
PUBLISPIECEL
Belegstraat 16
2000 Antwerpen
Tel. ( 0 3 ) 3 6 . 4 2 . 6 8
na 19 u. ( 0 3 ) 3 7 . 9 5 . 9 2

COO - WETTEREN
In de instellingen van de
COO-Wetteren zijn volgende
betrekkingen te begeven :
1 boekhouder voor de verzorgingsinstellingen
1 klerk
2 verpleegsters, A2-brevet
Inlichtingen zijn te verkrijgen in de kantoren van de
COO, Wegvoeringsstraat 53,
Weiteren, iedere voormiddag van 8 u. 30 tot 12 u. 30 of
bij de voorzitter, W. Braeckdan. Meersstraat 3/1, 9200
Wetteren.
De k a n d i d a t u r e n
moeten
uiterlijk op 25 oktober ingediend zijn.
Advertentie

Gemeente
MARIAKERKE (0-VI.)
Het Gemeentebestuur van Mariakerke maakt bekend dat één betrekking van politieagent op
proef te begeven is. Inlichtingen
en voorwaarden te bevragen op
het gemeentesecretar. (bur. 1 2 ) .
De eigenhandig geschreven aanvragen moeten ingediend vt^orden bij het College van Burgemeester en Schepenen van en te
9910 Mariakerke, per aangetekend schrijven uiterlijk ter post
besteld op 2 november 1971 en
vergezeld van de nodige bewijsstukken.

NATIONAAL
VTB-FOTOSALON
Door
de
VTB-fotokringen
wordt het gouden jubileum v a n
hun vereniging gevierd m e t
een eerste Nationaal Fotosalon,
dat geopend wordt door de algemene voorzitter, de heer J o zef v a n Overstraeten, op zaterdag 23 oktober te 16 u., in de
Hendrik de Braekeleergalerij,
St-Jacobsmarkt 45, 2000 Antwerpen. Open tot 4 november,
van 10 tot 18 u.
HIPPOLIET VAN PEENEVIRGINIE M I R Y P R I J S
TOEGEKEND
De Vlaamse Toeristenbond
richt jaarlijks de Hippoliet v a n
Peene-Virginie Miryprijs in t e r
bevordering v a n de nederlandstalige toneelliteratuur. T e r gelegenheid van VTB's gouden
jubileum werd de prijs dit j a a r
verhoogd tot 15.000 fr. Hij w e r d
thans toegekend aan het Gents
Jeugdteater. De prijs zal door
VTB-voorzitter, de heer Jozef
/ a n Overstraeten, plechtig overhandigd worden t e r gelegenheid van een nieuwe kreatie.
VNSU-GENT
De Vlaams Nationale Studenten Unie - Gent deelt m e e d a t
h a a r preses P i e t De Wilde e n
h a a r preses-kultuur P e t e r Muller zich genoodzaakt gezien
hebben van universiteit t e
veranderen.
Bijgevolg zal h e t bestuur
voor '71-72 als volgt samengesteld zijn : preses : Dirk V a n
Gelder, St.-Pietersnieuwstraat
208, 9000 Gent ; p r e s e s - k u l t u u r :
Hugo Van Hemelryck, Rozier
13, 9000 Gent ; preses dienst politiek : J a n V a n der Eist, Beizeg e m s t r a a t 20, 1120 Brussel ;
hoofdredakteur : Stefaan D'haeze, P l a t t e n b e r g 12, 9000 Gent ;
voorzitter Algemene Raad :
Jos De Brabander, Pattijntjesstraat 150, 9000 Gent.
Het sekretariaat
van de
VNSU-Gent is voortaan gevestigd in h e t Vlaams Hui»
Roeland, Korte
Kruisstraat,
9000 Gent.

Advertentie

COO - AALST
De Commissie van Openbare
Onderstand zal eerlang een examen inrichten voor werkman g e schoold B ( K o k ) . De batig g e rangschikte kandidaten zullen in
de werfreserve opgenomen worden, duurtijd 3 jaar. De kandidaturen voor deelname aan het
examen dienen, uiterlijk op 24
oktober op het sekretariaat aanwezig te zijn, samen met de nodige bewijsstukken .
Voor verdere inlichtingen kan
men zich steeds wenden tot het
secretariaat van de Commissie
Gasthuisstraat 4 0 , 9300 AALST.
Advertentie

WIJNEN - GEESTRIJKE DRANKEN
koopt U in vertrouwen

W.

WOMMELGEM
1000 X 1000
Ieder lid kijkt uit n a a r geschikte plaatsen. E e n seintje
verwachten wij op de adressen
Welkomstraat 2 en Welkomstraat 116.

COLAERT

Gen. Jacquesstraat 61
—
8160 Diksmuide
Tel. (051)509.72

Kernredaktie
T. van Overstraeten
(elndr e d . ) , P. Martens ( h o o f d r e d . ) ,
R. Corty ( r e d . sekr.), M . van
Liedekerke.
Redaktie en publiciteit :
Sylvaln Dupulslaan 110
1070 Brussel
Tel. 02/23.11.98
Administratie en beheer >
Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000
Tel. 02/12.51.60
Alle klachten voor niet ontvangen van blad op 'it adres.
Jaarabonnement :
300 fr.
Halfjaarlijks
170fr.
Driemaandelijks
95 fr.
Steunabonnem. (min.) 500 fr.
losse nummers :
10 fr.
Alle stortingen voor het blad
op prk. 1711.39 van « W I J »,
Vo'-••- 7 1 , 1000 Brussel.
lever M r F. V a n eizegemstraat 20
. üssel 1120
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WILRIJK
BPOEDIG HERSTEL
Vriend Karel Van Themsche
is sinds een week terug thuis
uit de kliniek. Er was gewoon
een houden meer aan : veriezingen in het zicht en Karel
in bed, daar klopte iets niet.
Wij wensen Karel een spoedig
en volledig herstel toe !
PROPAGANDA
Zoals tijdens de gemeenteraadsverkiezingen loopt alle
propaganda over Pol Vandergucht, Juul Moretuslei 362, tel.
27.79.70.

t

WOMMELGEM
PROPAGANDA
Ieder « Wij »-lezer geeft na
lezing zijn blad door, of stopt
het in de brievenbus bij een
« twijfelaar ».
Aanbevolen : Hang een affiche voor uw raam : 40 cm. x
60 cm. Verkrijgbaar : Welkomstr. 2, tel. 53.61.75 en Welkomstr. 116, tel. 53.86.68.
VLAAIENSLAG
Voor ons verkiezingsfonds rekenen wij op aller medewerking. Koop en verkoop onze
lekkere Limburgse vlaaien.
LEEUWEVLAGGEN
Verkrijgbaar : sekretariaat.
Welkomstraat 116.
VLAAMSE ZIEKENKAS
Help onze eigen sociale organisatie verstevigen en wordt
lid van de Vlaamse Ziekenkas
'(geen nieuwe wachttijd). Voor
Wommelgem, Ranst en Borsbeek : R. Bellefroid, Stenekruis
5, Wommelgem, tel. 53.66.55 na
18 uur.
ZWIJNDRECHT
STEUN
Stort vandaag nog uw bijdrage op postrekening van Piet
Severins nr 123473, Zwijndrecht met vermelding van
verkiezing 1971. Dank bij voorbaat.

brabant
BRUSSEL-HALLEVILVOORDE (arr.)
KONTAKTADRESSEN VOOR
PROPAGANDAMATERIAAL
Brussel : Kongresstraat 53,
1000 Brussel, tel. 17.92.18.
Woivertem : J. De Mars,
Hoogstraat 51.
Vilvoorde : Jonkers, Schaarbeeklei 3, tel. 51.44.42.
Halle : Café De Sleutel, Grote Markt.
Overijse : Café « Luxembourg » bij de kerk van JezusEik
Asse : Jos Vynckier, Arsenaalstraat 53.
Zaventem : Bob Maes, Parklaan 14, tel. 20.18.59.
Gooik : J. De Loecker, Steenweg Halle-Ninove 42A.
Dilbeek : E. Van Wijmeersch,
Oranjerielaan 4.
Deze adressen zullen zo spoedig mogelijk bedeeld worden.
ARR. SECRETARIAAT
Het arr. secretariaat is elke
avond ter uwer beschikking,
gebruik het. Adres : Kongresstraat 53 te 1000 Brussel, tel.
17.92.18. Gelieve alle korrespondentie hiernaartoe te zenden.
DILBEEK-ITTERBEEK
VERKIEZINGSMEETING
Donderdag 21 oktober te 20
n. heeft een grote verkiezingsmeeting plaats te Dilbeek in de
laal Mertens Ninoofsesteenweg
Dilbeek. Sprekers zijn Gerard
Siegers, senator Claes, Paul
Martens en Valeer Depauw.
Alle VU-simpatisanten uit het
kanton Anderleeht worden er
ten stelligste verwacht.
HUIZINGEN-BUIZENGEN
DANSFEEST
Heden zaterdag 16 oktober
1971 te 20 u. 30 in zaal « De
Welkom », de Kerckhovestraat
16a te Buizingen.
JETTE
SOC. DIENSTBETOON
Sterrebeek : Leo De Kerpel,
Leopold Watierlaan 89.
Wemmei : Walter Van Mieghem, gemeenteraadslid. Kaasmarkt 157.
Grimbergen : Paul Deneve,
Max Havelaarlaan 10, telefoon
59.35.04 en Gaston Asselberghs,
Keienberglaan
76, telefoon
59.20.77.
S t Pieters-Leeuw : elke 2de
zaterdag van de maand van 11
tot 12 u. bij Frans Adang, Ruisbroeksesteenweg 109.
Steenokkerzeel : in café «De
Appel », Theo Pauwels, iedere
4de dinsdag van de maand.

LIEDEKEBKE
BAL
Op zaterdag 23 oktober om
20 u. in de feestzaal van het
Mulhof, bal van de Vlaamse
Kring. Kaarten (50 fr.) te bekomen bij de bestuursleden en
in het lokaal Sportwereld.
MALDEREN
AKTIE 1.000 X 1.000
Leden en sympatisanten die
aan deze aktie willen meewerken kunnen kontakt opnemen
met de leden van het bestuur.
Hout dat kan dienen voor deze
aktie is steeds welkom.
MERCHTEM
BAL
Het derde Vlaams-Nationaal
Dansfeest van de Volksunie-afdeling Merchtem heeft plaats
op zaterdag, 16 oktober a.s. in
de zaal « Oberbayern », Stoofstraat te Merchtem. Orkest :
Peter Philips.
ST. PIETERS LEEUW
SOCIAAL DIENSTBETOON
Elke tweede zaterdag van de
maand van 11 uur tot 12 uur bij
Frans Adang, Ruisbroeksestwg,
109 te St. Pieters-Leeuw.
ST. PIETERS EN
LAMBRECHTS WOLUWE
SOC. DIENSTBETOON
Provincieraadslid Th. Pauwels houdt elke derde donderdag van de maand zitdag voor
sociaal dienstbetoon in « L'Europée», G. Henrilaan, 1 te St.
Lambrechts-Woluwe. Eerstvolgende zitdag donderdag, 16 september van 20 tot 21 uur.
TISSELT
KARTOENALE
Op 30 en 31 oktober en op 1
november richt onze afdeling
een « Vlaamse Kartoenale » in.
Opening zaterdag 30 oktober
om 20 u. in de gemeentelijke
jongensschool, Blaasveldstraat.
Stellen ten toon : Pil, Brasser,
Luk Cooke, Leo Dress, Fabri,
J.V.S., Wies Peleman, Ploeg,
Punt en Vujo. Ook worden 15
vooroorlogse spotprenten van
Joz De Swerts (voor « Pallieter » getekend) geëxposeerd.
ZAVENTEM - NOSSEGEM
BAL
De afdeling van de Volksunie houdt haar tweede lustrumbal op zaterdag, 30 oktober e.k. in de zaal « St. Michiel », Stationsstraat 103 te
Zaventem. Het Orkest « Bert
Minten » speelt ten dans.

oost-ylaanderen

ASPELABENEDERHASSELT
ZITDAG DIENSTBETOON
Voortaan houdt provincieraadslid Urbain De Grave elke
4de zaterdag van de maand
vanaf 18 u. zitdag in café De
Zwaluw, bij Elvire, Cyriel
Prieelsstraat te Aspelare.
BALEGEM
BAL
Zaterdag 23 oktober, 20,30 u.,
in zaal Oberbayern te Scheldewindeke. Kaarten a 50 fr. bij
alle bestuursleden en bij sekretaris Wim De Smet, Smissenbroek 1, Oosterzele.
BESTUUR
Heden zaterdag 16 oktober te
14 u. 30.
PROPAGANDA
Financiële steun steeds welkom voor onze pamfletten en
« Weergalm » bij Wim De
Smet (Oosterzele) en Daniël
Helderweirdt (Balegem).
Medewerkers gevraagd voor
uitdelen en bussen van pamfletten, borden-aktie, rondritten, enz. Adres bezorgen aan
sekretaris Wim De Smet, Smissenbroek 1, Oosterzele (telefoon 705390).
DENDER-WEST
AUTO-KARAVAAN
Zondag 31 oktober e.k., vertrekt aan de kerk van Vlierzele te 9 u. 30 een propagandakaravaan ter ondersteuning

van onze twee kandidaten : Jules Henderickx en Ghislain
Henderickx. Alle leden en simpatisanten worden stellig verwacht.

DESTELBERGEN
ZEVENDE HERFSTBAL
Op 16 oktober a.s. heeft het
zevende herfstbal
van de
Vlaamse Vrienden Destelbergen plaats in de zaal Malpertuus. Deuren om 21 u.
GAVERE
KIESFONDS
Steun voor « Weergalm » en
pamfletten welkom op postrekening 857368 van penningmeester Willy De Rijcke, Scheldestraat 17, Gavere. U kan ook
terecht bij onze bestuursleden.
PROPAGANDA
Alle medewerkers stipt op
post voor onze zaterdagavond
sn zondag aktie, van nu tot 7
november. Inlichtingen : sekr.
Mark De Langhe, Scheldestraat
9, Gavere, tel. 751703.
BAL
Allen naar het kantonnaal
verkiezingsbal op zaterdag 23
oktober te 20 u., te Scheldewindeke, zaal Oberbayern. Kaarten
bij de bestuursleden aan 50 fr.
Eregast : Leo Wouters.
BESTUUR
Heden zaterdag 16 oktober te
14 u. 30 te Asper, Steenweg 87.
Allen op post om verdere propaganda te bespreken ; afrekenen steunkaarten, spaarpotten,
enz.
GENT
VUJO
Alle Vujo's worden opgeroepen tot een ledenvergadering in
Vlaams Huis Roeland op
woensdag 20 oktober e.k. om 20
u. We bespreken onze inzet
voor de verkiezingen en de nationale schak^lvoettocht van
het Allerheiligenweekend.
VU-MUIDE-WIJKWERKING
Gemeenteraadslid Erik Vandaele houdt elke eerste en derde donderdagavond van de
maand sociaal dienstbetoon in
café « De Nieuwe Sapeur »,
Salvatorsstraat 129. Pamfletten
die deze sociale werking aankondigen, worden deze week
in de wijk gebust.

2. het voorzien in het personeelkader van één of meerdere
arbtenaren, belast met het uitoefenen van deze nieuwe funkties. Het betreft volgende funkties : stedelijke ombudsman of
burgerraadsman ; informatie
en public relations ; maatschappelijk opbouwwerk en begeleiding van de raden ; systematisch wetenschappelijk onderzoek van de wensen en behoeften van de inwoners op alle gebied en in alle wijken met het
oog op het verzamelen van de
informatie voor de opstelling
van meerjarenprogramma's
Dit voorstel dat een belangrijke realisatie zou betekenen
van het hoofdthema van het
VU-verkiezingsprogramma, nl.
van Oudenaarde een demokratische modelstad maken door
het realiseren van de informatie en de inspraak van de bevolking werd door de raad aanvaard. In het nieuwe personeelskader van de stad zal een
betrekking voorzien worden
van maatschappelijk opbouwwerker, die met deze 4 funkties
zal belast worden.
Deze beslissing is een eerste
sukses voor de VU-Oudenaarde.
WONDELGEM
AKTIVITEITEN
Op 5 november, jaarlijks algemene statutaire vergadering
met verslag over de voorbije
werking en de aktiviteiten voor
de toekomst. Onze twee schepenen en gemeenteraadsleden belichten hun werking op het gemeentehuis. Daarna lichtbeelden over onze uitstap naar de
Voerstreek en de deelname aan
de 44ste IJzerbedevaart.

west-ylaanderen
BRUGGE-TORHOUT (arr.)
NIEUWE ARR. SEKRETARIS
Vanaf 1 oktober vervalt het
huidig adres van het arrondissementeel secretariaat. Gelieve
alle correspondentie vanaf die
datum door te sturen naar de
nieuwe sekretaris •: Jacqueline
Van Halme, Nieuwstraat 31,
8200 Brugge 2.

zaal Nieuw Gemeentehuis. Bijdrage : 50 fr. Kaarten bij de
bestuursleden en in het Vlaams
Huis, tel. 051/33663.
KORTRIJK (Arr.)
ARR. BAL
VERKIEZINGSBAL
Zaterdag 23 oktober te Hulste
in Thier Brau Hof om 20 u.
Kaarten bij alle bestuursleden.
Uw aanwezigheid zal een steun
zijn voor onze kandidaten en
ook voor onze propagandisten.
AUTOKARAVAAN
Op zaterdag 30 oktober en zaterdag 6 november richten wij
een autokaravaan in. Hierbij
doen wij een oproep tot de leden massaal aan deze autotocht
deel te nemen. Wij verzamelen
te Kortrijk op het Casinoplein
om 14 u. Iedereen op post !
OMLOOP
Zaterdag 30 oktober . Kortrijk, Bissegem, Wevelgem, Lauwe, Marke, Bellegem, Rollegem,
Aalbeke,
Rekkem,
Menen,
Moorsele, Gullegem, Heul^
Lendelede, Hulste, Bavikhove,
Beveren-Leie, Desselgem, St.
Eloois-Vijve, Waregem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Kortrijk.
Zaterdag 6 november : Kortrijk, Harelbeke, Deerlijk, Vichte, Ingooigem, Anzegem, Gii«
zelbrechtegem, Kaster, Kerk»
hove, Tiegem, Otegem, Heestert, Waarmaarde, Avelgem,
Outrijve,
Bossuit,
Helkijn,
Spierre, Kooigem, St. Denijs,
Moen, Zwevegefn, Kortrijk.
KOEKELARE
SOENS EN VOERSTREEK
Na een lang debat en na herhaalde poging slaagde onze gegemeenteraadsfraktie erin twee
moties te doen goedkeuren doos
de gemeenteraad, beide op 4
oktober jl. De eerste was een
motie van gelukwensen voor
burgemeester Soens van Strombeek-Bever en de tweede eiste
het behoud van de Voerstreek
bij Limburg, en dit tegen de
regeringsontwerpen in. Profjr
ciat !
KUURNE
BAL
Arrondissementeel Bal van
de Volksunie. Zaterdag 23 oct.
'71 in Thier-Brau-Hof Hulste.
Toegangskaarten bij de bestuursleden.
SOCIAAL DIENSTBETOON
Senator Frans Blancquaert,
schepen van informatie, iedere
maandag van 20 u. — 22 u. in
de « Cirkel » Harelbeeksestraat, Kuurne.

HERZELE (Kanton)
JUBILEREND
VU-EREMBODEGEM
Op 31 oktober wordt 10 jaar
VU in Erembodegem gevierd.

ADINKERKE
HUWELIJK
Op 1 oktober trad ons lid Joannes Benteyn, in het huwelijk
met mej. Ginette Bouche. Van
harte proficiat aan beiden.

3IERELBEKE
PROPAGANDA
De propagandamolen draait
rond en dit niet aUeen in onze
afdeling maar in gans het kanton Oosterzele. Alle verkiezingsborden werden reeds door
de mooie affiche « Maak ons
nog sterker » voorzien. De 1000
x 1000 borden eveneens zoals
trouwens ook de gewone borden bij privaat-personen. Na
het eerste pamflet in alle bussen volgt nu een « Weergalm ».
Ook de spandoekaktie « Stem
Volksunie » aan de kerk en op
de brug van de autostrade was
een succes. De radio-wagens
zorgen ervoor dat tot in de uithoeken van gemeente en kanton de stem van de Volksunie
gehoord wordt.
UITGESTELD
Gezien de verkiezingsaktiviteit heeft het bestuur besloten
de rondrit met de derde leeftijdsgenoten en de reis naar
Frans-Vlaanderen naar een latere datum te verschuiven.
OPROEP
Wie als getuige hetzij in
de telburelen als in de verkiezingsburelen wenst te zetelen
gelieve zulks zo spoedig mogelijk te laten weten. Het bestuur
vergadert elke maandag in «De
vier wegen » bij Abel.
ONZE KANDIDATEN
Voor de Kamer : 8ste : Gijselinck Robert, Merelbeke.
Voor de Senaat : 6de : dr.
Roger Meysman, Melsen.
Voor de Provincie : 2de :
Van Gijseghem Georges, Merelbeke ; 5de : De Sutter Julien,
Merelbeke ; 8ste : Vercamer,
Vurste.

ALVERINGEM-HOOGSTADE
BURGEMEESTER SENESAEL
OVERLEDEN
Op 7 oktober werd te Hoogstade, onder zeer grote volkstoeloop de h. August Senesael
ter aarde gedragen, in aanwezigheid van senator van de
Weghe, de arr. voorzitter, de
kant. gevolm. en talrijke bestuursleden en leden van Alveringem. Hij was één der allereerste leden van de VU in de
Westhoek, burgemeester van
Hoogstade tot aan de samenvoeging met Alveringem en
fraktieleider van de oppositie.
A. Senesael was voorzitter van
hst VOS, medestichter van het
Boerenfront en beheerder van
het Verschaevekomitiee. Het
heengaan van deze markante
persoonlijkheid, bekend en geliefd bij de boeren en oudstrijders en ook ver buiten zijn gemeente laat een grote leemte
achter. Wij bieden langs deze
weg onze innige deelneming
aan de naastbestaanden.

OUDENAARDE
GEMEENTERAAD
Als laatste punt op de agenda
van de gemeenteraad van 4 oktober jl. werd het zeer belangrijke voorstel van ons raadslid
Frans Van Den Heede behandeld, nl.. : 1. het behartigen van
een aantal nieuwe funkties
welke verband houden met de
verhouding bestuur-bevolking ;

ZARREN-WERKEN
HUWELIJK
Op 9 oktober trad de heer
Albert TaUieu, junior, zoon van
ons provinciaal raadslid, te
IZEGEM
Aalst in het huwelijk met me;
AVONDFEEST
Op zaterdag 30 oktober wordt juffrouw Jeannine Gies. Zi]
u samen met uw vrienden har- gaan zich te Klerken vestigen.
telijk uitgenodigd tot het Aan het bruidspaar en beide
avondfeest met dans. Start te | families onze hartelijke geluk20 u. Plaats : Kachtem in de • wensen.

ICHTEGEM
AFDELINGSBAL
Hedenavond vindt in de
feestzaal « De Engel », een
groot Sint-Maartensbal plaats :
Dpbrengst voor de verkiezingen.
We rekenen op massale deelneming van alle afdelingen.
lEPEB
WI
Op 15 oktober e.k. gaat in
« 't Zweerd », Grote Markt te
leper om 20 u., een ontspanningsavond door. Er zullen
pannekoeken opgediend worden met koffie. Wij verwachten
al onze dames zonder uitzondering. Deelname in de kosten :
50 fr.

LEFFINGE-SPERMALIE
VERKIEZINGSDANSFEEST
Ons bal van 23 oktober zal gesteld worden in het teken van
de verkiezingen, met voorstelling van de Kandidaten. Bierhuis, Leffinge. Inkom : 40 fr.
OOSTENDE
DUBBEL HUWELIJK
Johnny Vandenabeele, Raversijde huwde op 29 september
met Nadine Wittesaele, terwijl
Willy Week op 1 oktober in het
huwelijksbootje
stapte met
Yannic De Smet. Beide bruidsparen en alle families : van
harte gelukgewenst.
POPERINGE
PAPIERSLAG
Na anderhalf jaar zijn we
erin geslaagd 15.000 kgr. oud
papier te sparen, dat inmiddels
verkocht werd. Ónze arr. voorzitter, Michel Capoen, bracht
er eveneens 15.000 kgr. bijeen.
Al wie geen raad weet met
zijn oud papier kan er mee terecht bij Rik Sohier, Werf 104
ROESELARE-TIELT (Arr.)
KIESFONDS
De propaganda voor de verkiezingen zal ons vee! geld
kosten. Stort uw bijdrage in
het kiesfonds. Doe het nu op
PR 95.76 van de Bank van Roeselare ten voordele van de rekening 11/66232 Volksunie aru.
Roeselare-Tielt.
ARR. SEKR.
De arr. sekretaris zoekt voor
de Volksunie een geschikte apchiefkast. Wie heeft een afdankertje ? Tel. 26.71.0.
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xoekert-jes
Zoeken passende betrekking :
Juffrouw, 19 jaar, opleiding
sekretanaat en typiste.
Jonge heer, 23 jaar, diploma
vertaler, brevet tolk Engels,
Frans, Duits en Nederlands.
Zich wenden volksv. E. Raskin,
Ursulastraat 1 te Eigenbilzen,
tel. 011/19454.
R146
Zoeken passende betrekking :
1. maatschappel. assistente sockulturele sector, basis metodiek
groepswerking. 2. jongedame,
gespecialiseerd in voetverzorging ; 3. programmeur, voldaan
mil dienstpl., zkt betr. provin.
Antw. ; 4. juffr., techn. middelbaar onderwijs, 21 j . , ervaring
als kantoorbediende.
Licentiaat plantkundige biochemie (Leuven 1971) zoekt
stage in laboratorium, liefst reHulp bij fotograaf ( 20 jaar )
zoekt passende betrekking.
Jonge man zoekt betrekking
als magazijnier.
pchrijven of telefoneren senator Jorissen, Mechelen, telefoon
015/43596.
R144

Voor al uw verzekeringen

OIEPVRIESTUNNELS
KAMIONKOELINe
WINKEUNRICHTINGEN

K0ELT0(3EN
KOELKAMERS
DIEP VRIEZERS
caVOOS SUPERMARKTEN^ INDUSTRIE

Kies

EN VOEDINGSNUVERHEID

ETN JEURISSEN PVBA
Oe w i n t e r s t r a a t 24
Borgerhóut/Antwerpen Tel.: (03)3611.35-36.59.31

MAURETUS

BECO

BECO

de Verzekeringsmaatschappij

levering van gas- en stookolie !

van eigen bodem

BECO

BECO

Vraag FORT ZEGELS aan onze bezinestations
BECO verwacht ook uw bestelling
p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236, ZWIJNDRECHT
TeL : (03)52.81.73 -32.02.10

Zoeken passende betrekking in
dienstverband :
J, Accountant, fiskaal raadgever, 28 jaar (gehuwd), ervarmg
verzekeringen. In arr. Turnhout of Antwerpse.
i Sekretaresse met ervaring,
|3 j . , gehuwd, woonachtig te
Turnhout.
Schrijven of telefoneren : J.
iaelemans, Denefstr. 3, Turnout, tel. 014/445.30 (14u.-15u. of
19u.-19u.30).
R147

STOFFEN
Z I J D E N

N.V.

E

Tolstraat 71-73

Willebroek
MAZOUTTANKS
METAALWERKEN
PIJPVERWERKING
Tel. 03/78.82.34

ANTWERPEN

Tel. (03)38.59.53 (5 lijnen)

E R H E L S T

WILLEBROEKSE
METAALBOUW
P.V.B.A.
Egmont en Hoornestraat 15

MAURETUS

AGENTSCHAPPEN
OVER GANS HET VLAAMSE LAND

NIEUWSTAD, 4
—
2000 ANTWERPEN
TELEFOON (03)33.23.07 (bij Oude Vaartplaats)

Zeer voordelige prijzen voor onze
vliegtuigreizen naar de

jafll?:.

LANEI^

®
RIJWIELEN
KINDERWAaENS
ROLLEND SPEELGOED
St-jakobsmarkt 97
ANTWERPEN
Uitbater :
HILLECEER ROGER

COSTA BLANCA (BENIDORM)
SLECHTS 7.990

fr. voor

DRIE

WEKEN

!

Luchthaventaksen, verzekering, reisleiding, enz... inbegrepen
Afreizen tot 4 maart.

m

Meer gegevens over deze reis vindt U In ons bondsblad van 2 sept.
GELDIGE REISPAS VEREIST !

VTB - VAB : Sint-Jakobsmarkt 45 - 2000 Antwerpen

Tel. (03)31.09.95 (10 lijnen)

open alle dagen uan 10 tat 20uür. zondag non 10tot 17uur
's middags gesloten van 12.30 tot 14 uur. - Woensdag gesloten.

DE PRIJSBREKER
BLIJFT DOORGAAN
MET DE PRIJZEN
TE BREKEN !

LUXE SALON
in skai op gechromeerde
Tieerde
draai voet

EETPLAATSEN
in eik 9 stuks

5.950 F
VAST TAPIJT

9.900 F

SLAAPKAMERS
2 pers. - 100 modellen +
gratis ressort
klassiek of
Q Q7|;
E
modern
OiSfU F

: BESTE KVV'ALITEIT 180 F/m2

GROENSTRAAT 84, ANTWERPEN

KEUKENKASTEN
aan prijsbrekersprijzen.

2.900 F

ALSOOK HONDERDEN NUTTIGE
HUISHOUDTOESTELLEN EN GESCHENKEN

KEIZERSTRAAT 2, TERNAT

WW . 16-10-71

15

niet

te

koop...

zonder dat w i j
- er een beetje van uw eigen persoonlijkheid hebben ingelegd
- het aanpassen aan u w budget en leefgewoonte
- er iets speciaals voor U van maken dat niemand ooit had

W i j hebben goede ontwerpen
doch krijgen graag van U kritiek
Bij elke klient vertrekken w i j opnieuw met een blanko
blad... noteren uw desiderata en onderzoeken uw f i nanciële mogelijkheden.
Budget en wensen kombineren en bestuderen w i j tot
iets persoonlijks en speciaals... én met de prijs erop

vb. : bouwprijs slechts

F 1.265.122,-

bouwen vraagt een goede begeleiding en w i j beweren de ideale kombinatie te vormen
voor een doeltreffende realisatie.
Als zelfbouwers dat zien, schamen ze zich wel een beetje.

STOP pus MET ZOEKEN...

RAADPLEEG ONS !

Voor ons is een klant méér waard dan een order.

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN NV
Raadpleeg nog vandaag één onzer

informatiecentra

N/VMVI:
ADRES:

te

ANTWERPEN
Meir 18
Tel. 03/31.78.20

BON

GENK
Wïnterslagstraat 22
Tel. 011/544.42

GENT
Onderbergen 43
Tel. 09/25.19.23

LEUVEN
Brusselstraat' 33
Tel. 016/337.35

KUNNEN metdegroteK vanKwalitell

— beschik over een bouwgrond Gemeente :
breedte :
en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden.
— beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een
aanbieding te doen voor 't bouwen van rijwoning, villabouw of half open bebouwing in volgende gemeenten :
— houdt U mij ter beschikking van één uwer afgevaardigden of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecentrum te
op
te
u.
Handtekening

MINISTER VAN MECHELEN
WIL ER MEER DAN EEN MIUOEN
TEGENAAN GOOIEN
OM 12.000 VOORKEURSTEMMEN
TE BEHALEN
Kan je een politicus aan het kiesvolk « verkopen »
zoals je een merk van tandpasta of van sigaretten
bij de verbruiker ingang doet vinden ? Een aantal
politici scliijnt daarvan overtuigd te zijn en dus
krijgen wij steeds meer barnum-kampanjes in Amerikaanse stijl. Uit de voorbije jaren herinneren wij
ons de enorme geldsmijterij van een Vanden Boeynants te Brussel. Het zou heel leerzaam zijn wanneer precies kon nagegaan worden van welke
« vrienden » toen al die miljoenen kwamen. En na
wil Frans Van Mechelen op zijn beurt een VdBkampanje gaan voeren « naar Kempische maat ».
Reeds in augustus jl. liet hij door een gespecialiseerde firma een voorstel uitwerken om het arrondissement Turnhout eens grondig te bewerken op
zijn Amerikaans met het doel minstens 12.000
voorkeurstemmen eruit te halen ten voordele van
Frans, onze man.

De Kempenaars zullen de volgende weken wel
merken wat het CVP-propagandacomité uiteindelijk met dit voorstel heeft aangevangen, maar het
zal hen wel interesseren eens na te gaan hoe men
in hun streek de politicus Van Mechelen aan de
man wil(de) brengen en hoeveel zo'n spelletje wel
kost. Het streefdoel is zoals gezegd : 12.000 voorkeurstemmen, dit is 14,5 % van het totale stemmenaantal dat de CVP in 1968 behaalde in het arrondissement Turnhout. En wat kan je zoal gaan uitrichten tijdens een verkiezingskampanje wanneer
je naar geen 100.000 fr min of meer hoeft om te
zien ?
Je kan voor een aantal reclameteksten zorgen
die geplaatst worden in regionaal gerichte dagbladen en in typische reclamebladen die een grote verspreiding hebben in de streek. Voor Turnhout kan
dat bijvoorbeld de « Gazet van Antwerpen » zijn en
reclamebladen als « Kon takt '70 » (Turnhout), het
« Reklaamblad van de Kempen » (Herentals),
« Zoeklicht » (Mol) en « Succes » (Westerlo), waarin dan een prestigieus vlak wordt afgehuurd telkens op de rechterbladzijde.
Natuurlijk moet gezorgd worden voor een aantal
grote 20 m2 borden voor affichage. Steden als
Turnhout en Herentals zijn goed bewerkt wanneer
je daar telkens over een twintigtal dergelijke borden kunt beschikken op goede plaatsen. Als je er
bovendien nog een twintigtal plaatst langs de we-

gen dan is de zaak helemaal rond. Een minister
kan zo zijn invloedjes laten werken en wellicht
bestaat voor vrolijke Frans de mogelijkheid dat
commerciële firma's bereid zouden zijn voor het
CVP-verkiezingsbudget, nietwaar ?

Frans Van Mechelen heeft echter nog wel
andere propaganda-pijlen op zijn ministeriële
boog, hij is immers nog altijd in functie... Zo
kiende hij met de wakkere jongens van zijn
kabinet zelfs een Voerstreek-stunt uit. Terwijl wij deze regels tikken is hij op weg naar
St. Martens-Voeren om daar de aankoopakte
van de oude dekenij te ondertekenen. Hij zal
daar plechtig beloven dat dit gebouw zal ingericht worden als Nederlandstalig cultureel
centrum voor de Voerstreek. Frans Van Mechelen wil alzo een poging doen om het brave
kiesvolk van Vlaanderen te doen vergeten dat
ook hij het beruchte Voerontwerp van de regering, dat de Voerstreek aan de verfransing
overlevert in afwachting van haar definitieve
aanhechting bij Luik, samen met zijn ministeriële collega's heeft ondertekend.
En op 25 oktober wil hij zijn imago als dynamich sportminister nog eens extra oppoetsen.
In volle verkiezingsstrijd zal hij in het kasteel
Van Ham te Steenokkerzeel een stel atleten
huldigen. Als voogdijminister van de BRT
zal hij er wel voor gezorgd hebben dat de televisie op de bijeenkomst niet zal ontbreken.

Je kan bovendien een mooi-gedrukte folder in
alle 83.470 brievenbussen laten stoppen met de foto
erop van de glunderende minister, terwijl op de
keerzijde zijn verwezenlijkingen dik in de verf
worden gezet en ook wat hij belooft voor de toekomst (als hij tenminste minister kan blijven...)
Maar bij drukwerk en affiches hoeft het niet te
blijven. Er is immers geld genoeg voorhanden.
Goed, dan ook maar bedrukte lucifer-doosjes in
grote aantallen met fotootje en een slogan ; ballonnetjes brengen een kleurige noot en, vergeten
wij het niet : men raakt nog altijd langs de kin^
deren om het hart van de moeder, nietwaar ?
En wat zou je denken van grammofoonplaten met

een persoonijke boodschap van « de man » en een
jingle van een op andere Kempische vedette, laat
ons zeggen Micha Marah of Mare Dex bijvoorbeeld ? En om het geheel af te ronden zou er
boven Turnhout en Herentals ook nog een luchtballon kunnen gehangen worden, waarom niet ?
Er zijn dus middeltjes genoeg om de publiciteit
van Frans, onze man, te verzorgen. Als Frans maar
voor de centen zorgt, dan komt de rest wel voor
mekaar. En daar zorgt hij wel voor, daar heeft
hij voor gezorgd, wat dacht je wel ? Hoeveel dat
zou kosten, tja, laat ons even rekenen.
Als wij nu eens ruimte afhuurden in de genoemde bladen tijdens de drie weken die de verkiezingsdag voorafgaan, dan moeten wij daar (met
produktie- en technische kosten erbij) zo'n goeie
220.000 fr voor voorzien. De grote affiches in Turnhout en Herentals en langs de wegen die van
Turnhout naar Hoogstraten, naar Herentals, naar
Mol en naar Geel lopen zouden — wanneer zij er
vier weken blijven hangen — ook wel 210.000 fr
kosten, alles inbegrepen. Een folder in alle bussen mag op 14.000 fr worden begroot. En ver^
onderstel dat wij zo'n 100.000 tweekleurige luciferdoosjes op de markt brengen, dan kost dit ruim
90.000 fr, en voor 50.000 ballonetjes mag je nog
eens ruim 75.000 fr rekenen. De grammofoonplaten
zijn een zware post : 50.000 exemplaren daarvan
kosten, alles inbegrepen, toch altijd zo'n 320.000 fr.
En het huren van twee luchtballons die gedurende
12 dagen boven Turnhout en Herentals zouden
bungelen zal ook ruim 275.000 fr kosten.
In elk geval moet je voor een kampanje zoals
hierboven beschreven altijd minstens één miljoen
frank uittrekken, hoe je het ook draait of keert.
Tenzij de Kempische CVP natuurlijk nog tijdig
tot het inzicht is gekomen dat hun Frans Van
Mechelen in de tijd van het Van Springel-petje
al genoeg publiciteit heeft gekregen, en dat het nu
maar moet zonder luchtballons en grammofoonplaten.
Maar Frans zal wel hard hebben aangedrongen
want hij wil absoluut in een ministerzetel blijven
zitten. Vandaar de gamma slogans die ter selectie
werden uitgeknobbeld en die alle met het ministeriële imago zouden verbonden worden : « Wij
vragen Van Mechelen terug », « Wij eisen Van
Mechelen terug », « Voor de Kempen één man :
FVM », « FVM : de juiste man voor de Kempen »,
« Wij hebben de juiste man : FVM », « Steun een
Kempenaar : FVM », « Als één man achter onze
man FVM », « FVM doet iets voor de Kempen ».
« Uw man van bij ons : FVM ».

