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VRIJ! 
Op de vooravond van de parlementsverkiezingen, waarvan de uitslag van uitzon
derli jk belang zal blijken te zi jn voor de toekomst, moet de aandacht van da 
Vlaamse kiezers gevestigd worden op de onvervangbare rol die de Volksunie ge
speeld heeft en ongetwijfeld nog te spelen heeft in het belang van gans de 
Vlaamse gemeenschap. Gans Vlaanderen heeft er belang bij dat de Volksunie 
versterkt uit deze verkiezingen zou komen. 
Het is onbetwistbaar dat een oppositiepartij een grote invloed kan uitoefenen. 
De historicus zal eens de rol en de invloed van de Volksunie in de naoorlogse pe
riode afwegen. Hij zal er toe gebracht worden de vergelijking te maken tussen de 
periode van 1944 tot 1961, toen er geen Vlaams-nationale partij meer bestond 
of deze nog onbeduidend was, en de periode na 1961 toen bij de verkiezingen 
bleek dat de Vlaams-nationale partij opnieuw een bedreiging vormde voor de 
traditionele, unitaire partijen. Hi j zal vaststellen dat de eerste periode er een was 
van verwaarlozing, achteruitstelling en vernedering voor Vlaanderen, op alle ge
bied, ook op sociaal gebied, doch dat de heropstanding, de opgang van Vlaande
ren samenvalt met de opgang en de groeiende macht en invloed van de Volks
unie. 
De groeiende macht en invloed van de Volksunie is de beslissende faktor geweest 
in de evolutie de wi j meegemaakt hebben. Voor het eerst in hun geschiedenis 
hebben de unitaire partijen het dogma van de unitaire staat, waaraan niet mocht 
geraakt worden, moeten opgeven en hebben wi j het stadium van de taalwetterij 
overschreden. Een beslissende wending is onder onze invloed begonnen, voor het 
eerst in onze geschiedenis krijgen wi j het vooruitzicht, de kans om voor onze 
Vlaamse volksgemeenschap een eigen politiek bestaan te veroveren, ons lot, onze 
toekomst, onze volkswelvaart in eigen handen te nemen. 
Nog is de tegenkanting groot, nog is het schoorvoetend en onder druk dat deze 
weg ingeslagen werd. Niets definitiefs werd verwezenlijkt. De unitaristen hopen 
nog steeds dat zij deze ontwikkeling zullen kunnen tegenhouden. Nog moet de 
strijd gestreden worden voor de verovering van eigen, Vlaamse gezagsorganen, 
voor de beschikking over onze eigen financiële middelen, tegen het scheeftrek-
ken van de verhoudingen en de benadeling van het Vlaamse volk. Nog moeten 
wi j ons hardnekkig verdedigen tegen de aantasting van ons grondgebied, tegen 
de verfransing van Brussel en van Vlaams Brabant, tegen de bedreiging die weegt 
op de Voerstreek. 
Een felle strijd staat ons nog te wachten. Welnu, de uitslag van de verkiezingen 
zal in grote mate beslissend zijn voor de verdere ontwikkeling. Het zijn de be
langen van gans de Vlaamse gemeenschap die hierbij op het spel staan : van de 
Voer tot de verdeling van de kredieten voor de ekonomische expansie. Voor een 
ganse reeks problemen die gesteld zi jn hangt de oplossing die er zal aan gegeven 
worden, in het voordeel of in het nadeel van Vlaanderen, af van de uitslag die de 
Volksunie zal behalen. 
Niemand kan zich te goeder trouw enige begoocheling maken : met gespannen 
aandacht wordt uitgekeken naar de verkiezingsresultaten van de Volksunie. 
Een vezwakking van de Volksunie zou nefast zi jn uit Vlaams oogpunt, zou een 
nieuwe reeks Vlaamse kapitulaties voor rechtstreeks gevolg hebben. Een nieuwe 
vooruitgang van de Volksunie zal de regeringspartijen verplichten rekening te 
houden met de duidelijk gemanifesteerde Vlaamse volkswil. 
In ons politiek bestel heeft de Volksunie een onvervangbare, noodzakelijke rol 
te spelen .Zi j is een faktor geworden waarvan het belang door niemand in 
Vlaanderen kan ontkend worden. 
Wat ons onderscheidt van de andere politieke partijen is dat wi j duidelijk en on
dubbelzinnig een doel, een ideaal nastreven : wi j willen de bevrijding van de 
Vlaamse gemeenschap, wi j wil len voor deze gemeenschap een eigen leven verove
ren dat alle waarborgen biedt voor de welvaart en de opgang van deze gemeer>-
schap. W i j hebben voor ogen een toekomstbeeld van wat Vlaanderen worden 
kan wanneer het bevrijd wordt uit de greep van het Brussels paternalisme en het 
Belgisch unitarisme, wanneer het zich zelf kan zi jn en zich uitleven met de in
zet van alle krachten. 
Het is di t toekomstbeeld dat ons bezielt, dat ons moed en vertrouwen schenkt. 
W i j weten wat wi j wil len en wi j geloven in het ideaal dat wi j nastreven. Eerlijk, 
oprecht, met een vaste overtuiging. 
Daarom vragen wi j aan de Vlaamse kiezers : maak ons nog sterker, maak Vlaan
deren nog sterker door de Volksunie sterker te maken. 

F. V A N DER ELST 
Voorzitter van de Volksunie. 
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Herdrukt ! 
Twee unieke standaardwerken, die in de Vlaamse «Geschiedenis 
een aparte plaats innemen ! Grijp die kans ! 

HW 

ie Bekroond met de Prijs van de Vlaamse Provinciën 
voor de Monografie en de Frans Van Cauwelaert-Prijs. 

Dr H.|. ELIAS 

GESCHIEDENIS VAN 
DE VLAAMSE 
GEDACHTE 
1 7 8 0 - 1 9 U 
2de druk, 4 delen, 1 800 biz 
per deel ing. 275 F - geb 335 F 
betaalbaar in termijnen 
« Een monument van kritische 
bronnenanalyse ' » 

25 JAAR 
VLAAMSE 
BEWEGING 
1 9 1 4 - 1 9 3 9 
2de druk, 4 delen, 950 bIz. 
per deel ing 255 F - geb 300 F 
betaalbaar in termijnen 
« Eindelijk kri jgt nu ook de 
j e u g d een ongecensureerd 
beeld van een keiharde strijd » 

Knip deze bestelbon uit en xend hem duidelj ik 
ingevuld terug aan : 
Uitgeverij DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL 
Kapelsestraat 222 te Kapellen. 

Ondergetekende verlangt te ontvangen 
• Elias GESCHIEDENIS 

V A N DE VLAAMSE GEDACHTE 
• Elias 25 JAAR 

VLAAMSE BEWEGING 
Betaling na ontvangst : 
# door overschrijving • tegen rembours • in .. termijnen è . . . 

(doorhalen vi/at niet past a u b ) 
Naam : 

Adres : Plaats 

WIJ HADDEN OP HET JUISTE MOMENT EEN EXTRA SCHERPE NEUS EN GENOEG CONTANT GELD EN HEBBEN BIJ EEN 

Isfe KLAS FABRIKANT ^ ^ ^ 

^ \ 

500 LUX HEREN OVERJASSEN IN ZUIVER WOLLEN SHETLAND 

MET EEN WAARDE VAN RUIM 3.000 FR. VOOR EEN PRIKJE OP DE KOP GETIKT. 

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

VOOR WIj-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 VAN : 

SUCCES KLEDING 

1500 F 
't. 

) 

meyers A. DE LANGLESTR. 4 10 

NIEL - RUPEL 

Tel. 03/78.11.44-78.35.39 

MEER dan 1.000 M2 winkelruimte. Een volledige verdieping 
kinderkleding voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar. 

Met meer dan 2.000 DAMESMANTELS de grootste MAN
TELSPECIALIST IN HET ANTWERPSE. 

Koffie-bier bar - Kunstsalon - Ruime parkeermogelijkheid 

DOCH ENKEL OP VOORWAARDE DAT U DEZE ADVERTENTIE 
MEE BRENGT EN AAN UW VERKOPER AFGEEFT. 

In elk geval voor U beslist de moeite om de rit naar Niel te doen 
en « SUCCES KLEDING MEYERS » te Ieren kennen 

WIJ ZIJN NIET ZOMAAR VOOR NIETS EEN DER VIJF GROOT
STE KLEDINGSZAKEN IN VLAANDEREN GEWORDEN. 

Wanneer U deze advertentie afgeeft vraag dan direct om lid te 
worden van « MEYERS PRlVE CLUB ». Dat kost U niets en dan 
koopt U het ganse jaar door al uw DAMES-, HEREN- en KINDER
KLEDING 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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DE VLAMINGEN 
WORDEN JAARLIJKS 
VOOR TIENTALLEN MILJARDEN 
BESTOLEN 

Enkele cijfers onder vele andere : 

^ Langs de R.M.Z. vloeit jaarlijks 10 miljard Vlaams geld naar 
Wallonië en Brussel. 

•if Voor Openbare Werken Vlaanderen jaarlijks 5 miljard tekort. 

î f- Voor het Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen jaarlijks 
4 miljard te weinig. 

•i>!: Voor Hoger Onderwijs en universitaire uitbreiding jaarlijks 
3 miljard tekort. 

^ Voor Gemeente- en Provinciefonds jaarlijks 2 miljard te wei
nig. 

-jAr Volgens objektieve maatstaven jaarlijks 2 miljard tekort voor 
ekonomische uitbreiding. 

-^^ Benadeling inzake hogere ambtenaren (staat, parastataal) ho
gere officieren jaarlijks 3 miljard. 
Enz. enz. 

Vlaanderen telt 60 % van de bevolking, betaalt 60 % van de 
belastingen, krijgt in principe de helft terug en in praktijk vaak 
slechts een derde ! 
Dit betekent per jaar 10.000 frank per Vlaming of 40.000 frank 
per gezin met 2 kinderen, per jaar ! 
En waarom deed de regering dat ? Omdat Brussel en Wallonië 
zouden benadeeld zijn ? 

Oordeel zelf : 

^ Op 100 inkomens boven 1 miljoen per jaar telt Brussel (10 % 
van de bevolking) er 60, Wallonië (30 % van de bevolking) 
20 en Vlaanderen (60 % van de bevolking) slechts 20. 

^ Op elke tien rijke Belgen zijn er slechts twee Vlamingen, 
maar... 

ic OP ELKE TIEN «ARME» BELGEN ZIJN ER NEGEN VLAMINGEN ! 

De lonen liggen in Wallonië gemiddeld 5 fr per uur hoger dan in 
Vlaanderen. DE schuldigen van deze miljardendiefstal zijn de 
« Vlaamse » CVP, BSP en PVV die zich dit laten opdringen door 
hun Franstalige partijgenoten. 

DE VOLKSUNIE ALLEEN WIL DIT NIET AANVAARDEN. 
ALLEEN DE VOLKSUNIE IS EEN ECHT VLAAMSE PARTIJ. 

Op de weg Leuven-Mechelen waren ondernemendfe VU-propagandisten aan het werk» 
Hebben wij geen geld, wij hebben de mensen ! 

zoveel is hun oplossing waard... 

Voor wie het nog niet mocht weten : 
de Vlamingen zijn voortaan baas in 
eigen huis en te Brussel zijn de com
munautaire problemen opgelost. Zo 
staat het ongeveer te lezen in de ver-
kiezingsbladen van de CVP. Jawel, dat 
durven die heren beweren. 
Op de avond van 21 november a.s. zal 
heel het land Icunnen vaststellen wat de 
zo geprezen « Brusselse oplossingen » 
van de regermg-Eyskens waard ztjn. 
Er bestaat namelijk een goede kans dat 
het Kartel FDF-PLP Bruxellois die dag 
te Brussel de volstrekte meerderheid 
in de wacht sleept. In dit geval mag 
men de hele santeboetiek van « pari
tair » agglomeratiecollege en cultuur
commissie rustig opdoeken want als 
beschermende organen voor de Vlaam
se minderheid te Brussel zijn ze can 
geen knip voor de neus meer waard. 
Het zullen dan de partijbesturen van 

het FDF en de Brusselse PLP zijn die 
er de « Vlamingen »-van-dienst zullen 
aanduiden. Een cynischer klucht iŝ  
moeilijk te bedenken. 
In Brussel is niets veranderd, laat staan 
opgelost door de pseudo-oplossingen 
van de CVP-strategen. Met zijn grond
wettelijk brouwsel heeft Eyskens het 
vraagstuk der gemeenschappen in Bel
gië geen oplossmg gegeven, hij heeft 
enkel maar de Franstaligen voldoening 
geschonken en de Vlamingen funda
mentele toegevmgen afgeperst. In ruil 
voor wat ? Wij hebben altijd betoogd 
dat enkel de invoering van een subna-
tionaliteit te Brussel de basis kon vor
men van een valabele communautaire 
reorganisatie in die stad. Maar nee, de 
CVP wist het beter. Of liever ; ze ver
koos de medewerking van de Pest voor 
Vlaanderen. De gevolgen worden zo 
stilaan zichtbaar voor iedereen ! 

DIT WIL HET DAYIDSFONDS: 
In aansluiting bij de vorige week ge

publiceerde tekst van het geruchtma
kende Davidsfonds-memorandum geven 
wij vandaag het door het DF-hoofdbe-
stuur goedgekeurde minimumprogram-
ma. Een minimumprogramma « in af
wachting dat werkelijke struktuurher-
vormingen opnieuw mogelijk worden ». 
Het DF voegde er nog aan toe : « In de 
nabije toekomst mag niets meer beslist 
worden dat de verdere emancipatie van 
het Vlaamse volk in de weg staat ». 

Ziehier dan de tekst van dit MINI-
MUM-programma : 

Op het vlak van de kommunautaire be
trekkingen 

1. Beperking van het ekonomisch ge
west Brussel tot de 19 gemeenten. Op
deling van de Gewestelijke Ekonomi
sche Raad voor Brabant in een Gewes
telijke Ekonomische Raad Vlaams-Bra-

nt en een Gewestelijke Ekonomische 
aad Waals-Brabant. 

% Oprichting van een apart kiesarron
dissement Halle-Vilvoorde als voorbe
reiding tot de oprichting van een pro
vincie Vlaams-Brabant. 

3. Invoering van de Vlaamse en Waalse 
subnationaliteit voor alle Belgische 
staatsburgers in de 19 gemeenten van 
Brussel-Hoofdstad. 
4. Uitbouw van een volwaardig Vlaams 
scholennet in de Brusselse agglomera
tie. 

5. Behoud van het status-quo voor de 
Voerstreek. 
6. Strikte toepassing van de taalwetten 
in de administratie, in het leger, para-
statalen, en in Brussel o.m. voor het 
evenwicht in de Brusselse gemeentebe
sturen dat tegen 1973 moet worden ver
wezenlijkt. 
7. Het Davidsfonds verwacht dat de vol
gende regering nu eindelijk, na 27 jaar 
de sociale gevolgen van de repressie zal 
uitwissen voor politieke delinkwenten. 

Op het vlak van de milieuhygiëne en de 
ruimtelijke ordening 

8. Snelle bekrachtiging en strikte toe
passing van de gewestplannen, 
9. Verplichte neerlegging van maxi
mumprijzen in het gemeentehuis door 
alle verkavelaars. Verplichting opleg
gen aan de verkavelaars om tegen de 
neergelegde prijs te verkopen aan ieder 
die wil. 
10. Oprichting van een Ministerie voor 
het Verbruik en het Leefmilieu. 

Op het vlak van de regionale ekonomie 

11. Verplichting opleggen aan de be
drijven hun administratieve zetel te 
vestigen op de plaats van de produktie. 
12. Eigen fiskaliteit voor de Geweste
lijke Ekonomische Raad voor Vlaande
ren (GERV) en de Vlaamse Kultuur-
raad. 
13. Depolitisering van de GERV om te 
vermijden dat hij iets anders wordt dan 
een onderonsje van dezelfde beperkte 

groep politiekers, die elkaar reeds in tal 
van andere komitees terugvinden. 
14. Rechtstreekse ondergeschiktheid van 
de Gewestelijke Ontwikkelingsmaat
schappijen (GOM) aan de GERV voor 
alles wat van algemeen Vlaams belang 
is, zoals havens, autosnelwegen, indus
trieterreinen van nationaal belang enz. 
15. Beperking van het aantal GOM's tot 
het uiterste minimum zolang de GERV 
slechts een adviserende bevoegdheid 
heeft. 
16. Splitsing van het Programmatiebu
reau van het Vlaams planbureau in de 
GERV. 
17. Rechtstreekse kontrole en toezicht 
door de Vlaamse Kultuurraad op de 
GERV. 
18. Volledige integratie van Vlaams-
Brabant in de GERV. 

Op ?iet vlak van de ekonomische en po
litieke demokratisering. 

19. Verplichte publikatie van winstge
vende kumuls voor alle politieke man
datarissen, zowel parlementsleden als 
provinciale en gemeentelijke mandata
rissen. 
20. Ten uitvoerlegging van een nieuw 
statuut voor de onderneming, waarbij 
de werknemer meer en meer betrokken 
wordt bij de beleidsvoering. 
21. Een wet waardoor verregaande 
maatregelen worden afgekondigd be
treffende de openbaarheid van het 
funktioneren van overheid, parastatalen 
en gesubsidieerde instellingen zowel bij 
de beleidsplanning als bij de beleids
voering. 

Op het vlak van het kultuurheleid 

In verband met het strikte kultuur
heleid stelt het DF dat de eigen op
dracht van het kulturele werk tot ver
menselijking van onze maatschappij, 
binenn een globale visie op de voortdu
rende vorming, dient gewaardeerd te 
worden zeker omdat het ook iedereen 
wil aktief maken n.a.v. het politiek be
stel. Daarom moet dringend werk wor
den gemaakt van een volwaardig mi
nisterie van Kuituur. 

Het kultuurpakt kan geen akkoordje 
worden over financies en benoemingen 
noch enige regeling alleen door politie
ke partijen getroffen. Het moet integen
deel een aanloop worden tot socio-kul-
turele planning die geïntegreerd, maar 
niet ingekapseld, moet worden met de 
socio-ekonomische planning. Daarom 
mogen de huidige onderhandelingen 
slechts zeer algemene elementen aan
brengen en moet alle openheid gewaar
borgd worden voor een zeer ruim over
leg over het kultuurheleid. In verband 
met de noodzakelijke infrastruktuur 
voor het kulturele werk (financies, 
scholing en kaderopleiding, kultuur-
funktionarissen, kulturele centra en ge
meenschapshuizen) vraagt het Davids
fonds dat eindelijk optimale werkmid-
delen ter beschikking zouden worden 
gesteld. Elke overheidsplanning op het 
kulturele vlak dient het vrije kulturele 
werk aan de basis te waarderen en te 
animeren, zonder er echter de inhoud 
van te bepalen. Zulks geldt ook voor de 
uitbouw van de overleg- en adviesorga
nen op nationaal, provinciaal, regionaal 
en gemeentelijk vlak. 
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alle belgen 
geli jk voor de 
w e t 

Ja, dag Jan ! In de Brus
selse verkiezingskampanje 
heeft hij gelijk die de sterk
ste is. Het is daar je reinste 
jungle. In Oudergem ge
beurde op 25 oktober het 
volgende. Omstreeks 10 u. in 
de voormiddag kon men in 
de Van Horenbeeklaan, vóór 
de ingang van het kerkhof, 
drie werklieden van de ge
meente — twee droegen de 
pet van de gemeentediensten 
— doende zien met het aan
brengen van verkiezingsaf
fiches op lantaarnpalen. Zij 
bedienden zich daarbij van 
een vrachtwagen van onge
veer 5 ton die eigendom is 
van de dienst der Wegenis-
werken van de gemeenten 
om de affiches en papketels 
te vervoeren. Blijkbaar was 
het kandidaat William die 
hen daartoe de opdracht had 
gegeven, want het was zijn 
foto die op de palen wefd 
geplakt. 

Twee bedenkingen. Ten 
eerste : alles mag in dit ge
zegende landje als je maar 
— al is het plaatselijk — de 
baas bent. Ten tweede : 
herinneren jullie zich nog 
de plechtige gezichten van 
die voorzitters van alle par
tijen (behalve de VU) toen 
zij zich er op het ministerie 
van Binnenlandse Zaken toe 
verbonden het straatbeeld 
proper te houden ? Welnu, 
ga maar eens een kijkje ne
men in het Brusselse. En 
dan nemen sommige brave 
Hendrikken het de VU nog 
kwalijk dat zij weigerde 
mee toten te trekken met 
deze « totentrekkers ». 

jef is kwaad 
In « Het Volk » had Jef 

Claes het over de FDF-
kneep om het hele Brusselse 
agglomeratieeollege in han
den te krijgen : « Vlamin
gen » op hun lijst plaatsen. 
Jef vindt dat ongehoord : 
« Als het manoeuver van de 

Brusselse Vlamingenhaters 
lukt zullen wij in de hoofd
stad dezelfde toestand bele
ven die in het Vlaamse land 
bestond voordat de ontvoog
ding van ons volk begonnen 
was » schrijft hij. Juist, Jef, 
een toestand zoals die van
daag trouwens nog bestaat 
in de Voerstreek. 

Hij trekt ook van leer te
gen de 12 « Vlamingen » die 
hun naam als kandidaat 
leenden aan de FDF-Iijst en 
noemt dit verraad plesïen 
tegenover de Vlaamse volks
gemeenschap. Zijn besluit : 
als Brussel de Vlaamse 
meerderheid in ons land 
die vernedering aandoet zal 
het ervoor moeten boeten ». 
Ach, Jef... 

De ergenis van Jef Claes 
is ongetwijfeld oprecht. 
Waarom echter piept hij 
met geen woord over de 
grote staatslieden die een 
dergelijke mirakelwet in 
mekaar knutselden dat het 
FDF-manoever mogelijk 
werd ? En daarmee het 
Brusselse probleem voor
goed oplosten, althans zo 
men hun verkiezingslitera-
tuur wil geloven. Toch niet 
omdat het toevallig CVF-ers 
Bijn ? 

waar bl i j f t 
mi jn kiesbrief? 

Sommige lezers, die in de 
voorbije paar jaar verhuis
den, maken zich zorgen over 
het wegblijven van hun kies
brief terwijl hun buren die 
reeds lang ontvingen. Niet 
helemaal ten onrechte, want 
een aantal gemeenten heeft 
wat moeilijkheden met kie
zerslijsten. Op 7 november 
mogen stemmen al degenen 
die op 1 oktober 1971 de 
leeftijd van 21 jaar bereik
ten. Zo men geen kiesbrief 
krijgt dan kan men de kie
zerslijst raadplegen van de 
gemeente waar men vóór 
1 april 1969 woonde en daar 
een kiesbrief vragen of ge
woon informeren op welk 
bureel men in die gemeente 
moet gaan stemmen en zich 
daar op verkiezingszondag 
aanbieden met de identi
teitskaart. 

STEUN DE VOLKSUNIE 

IN HAAR STRIJD VOOR 

HET BEVRIJDENDE 

FEDERALISNE, 

VOOR EEN MENSWAARDIG 

INKOMEN VOOR ALLEN EN 

VOOR m GEZONDES 

LEEFMILIEU. 

DOE DIT N U ! 

STORT UW STRIJDB!JD"^AGE 

ZONDER UITSTEL OP 

PRK 1476.97 VAN 

VOLKSUNIE vzw 

1000 SRUSSEL 
(en lees ook blz. 6) 

vaststelling 

Het Partijbestuur van de 
Volksunie is van mening dat 
de voor Vlaanderen zeer na
delige maatregelen van de 
regering inzake Brussel en 
de grondwet nog vóór de 
verkiezingen duidelijk blij
ken. 

Het Partijbestuur van de 
Volksunie stelt vast dat, 
door het geknoei met de ge
brekkige agglomeratiewet, 
de FDF-PLP-lijst te Brussel 
zogeheten Vlaamse kandida
ten heeft kimnen invoeren. 

Zodoende kan met zekerheid 
worden gesteld dat van 
de pariteit of quasi-pariteit 
aan de Vlamingen als een 
belangrijke verovering voor
gespiegeld, niets in huis zal 
komen. 

Het Partijbestuur vreest 
dat deze herhaaldelijke toe
gevingen van de traditionele 
partijen — ook inzake de 
Voerstreek — tot verdere 
toegevingen in Vlaams Bra
bant aanleiding zullen ge
ven. De Volksunie herrin-
nert eraan dat zij de enige 
partij was om zich daarte
gen met alle wettelijke mid
delen te verzetten en hand
haaft haar eis tot volledige 
indijking van het franstalig 
imperialisme. 

fdf au pouvoir 

Het ongelukkig voorval 
van Laken bezorgde het 
FDF in de ogen van sommi
ge naïevelingen bijna een 
martelaarsaureool. De 
Vlaamse plakkers, dat wa
ren de bruten... Wie in het 
Brusselse woont en de FDF-
milities reeds aan het werk 
zag weet wel beter. VU-ge-
meenteraadslid Van Mie-
ghem (Wemmei) kreeg vo
rige week nog een attentie 
van de lieve jongens. Toen 
hij na de huldiging van een 
voetbalploeg vrijdagavond 
15 oktober naar zijn gepar
keerde wagen stapte aan de 
Servaeskerk, werd hij door 
een gehelmde en met stok
ken gewapende FDF-plak-
kersbende overvallen. In z'n 
wagen werden blutsen ge
slagen en de linker vooruit 
werd vernield. De schade 
werd op 20.000 fr. geschat. 
De h. Van Mieghem werd 
zelf gekwetst. Hij bracht de 
burgemeester (Geurts, van 
de PLP-Bruxellois) daarvan 
op de hoogte, maar die deed 
maar of zijn neus bloedde. 
Toen nog andere baldadig-
heden van dezelfde bende 
werden gesignaleerd was uit

eindelijk de rijkswacht die 
ingreep. De vraag kan ge
steld worden in hoever de 
volksverrader Geurts zelf 
niet mee in 't spel zat. Het is 
niet uitgesloten dat hij wist 
dat een bende van zijn ver-
kiezingsbondgenoten naar 
Wemmei zou komen op het 
ogenblik van de grote re
ceptie van de voetbalploeg 
Vlug Op Wemmei... 

ZO misbruiken 
z i j hun macht 

De jezuïeten van de CVP 
kunnen toch zo mooi praten 
over demokratie en zo, als 
puntje bij paaltje komt to
nen ze wel hun gelaat van 
machtsmisbruikers. Neem 
nu bijvoorbeeld de gekende 
provinciale CVP-dictator 
van Oost-Vlaanderen, be-
stendig-afgevaardigde Er-
nest De Wilde uit Schelde-
windeke, tevens arrondisse
menteel voorzitter van de 
CVP in Gent-Eeklo. Deze 
weldoener van het volk 
vond er niets beter op om 
zijn stemmental wat bij te 
spekken dan aan ouders 
wier kind (eren) een studie
beurs ontvingen volgend 
briefje te schrijven. 

« Wij waren gelukkig in 
de Bestendige Deputatie een 
studiebeurs te kunnen ver
lenen aan één of meer van 
uw kinderen. Van harte fe
liciteren wij u en uw fami
lie hierom. Het verheugde 
ons voor u iets te kunnen 
doen. Wij zouden gelukkig 
zijn mocht u dit indachtig 
zijn bij de e.k. verkiezingen 
voor Kamer en Senaat en 
voor de Provincie, door tel
kens voor de CVP te stem
men. Wij beloofden voor u 
te werken : wij deden het 
ook ! Mag ik ook van u een 
beetje propaganda voor ons 
vragen bij uw stemgerech
tigde familieleden ? » 

Wist u het al, lezer, dat 
de CVP studiebeurzen uit
reikt ?... 

CU. 

persspiege! 
Nog voor dat de door Eyskens 

bedrogen Vlaamse leeuwen hun 
wonden "-loeten likken na 7 no
vember 1 het bedrog van de iieu-
we grondwet al bewezen. Het si
nistere FDF-spelletje met de 
« Vlaamse » FDF-ers te Brussel 
zal hopelijk de laatste Vlaming 
de ogen openen. 

Daarmee konden de Vlaamse 
kranten eens verontwaardigd 
doen. Ze hadden het beter gedaan 
vóór de goedkeuring van de 
grondwet. 

het volk 
Wij nemen aan dat Jef Claes 

eerlijk verontwaardigd is over het 
gebeuren te Brussel rond de lijs
ten van de agglomeratie-verkie
zingen. Hij noemt dat soort FDF-
Vlamingen « verraders » van de 
Vlaamse zaak en vergelijkt ze niet 
gesmokkelden binnen een paard 
van Troje. Wie timmerde dat 
grondwetspaard in elkaar, heren 
van het VOLK ? 

« Het FDF-PLP-kartel wil niet 
enkel haas spelen langs franstali-
ge zijde ; het wil ook de Vlaamse 
zetels van het agglomeratiecollege 
in handen krijgen. In elk geval is 
het aangewende procédé in strijd 
met de geest van de grondwet. 

» Als het maneuver van de 
Brusselse Vlaminghaters lukt zul
len wij in de hoofdstad dezelfde 
toestand heieven die in 't Vlaam
se land hestond vóórdat de ont
voogding van ons volk hegonnen 
was. De vertegenwoordigers van 
Vlaamse arrondissementen in het 
parlement behoorden destijds 

meestal tot de franskiljonse bour
geoisie. Het waren vaak baronnen 
of industriëlen die Vlaams spra
ken met hun meid en hun koetsier 
maar onder elkaar uitsluitend 
de Franse taal gebruikten. Zij 
hadden misschien nog de veront
schuldiging dat er toen geen ne-
derlandstalig onderwijs bestond 
tenzij in de dorpsscholen ; de taal 
van de intellectuelen en de be-
goede klasse was Frans. Dat 
excuus kunnen de 12 Vlaamse re
negaten van de lijst-Van Rijn niet 
inroepen. 

» Een Vlaming van oorsprong, 
die zich tot het « Front des Fran
cophones » bekent, pleegt bewust 
verraad tegenover de Vlaamse 
volksgemeenschap. Dat doen die 
Brusselse ezels van Troje. Het feit 
dat zij een nederlandstalige iden
titeitskaart bezitten is niet vol
doende om als vertegenwoordigers 
op te treden van de Brusselse Vla
mingen. Het valt nog te bezien of 
het kiezerschap van de hoofdstad 
de FDF-PLP-extremisten zal vol
gen tot in hun dwaasheden. Als 
Brussel de Vlaamse meerderheid 
in ons land die vernedering aaii-
doet zal het ervoor moeten hoe
ten ». 

de standaard 

En Ruys de Vlamingen weeral 
maar eens geruststellen. Het zal 
allemaal wel niet zo'n vaart lo
pen met dat FDF. Het lijkt wel 
het gesus van Van den Boeynants 
zelf. En ondertussen zal ook hij 
door het FDF te Brussel worden 
weggevaagd. 

« Sommige franstalige politici 
die hooghartig meenden dat Brus
sel het wel alleen aankon, zijn ^p 
redelijker standpunten terugge
vallen. Zelfs een Simonet heseft 
nu dat er toch maar beter wordt 

gepraat en heeft zijn aggressiev2 
refleksen op zolder geborgen. 

» In het FDF is men blijkbaar 
nog niet zo ver. Daar doet men 
nog nijdig. En ook onhandig, zoals 
met het ronselen van « Vlaamse » 
kandidaten voor de agglomeratie
verkiezingen. Dat moet natuurlijk 
nieuwe betwistingen uitlokken. 
Het vuurtje spelen van het FDF 
doet trouwens nogal dilettantisch 
aan. Het lijkt vooral uitkomstloos 
Want wat denkt het FDF werke
lijk te doen, wanneer het ooit 
Brussel onder kontrole zou krij
gen ? Zullen Outers en Persoons 
en hun raadsman P.H. Spaak aan
sturen op een open konflikt met 
Vlaanderen ? Dat ware toch al te 
gek. Er zal, hoe dan ook, verder 
moeten worden geleefd. Meent 
het FDF dat de Brusselaars graag 
verwikkeld worden in wat Simo
net nu noemt : een guerilla tussen 
de hoofdstad en de gewesten ? 

» Het zet gelukkig ook aan, deze 
dingen niet te dramatiseren. Er 
zullen altijd keffertjes zijn. Maar 
het leven leert dat ruwe woorden 
en brutaal optreden nooit iets 
oplossen. 

» Het is maar best dat het dit
maal niet te lang duurt en dat er 
na het gekrakeel van FDF en an
dere radikaaltjes opnieuw tijd 
vrij komt om de zaken te zien 
zoals ze zijn. 

» In een land als België is het 
al te dwaas dat hoofdstad en ge
westen elkaar — om der wille 
van enkele politieke avonturiers 
— in hun groeiende welvaart zou
den tegenwerken ». 

de nieuwe 

Gaf een onbetaalde publiciteit 
van onze Antwerpse kopman voor 
de Senaat, Hector De Bruyne. Dat 
een Volksunieman in een derge

lijk kritisch blad zulke nuchtere 
waardering krijgt zegt wel wat 
over de degelijkheid van de kan
didaat in kwestie. * 

« Voor het eerst sinds vele ja
ren zal weer iemand via de he-
roepsjournalistiek een politieke 
carrière bekomen. Hij is Hektor 
De Bruyne, direkteur-hoofdredak-
teur van het Antwerpse dagblad 
« Financiieel-Ekonomische Tijd » 
(Vlaams Ekonomisch Verhond), 
die lijsttrekker wordt van de 
Volksunie voor de Senaat te Ant
werpen, en bijgevolg zeker ver
kozen is. 

» De Bruyne is van jongsaf een 
Vlaams-nationalist geweest. (Zijn 
broer is de bekende redakteur van 
« Pallieterke », Arthur De Bruy
ne ; zijn schoonbroer de direk-
teur van het Belgisch huis te Keu
len, De Buck). Hij kende de oor
logssituatie en maakte de repres
sie mee. Daarna was hij vele ja
ren lang beursdirekteur van het 
toenmalige Antwerpse financiële 
dagblad « Avondecho », later op
geslorpt door de « Financieel-Eko-
nomische Tijd ». Vandaar ging hij 
naar de «Standaard», waar hij op
vallend weinig waardering vond 
voor zijn werk (en De Bruyne is 
een zeer harde werker) en in het 
algemeen de ambiance niet naar 
zijn zin vond. Het gevolg hiervan 
was dat hij de beursredakteur van 
«De Gazet van Antwerpenit werd, 
en aan het begin van dit jaar de 
funktie van direkteur van de 
« Financieel-Ekonomische Tijd » 
aangeboden kreeg. De Bruyne 
moest dit dagblad met zeer gerin-
be oplage zakelijk beter leefbaar 
maken, en was er al in geslaagd 
imposante regionale edities uit te 
geven. Zijn plotseling vertrek zal 
problemen stellen voor de uitge
vers van de VEV-krant ». 

w. luyten 
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Halen wij het miljoen dat wij zo broodnodig hebben ? Ook deze week kwam er 
ruim honderdduizend frank ons nationaal verkiezingsfonds aanvullen, maar het 
is duidelijk dat de « geldstroom » enige neiging tot vertragen vertoont. Kenne
lijk draait ook de lokale en arrondissementele financiële mobilisatie op volle 
toeren... Toch durven wij nogmaals met aandrang een oproep richten tot alle 
VU-leden en sympathisanten : help ons het miljoen te bereiken ! De centrale 
propaganda-initiatieven kosten « stukken van mensen » en straks moet Brussel 
de krachtige steun ondervinden van gans Vlaanderen voor de agglomeratiever
kiezingen. Aarzel niet langer, steun onze « Operatie 71 » NU want de strijd 
dient NU gewonnen te worden ! 

Prk 1476.97 Volksunie vzw 1000 Brussel 

De Mattelaere (Wilrijk) 500 
D'Hoogh Julien (Schilde) 300 
Mevr. Boncquet (Westmalle) 500 
Hereman Edmund (Gooik) 300 

« Voor de vrijstaat Vlaanderen » 
Dewippe Hugo (Nederokkerzeel) 400 
Beeckman Hektor (Denderleeuw) 500 
Tuts Robert (Halmaal) 200 

« Verjaag de voogden uit 
Vlaanderen » 

Werbroeck Erik (Rumbeke) 150 
Twee sympathisanten uit Temse 200 

« Vlaanderen vrij ! » 
Eeckhoudt Louis (Heme) 200 
Haelterman H. (Aspelare) 1000 
Verbeke Jozef (Heule) 1000 

« Voor een sterke Vlaamse 
oppositie » 

Lambrecht Maurits (Aalst) 1000 
Walgraeve Dirk (Lubumbashi) 1000 
Heus H. (St. Job in 't Goor) 1000 
De Smet Arthur (Destelbergen) 100 
Callens M. (Kortrijk) 1000 
CR. (Anderlecht) 200 
.Van den Eeckhout Paul (Dilbeek) 200 
Van Temsche (Wilrijk) 1000 

(2e storting) 
Depoorter Marcel (Bredene) 200 

« Ter beantwoording aan het 
FDF te Brussel » 

.Van Ack Georges (Eppegem) 500 
t>.V.d.B. (Wolvertem) 500 
Vanwege Herman, Leo, Frieda en 

Gerda Van den Brande 
(Wolvertem) 

Prie Vlamingen uit Kraainem 300 
Vanderhulst P. (Evere) 500 

« Vlaanderen Eerst » 
Eels Karel (Mol) 100 
e . Beque en P.B.H. (Hillegem). 500 
FDF (Schaarbeek) 20 

« Pour tes actions folies ! » 
(nota red. : vele kleintjes 
maken een groot) 

D.V. (Vorst) 100 
G.G. De Graeve (Lubumbashi) 1000 

« Verlos ons van de CVP » 
Wera Jozef (Everberg) 100 
Huysmans Suzanne 

(Berchem-Antw.) (2e storting) 100 
Goossens Denis (Aarschot) 100 
J. Van 't Hooft (Amsterdam) 300 
De Vlaamse Bridgers (Antwerpen) 9000 
Beeckman Karel (Zellik) 500 
Myncke George (Antwerpen) 200 
Bois d'Enghien Willy 

(Galmaarden) 200 
Maghiels Roger (Scherpenheuvel) 100 
Van Gyseghem M. (Brussel 8) 200 
Coöls Jean (Gentbrugge) 200 
Mej. Van den Driessche 

(Berchem-Antw.) 250 
De Man Frans (Denderhoutem) 1000 
Familie Stockmans-Dufraing 

(Berchem-Antw.) 250 
M.V. (Oostende) 500 

« Veel succes ! » 
Van der Bracht Anna (Brussel 8) 200 
De Decker M. (Niel) 1000 
Merckx E. (Bornem) 1000 
Brans Denis (Munsterbilzen) 100 

« Voor een nederlaag van 
de klootjespartijen ! » 

Pestbestrijder (Nederland) 40 
De Deyn Theo (De Pinte) 200 
J.V.D. (Edegem) 1000 
Jo Hayen (Rummen) 120 
Firma De Toekomst 

(St. Martens-Lennik) 2000 
A.W. (Mortsel) 200 

« Ik ben gepensioneerd, 
doch Vlaanderen is het weerd ! > 

Kinderen en kleinkinderen van 
oud-buremeester R. Boterberg 
(Erpe) 2000 

E.J. Nossegem) - 200 
Gysemans E. (Langdorp) 1000 
Desmet Jozef (Deurne) 100 

« Voor een vrij Vlaanderen > 

A.W. (Boechout) 500 
Hermans Herwig (Hemiksem) 250 
Keppens-Van de Vijver (St-Niklaas) 200 

« Wij vertrouwen de VU 
maar Eyskens niet » 

Plingers-Aerts (Kraainem) 500 
R.H. (Wilrijk) 1000 
Wuyts Leopold (Mortsel) 100 
H.V.d.B. (Berchem-Antw.) 5000 
Naamloos (Schaarbeek) 1500 
M.D. (Geel) 1000 
Jacqmain Paulina (Berchem-Antw.) 150 

« Opdat de leeuwen nog beter 
zouden klauwen ! » 

Oud-Daensist (Nieuwerkerken) 500 
V.D.V. (Waarschoot) 100 

« Voor het federale Vlaanderen » 
L. Van den Bossche 

(Berchem-Antw.) 250 
De Winter (Mechelen) 1000 
Naamloos (St. Gillis) 1000 

« Geef nu uw duiten 
smijt de volksverraders buiten » 

Door oemidneling van 
.Sert De Vos (Borgerhout) 2500 

T.V. (Koekelberg) 200 
Handelaar (rjisene) 500 
[emand uit Schaarbeek 200 
Pasman (Nederland) 525 
Naamloos 500 

Opdat de VU minstens 
zou standhouden. 

W. Clooren (Antwerpen) 1000 
Naamloos (Nederland) 100 

FDF temmen - VU stemmen. 
R.G. (Zomerffem) 100 
Bekaert F. (Izegem) 1000 
Fam. Hermans-Kortenaken 1000 

Rust noch duur, 
wij kiezen zelfbestuur. 

Decoster R. (Tervuren) 200 
Veestraeten Jacob (Hasselt) 200 
Rymen Henri (Mortsel) 200 
Van Kelst Jan (Mechelon) 200 
De Bruyne Hektor (Antwerpen) 5000 
Goderis Rochus (Adinkerke) 150 
Julie en Georges (Kuringen) 200 
Van den Neste J. (Kuringen) 200 

Een heel klein beetje ruggegraat. 
Vogelaers G. (Merksem) 100 
J.B. (Booischot) 1000 

Tegen de volksverraders 
uit de kleurpartijen. 

Moreels L. (Zottegem) 150 
Bollingh (Evere) 200 
VU-afd. Zandbergen-Grimminge 500 
Pieter Verhulst (Mechelen) 500 
Van der Eist (Erpe). Were di J 500 
Federalist uit Oostende 1000 
R.M.V.M. (Zedelgem) 1000 
Naamloos (Koksijde ) 1000 
Vranken Emiel (Borgerhout) 500 
Knapen-Depaz (Heverlee) 500 
J.V.D.K. (Kortrijk) 1000 
Werner - Brxmo - Hans (Zellik) 300 
Naamloos (Meulebeke) lOO 
Pauwels (Kortrijk) 3000 

Pauwels-Schaepen (Kortrijk) 2000 
Twee Merenaars 200 

Voor meer VU-aktie in het 
Aalsterse en aflossing 
van de wacht. 

Verlinden Armand (Dilbeek) 1000 
Leper (Sint Andries-Brugge) 1000 

(oud kom. Belg. leger) 
P.D. (Diegem) 1000 

Daden ïdjn beter dan woorden. 
De Smet Adrienne (Maldegem) 1000 
Geweien Dinasomilitant 

(Mechelen) 1000 
Gewezen jong Dinaso-leider 1000 
W.D.B. (Antwerpen) 200 
A.C. (Hasselt) 200 

Handen af van de 
Limburgse Voer ! 

Coppens Lea (Asse) 500 
Dubois Gilbert (Veurne) 250 

Weg met de schijnheiligaards ! 
Naamloos (Alsemberg) 1900 
Danhieux Isaac (Overijse) 508 

Om Vlaanderen te vrijwaren 
van valse profeten. 

Merckx Rene (Kumtich) 500 
De ouwe Tijl, P.R. 

(Sint Joost Ten Node) 100 
Frans Verstraeten (Kraainem) 40 

(Tweede storting) 
Arbeider uit Edegem 20 
Naamloos (Schaarbeek) 200 

(3e storting) 
Een handelaar uit 

Sint Lambrechts-Woluwe 500 
Vlaamse postmannen 

van Brussel X 1500 
« Geen straf of afhouding van 
wedde meer bij staking, 
daarom : VU » 

Naamloos (Sterrebeek) 100 
Wertelaers Emmanuel (Schaarbeek) 100 
Tielemans (Ternat) 200 
Ameel Marcel (Zottegem) 703 

« Hartelijk en genegen stort ik 
dit bedrag van mijn 
maandelijks pensioen »• 

J.V.M. (Machelen) 500 
B.S. (Peutie) 800 
Renée De Maeyer (Mechelen) 2000 

« Eerst goed steunen, 
dan goed stemmen » 

Berghmans Jef (Halle-Kempen) '200 
De Camps René (Strombeek-Bever) 100 
R.A. (St. Martens-Latem) 1000 

«Goed heil voor onze plaatselijke 
kandidaat dr. Van Rompaey » 

Luyks-Sevens Maria (Lommei) 100 
J.A. (Bonheiden) ' 1000 
Aernouts A.J. 

(St. Kwintens-Lennik)' 1000 
Aernouts Joris 

(St. Kwintens-Lennik) 150 
Toesj (St. Kwintens-Lennik) 'OO 
Jozef De Paepe (Halle) ' ') 
L.V.L. (Antwerpen) " ) 
Vanbrempt (Mortsel) 1 ') 
Muys Renaat (Bornem) 1000 
Tommelein Michel (Schaarbeek), 500 
Naamloos (Rijmenam) 100 
Augustijnen R. (Bonheiden) 100 

«Omdat de CVP ons Vlamingen 
steeds in de rug schiet » 

Voma (Dilbeek) 1000 
H.L. (Rumbeke) 100 

« Ieder Vlaming moet 
VU stemmen ! » 

Leys Monique (Antwerpen) 500 
A. en B. Snijders (Berchem-Antw.) 500 
Karel Francq (Antwerpen) 500 

« Nóg sterker ! » 
Machiels Frans (Hasselt) 100 
Mark en Frieda (Brasschaat)' 200 

(2e storting) 
Mevr. Van Rooy (Brasschaat) 100 
Dejonckheere F. (Zemst) 100 

« Vlaanderen bovenal ! » 
Naamloos (Malderen) 100 
Metaalbewerker (Itterbeek) 100 

(2e storting) 
MLu (Evere) 200 
Willems A. (Denderleeuw)] 350 
Totaal 4e l i jst : 106.818 

ALGEMEEN TOTAAL i 634.373 
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Voor al uw verzekeringen 

Kies 

M U A R E T U S 
de Verzekeringsmaatschappij 

van eigen bodem 

N.V. MAURETUS 

Tolsfraat 71-73 ANTWERPEN 

Tel. (03)38.59.53 (5 lijnen) 

AGENTSCHAPPEN 

OVER GANS HET VLAAMSE LAND 

L 
um smmmm wm IM.U 

KOEUTOGEM 
KOELKAMERS 
DlEPVRlEZeRS 

DIEPVRIESTUNNEUS 
ïniiroi i KAMIQNKOEUNG 
mtW WINKEUINRICHTINGEN 

ca. VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIiVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA OeWimerstraat 24 
Borgerhout/Antv>rerpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande I I I 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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 krijgt U gratis gedurende 5 uur, 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal in groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goo-
lasj • Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/286.72 • 1.500 plaatsen 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31 20.37 - mooiste zaal van de stad. 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/268.69 mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesfeenw. 1. Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.44)0 plaatsen. - Tel. 03/53.09.32 
TORHOUT : Stwrg Torliout-Lichtervelde - 2.000 pi. - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30 

BEENHOUWERS KRUIDENIERS INSTELLINGEN 

U L T I M O PVBA 
GROOTHANDEL IN BEREIDE VLEESWAREN 

Daalstraat 59 — 3601 ZUTENDAAL 
heeft steeds alle bereide vleeswaren in voorraad I 

— meer dan 150 artikelen 
— uitstekende kwaliteiten 
— uiterste prijzen 
Zaakvoerder-eigenaar : Rob. HENDRIKS 

E.S. ZWEMBADEN 
TUINEN DEMEYERE 

Vijf wegenstraat 13 - Izegem 
Tel 051/316.23 

Kost minder dan U denkt ! 
4.000 tevreden klanten in 

West-Europa. 
Referenties in het ganse land. 

A. DE BACKER - DECEY 
• PAPIERHANDEL 
• DRUKKERIJ 
• GESCHENKEN 

Nieuwstraat 118 - 1000 Brussel 
Tel. 17.15.89 

Bezoek 
CASTHOF LINDENHOVE 

Koud en warm buffet 
Lauwereys - De Bruyn 

Gezellige vlaamse sfeer 
wekelijkse rustdag : woensdag 

Bellestraat 49 - Hekelgem 
Tel. 053/687.40 

{l l -VI-71) 

H. PELEMAN-MARCKX 
Van den Nestlei 16, Antwerpen 

Tel. 39 19 27 
TV - RADIO - ALLE ELEKTRISCHE 
TOESTELLEN - HERSTELLINGEN 

A A N HUIS 
TV PELMAR 61 scherm 

13.500 fr. i.p.v. 18.950 fr. 
Andere merken grootste korting 

jan '71 

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, Zwevezele 

Tel. 051/612.84 

T P I E T POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pleter Polstraat 4 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 

Bezoek 
Casthof « DE VEERMAN » 
Kaai 26, St.-Amands a.d. Schelde 

Tel. 052/332.75 
Mosselen - Paling 

Uitbater : Jan Brugmans 

Te Steenokkerzeel 
bezoekt elke Vlaming 
het HEELNEDERLANDSE 

PRAATKAFEE 
« DE APPEL » 

Fuérisonpl. 6 - rechtover kerk 
op een paar 100 m. van 

« Vlaams Konferentie-oord 
de Ham » 

Uitbater Walter DOCKX 
Tel. 59.75.86 

CORTHALS 
Kattestraat 20 . Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste koffiehuis 

uit DENDERSTREEK 

Bedden- en Matrassenbedrijf 
« RUST WEL » 

A. Versweyveld - Trollin 
Herentalseb. 122 - 2100 Deurne 

Tel. 21.32.52 
Epeda . Beka - Simmons 

Dodo - Pirelli 
Kindermeubelen 

«TIENER-STUDIO» - T. 21.59.58 
Herentalsebaan 351-353 

2100 DEURNE 

BLIJFT GIJ DOOF, VLAMING ? 
Boycot franskiljons, steun Vlaam
se firma's. Bestel zelf koffie of 
maak klanten, we doen al de 
rest. Levenslange vergoeding ; 

wi j houden ons woord I 

KOFFIE HAWAÏ 
Gr.-Bijgaarden - T. 02/52.60.55 

GROEP BLANCKAERT 
Internationaal Adviesbureau 

Herentalsebaan 624 
2100 DEURNE 

LUSTRERIE D'HAENENS 
Predikherenstr. 24 - 8000 Brugge 

Tel. 050/30.707 (3 lijnen) 

Maat & gerede HERENKLEDING 
Specialiteit maatbroeken 

BERGERS GERARD 
St-Jansvlief 19 (KI. Tunnelpl.) 
Tol. 33.91.65 - ANTWERPEN 

Aanbevolen 
Huizen 

Industriële 
warmeluchtgeneratoren 

rechtstreekse levering, alsook 
levering door bemiddeling van 

uw installateur. 
Residentiële 

warmeluchtgeneratoren 
uitsluitend levering langs 

installateur om. 
N.V. LEPLAE R. 

Industriepark - 9990 Maldegem 
Tel. 050/715.29 

Verlichtingsgroothandel 

MARC DE VRIESE 
(het betere genre) 

ASSEBROEK . BRUGGE 
200 m. buiten de Kathelijnep. 

Grote baan Brugge-Kortrijk 
40 m. toonvensters - meer dan 

1.000 verschillende verlichtings
elementen - Open van 8u30 

tot 20 uur. 

CARROSSERIE 
LOOS - VAN HOOF 

Schranslaan 70 
1840 EPPEGEM 

57o aan V.U.-leden. 
Tel. (015)629.42 

WENST U EEN BLIJVENDE 
BIJVERDIENSTE 

MET STANDING ? 
Bestel koffie voor familie, vrien
den, kennissen, alsook voor per
soonlijk gebruik, aan groothan-
delsprljs. Minimum afname 4,5 
kg. Hoge verdienste. Tombola 
met 100.000 F prijzen. - Geen 
B.T.W.-problemen. Geen kapl. 
taal nodig. Gratis stalen. Schr. : 

Koffiebranderij RIMBO 
Helkant 51 - 9140 ZELE 

Tel. (052)445.03 

GARAGE-
KANTELPOORTEN 

IN METAAL 
WEEKENDS - CARAGEN 
In prefab, of vast - Inlichtingen : 
V.d.P., 34, Begijnhofstraat te 

1840 Eppegem - Tel. 015/614.11 

UURWERKEN" IUWELEN 
DE MOOR 

Schooldreef 19 - Gentbrugge 
Tel. 52.01.22 

Internationaal Optiek 
speciaalzaak voor europese 

brillenmode 
Schooldreef 21 - Gentbrugge 
Zaakvoerder : JAN DE MOOR 

V.U.-gemeenteraadslId 

P A P Y R U S 
Boek-, Papier-

Fonoplatenhandel 
Zaakvoerder Fons Labeau 

de Ribaucourtstraat 7 
Sint-Jans-Molenbeek . Brussel 8 

Telefoon : (02)28.87.09 

Rechtstreekse invoer van 
DUITSE PIANO'S w.o. topmerken 
als a Schimmel » en « Ibach » 

FIRMA DE MONTE 
Adegemstraat 9 - MECHELEN 

Tel. 015/15034 
Ook 10-tal merken van elektron. 

orgels (van 8.000 fr. af) -
« Küng «-blokfluiten - Orff-

instrumenten. 

OPTIEK — HORLOGERIE 
H. M O R A E L 

Statiestraat 122 • Berchem 
Tel. 39.32.57 

Brouwerij 
MOORTCAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 

Bijhuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Gent 

BANKETBAKKERIJ 
Jozef en Rita 

NEUKERMANS-BLOM 
Balleistraat 9 - 1780 Teralfene 

Fijn gebak . Suikerwaren 
IJstaarten 

Wekelijkse rustdag : dinsdag. 

LIERSE VLOERHANDEL 
Lisperstraat 49 • LIER 

Tel. 70.14.71 
VLOEREN - OPENHAARDEN 

TAPIJT 

Tel. (053)682.15 
I 0 I Vlamingen, 

l * i * J "̂"̂ ^̂  GRATIS ADVIES 
^ ^ ^ ^ voor uw hypotheek

leningen ( I e en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredieten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 
van 9 tot 18 u. ( ' j zat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

VAGO n.v. 
Kolen . Mazout -

Centrale Verwarming 
Verkoop aan groothandelsprij-
zen aan zelfbouwers van mate
rialen voor centrale verwar
ming ; ketels, mazoutbranders, 
buizen, radiatoren enz 
BURELEN : 
Tel. 015/43:508 
Kriekeveld 1, Hombeek. 
TOONZALEN : 
Oude Brusselstraat 6, Mechelen 
Tel. 015/45.490 

SANITAIRE- en KEUKEN
INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD. Braeckmansstraat, 34 

RUMST 
Veerstraat, 91 , RUMST 

Tel. 03/78.33.97 - 03/78.13.71 
Erkend verdeler van 

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nuttig komfort 

THUISWERKZAAMHEDEN I 
In ledere gemeente worden per
sonen gevraagd voor het vou
wen van brochure's, sorteren 
van brieven, schrijven van adres
sen, enz. Alle thuiswerken zijn 
direkt te aanvaarden 1 Inlichtin
gen (postzegel insluiten) : 

LUCRATIEF BEDRIJF 
Postbox 2059 - 's Hertogenbosch 

K R U G E R ' S 
AUTOCARS, de beste 

Depannagedienst 
Autcar - Autobus : 

Aarschotsesteenweg 86 - Lier 
Tel. 70.05.29 - 70.15.71 

Fabriek van Land- en 
Tuinbouwmachines 

HERT - AGRIA 
9200 KWATRECHT-Wetteren 

Tel. (09)52.19.31 

ELECTRA - BREE 
P.V.B.A. 

Boneputstraat 28 - Bree 
Tel. 011/65.188 en 66.477 

MIELE - AEG - LINDE 

p.v.b.a. FRIGAHM 
André Hermanslaan 23 

2100 DEURNE 
Tel. 03/24.00.90 - 24.44.74 

Groot-keuken materiaal - was
salons - autowaslnrlchtingen, 
diepvries D 0282 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 
Mevrouw LAURENT DELEU 

Kortrljksestraat 3 - MENEN 

STANDING 
2 X kopen 1 x belalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : Kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 
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« banque beige pour Céfranger » heeft weer hoop 

handelsreiiigers 
naar china ? 

(ACU) — Geen enkel zinnig 
mens zal staande houden dat 
de VSA goed geïnspireerd wa
ren als ze kommunistisch Chi
na zo lang en zo hardnekkig 
bui ten de UNO hielden. Het 
was een onhoudbare fiktie dat 
Formosa als vertegenwoordiger 
van China kon doorgaan. Zelfs 
wie bet reur t dat Tsjang Kai 
Sjek er weinig elegant werd 
uitgeschopt, zal moeten erken
nen dat de procedure minder 
brutaal zou verlopen zijn in
dien Washington sneller had in
gehaakt op de Aziatische wer
kelijkheid. 

De snelheid waarmee de an
ders zo trage minister Harmei 
kommunistisch China erkende, 
heeft dezelfde ekonomische 
achtergrond die er ook andere 
hoofdsteden spoed bij deed zet
ten. De westerse ekonomie 
maakt een malaise door. De 
internationale handel is daar
enboven niet alleen door kon-
junkturele , maar ook door mo
neta i re en handelspolitieke 
remmingen in een moeilijk 
parket geraakt. Het zou voor 
alle industr iestaten een uitste
kende zaak zijn indien nu zeer 
spoedig op de Chinese mark t 
kon verkocht worden. 

markt met onbeperkte 
mogelijkheden 

Wie de hoop koe.stert, weet 
ook dat het aanknopen van 
handelsrelaties met kommunis
tisch China een zeer moeilijke 
opdracht is. De handelspolitie
ke methodes van China zijn 
zeer speciaal, eensdeels omdat 
he t een kommunistische s taat 
is met een stroeve organisatie 
van de ekonomie. Anderdeels 
omdat men met een Aziatische 
grote mogendheid heeft te ma

ken, waarvan de kommerciële 
en financiële methodes in élk 
regiem bevreemdend zijn. 

Over die bezwaren is men 
bereid heen te stappen. De be
hoeften van de Chinese mark 
zijn zo enorm, dat een paar 
grote orders uit Peking werk 
voor vele jaren kunnen ver
schaffen aan westerse industri
ële groepen, die al dan niet af
zonderlijk of gekoördineerd in 
China zullen optreden. 

Het volstaat dat een Belgi
sche (of andere) industriële 
groep ingeschakeld wordt b.v. 
bij de modernisering van het 
signalisatiesysteem op Chinese 
vliegvelden, om in lengte van 
jaren een omzet te bereiken 
die op andere markten met 
kleinere behoeften, onbereik
baar is. 

Dat is eveneens toepasselijk 
op vrijwel alle andere sektoren 
waar in de Belgische nijverheid 
iets heeft aan te bieden : 
spoorwegen, metaalkonstruktie , 
non-ferroprodukten, scheikun
dige nijverheid enz. enz. Steeds 
heeft men te maken met een 
behoeftenschaal die in China 
onmetelijk is. Potentieel is er 
in de wereld geen tweede 
markt als de Chinese. Wat nog 
niet wil zeggen dat al de han
delsreizigers die thans, na de 
erkenning van China als nor
male staat, naa r Peking snel
len er met goed gevulde order
boeken uit zullen terugkeren. 

belgisch kapitalisme 
in china 

Bij de Belgische erkenning 
hebben nog zeer speciale ekono
mische redenen een rol ge
speeld. De Belgische industrie 
is van in de vorige eeuw zeer 
aktief in China geweest. De 
kommunistische revolutie stel

de er een einde aan een net 
van industriële en financiële 
vertegenwoordigingen. Inzake 
bankwezen had het Belgische 
kapitalisme een stevige basis 
in het Verre Oosten : « La 
Banque Beige pour l 'Extrême 
Orient », later « La Banque 
Beige pour l 'Etranger », beiden 
behorend tot de groep van de 
« Société Générale », speelden 
ginder een rol die verder gmg 
dan de kleine afmetingen van 
het Belgisch grondgebied zou
den laten vermoeden. 

Met IVlao's machtsovername 
stuikte dat alles voor goed in 
mekaar. Pogingen om de ont
eigeningsprocedure te beïnvloe
den hadden geen sukses, ook 
al bleef een Belgisch vertegen
woordiger nog jarenlang in 
China. Hij was er in een toe
stand die het midden hield tus
sen gekontroleerde vrijheid en 
internering. 

Misschien zal België nu in 
Peking navraag doen naar de 
stand van het dossier van « La 
Banque Beige pour l 'Etranger» 
en verwante belangen. Dat kan 
een eerste opdracht zijn voor 
de Belgische ambassade in Pe
king. 

oppermachtige belangen 

Er bestaat echter naar aan
leiding van de Belgische bezit
tingen in China ook nog een 
Belgisch-Amerikaans geschil. 
De tegoeden die bovenvermelde 
Belgische bank in de VSA be
zat werden door Amerika ge
sperd en onder sekwester ge
steld, onder voorwendsel dat 
het vijandelijk (Chinees) ver
mogen was. Deze toestand be
staat sedert de oorlog in Korea. 
Geen enkele Belgische regering 
is er in geslaagd in Washington 
gehoor, laat staan medewer
king te vinden bij het nastre
ven van een oplossing. Mis
schien wordt er nu een uitweg 
gevonden in het teken van de 
genormaliseerde betrekkingen 
met China ? 

Als zelfs in het perspektief 
van een klein land lijk België 
reeds zoveel materiële belangen 
van achter de hoek komen kij
ken bij de opneming van China 
in de UNO, welke enorme eko
nomische machten en welke 
sterke pressure-groups moeten 
er dan betrokken zijn bij de 
internationale politiek van 
grote mogendheden ? 

nationaall 

(Argos) Noord-Ierland kende andermaal een terreurweekendL 
Britse militairen schoten twee ongewapende vrouwen dood. E r 
werd ook aardig met benzinebommen gegooid. Uit zijn schuil
plaats heeft Joe Cahill, leider van de militante provisionals al me t 
harde represailles gedreigd. Het wordt daar beslist een « hete » 
winter. 

De jongste bewogenheid kwam los na geruchtmakende onthul
lingen in de « Sunday Times » over ontoelaatbare praktijken door 
Britse legerautoriteiten en Nocrdierse politie op geïnterneerde 
leden van de Tra gepleegd. Men spreekt al van een hersenspoe-
lingstaktiek afkomstig uit Rusland en door het Britse leger in 
ekstreme situaties geperfectioneerd. Hoe dan ook, de onthullingen 
in het Britse zondagsblad hadden inmiddels al een forse politieke 
weerslag ; premier Heath en oppozitieleider Harold Wilson beslo
ten immers tot een spektakulaire, wijl onverwachte ontmoeting 
in Downingstreet waarover tot dusver niet bijster veel is uitge
lekt. Die ontmoeting die doorging op een ogenblik waarop de twee 
prominente Britse leiders voorzeker niet eendrachtig voelen en 
denken — de kloof over Europa is nog wel groter dan het meer 
genuanceerde meningsverschil inzake Noord-Ierland — bewijst 
hoezeer, ook in Engeland de publieke opinie wordt gesensibili-
zeerd door het procédé van de internering zonder voorafgaande-
lijke juridische procedure... en door geruchten over wrede poli
tiepraktijken. 

iers geweld 
Terwijl het Noordiers geweld een nieuw hoogtepunt tegemoet 

ging kwam uit Nederland opzienbarende informatie over een 
grote wapenzending, van Tsjechoslowakije naar Noord-Ierland, 
die op Schiphol werd onderschept. Dat de wapenzending, zoals 
men uiteraard vanwege een Oostblokland zou verwachten, niet 
voor de revolutionaire socialisten van de « officiële » Ira bestemd 
was, maar voor de konkurrentiële en nationalistische provisio
nals, verleent de affaire tegelijk een commerciële en groteske di
mensie, hoe ongelukkig die laatste indikatie ook kontrasteert met 
de werkelijke toestand in dit tragisch land. Deviezen hebben voor 
de kommunisten blijkbaar geen reuk. Dit bevestigt wat we al wis
ten van andere Tsjechoslovaakse wapenleverancies. Die officiële 
wapenfabrikanten uit Praag liggen beslist niet wakker van prin
cipiële bezwaren waar het gaat om de bestemming en bestemme
ling van hun schiettuigen : op Cyprus bestookten Turken en 
Grieken elkaar met Tsjechoslovaakse bazoeka's, en de granaat
werpers en machinegeweren van Nigeria- en Biafranen kwamejn 
uit hetzelfde Praagse arsenaal.. . ' 

Intussen wordt met de dag duidelijker dat het Noordierse drama 
nog lang niet aan zijn hoogtepunt toe is. Dit valt vooreerst af t e 
leidea uit de eskalatie van geweld waarvan met de dag meer on
schuldigen de weerloze slachtoffers worden. Het naderbijkomen 
van het « fatale moment » word ook voelbaar in de anti-logische 
(of illogische) houding van sommige leiders : Bernadette Devlin 
trotseert de nachtkoude voor Downingstreet 10 uit protest tegen 
onthulde folteringen in de interneringscentra, terwijl de Ira óók 
onschuldige burgers neermaait . . . Anderzijds predikt lan Paisley 
het evangelie van de onverdraagzaamheid maar tegelijkertijd 
bidt hij de Here dat hij het verstand van de snode « Papen » moge 
verlichten... 

# ' . 

wij in nederland 

Yuil-alarm in de «gouden delta » 

(jeeveedee) Van de verscheidenheid in de Neder
landse plantenwereld is in de afgelopen halve eeuw 
tachtig procent verloren gegaan. Deze ontstellende 
vaststelling kwam voor in de rede die prof. dr. V. 
Westhoff de afgelopen week uitsprak in de kato-
lieke universiteit van Nijmegen. Hij zei dat de 
mens eeuwenlang verri jkend op de na tuur heeft 
gewerkt door de differentiatie van het landschap 
te vergroten, maar dat de moderne mens veeleer 
verwoestend en nivellerend werkt. Terwille van 
natuurbehoud pleit te de professor daarom voor 
milieubeheer, onder andere op te vat ten als bestrij
ding van lucht- en waterverontreiniging en van het 
misbruik van giftige stoffen. 

De noodkreet van de Nijmeegse professor klonk 
juist in een periode waar in het in Nederland we
melde van slecht nieuws over de toestand van 
het leefmilieu. Er was pas een protestaktie vèn 
het personeel der Wilton-Feijenoord-werf in Rot-
ter rdam tegen de luchtvervuiling achter de rug, 
maar in het gebied van de Rijnmond bleef het 
stinken. « Een kat testank », zei de bevolking. An
deren spraken van « kattepis » omdat een poes in 
haar gewone doen helemaal niet stinkt. Intussen 
dreef op het water van het IJmeer en het Gooimeer 
(nabij de vroegere Zuiderzee) een vieze slijmerig 
groene laag en zei de burgemeester van het Noord
brabantse dorp Raamsdonk dat de rivier de Donge 
zo vervuild was dat zelfs de ra t ten er niet meer in 
kwamen. En tegelijk kwam het ene protest na het 
andere los tegen de uitbreiding van de Mobil-Oil-
raffinaderij in Amsterdam, tegen de vestiging van 
nieuwe vervuilende industrie langs het Noordzee
kanaal en tegen de bouw van een enorme olie
terminal op de Maasvlakte bij Rotterdam. 

rotterdamse « smog » 

Groot alarm dus in Nederland en niet ten on
rechte. Het zijn niet alleen de sombere voorspel
lingen van de « Club van Rome » over de aanstaan
de ondergang van de hele aarde en de waarschu
wingen die de oppositiepartijen zopas in het par

lement lieten horen, maar het is vooral de dagelijk
se konfrontatie met de meest ergerlijke vervui
lingstoestanden die de mensen in het verweer 
brengt. De streek bij Rotterdram, waar al in de 
eerste najaarsdagen een « smog » hing gelijk op 
sommige dagen in Londen, wordt het meest door 
de luchtvervuiling geteisterd. Honderden klachten 
kwamen binnen bij de centrale meldpost, klachten 
vooral van mensen met ademhalingsmoeilijkheden. 
« De stank in de « Gouden Delta » neemt ontstel
lend toe », lieten enkele Kameraden van D'66 aan 
de regering weten. Andere parlementariërs wezen 
de minister van volksgezondheid erop dat de be
voegdheden om de vervuilers te bestrijden, vol
strekt onvoldoende zijn. 

Uiteraard kwamen er de laatste dagen reakties 
van de overheid in Den Haag. De meest opmerke
lijke maatregel was dat de commissarissen van de 
koningin (gouverneurs) binnen enkele weken de 
bevoegdheid zullen krijgen om bedrijven die de 
lucht ernstig verontreinigen, geheel of gedeeltelijk 
te sluiten. Minister Stuyt (Volksgezondheid en Mi
lieuhygiëne) wil voorts vervuilende fabrieken van
uit de lucht met behulp van infrarode stralen laten 
fotograferen. De vraag is nu maar of het helpen 
zal. Want juist in de moeilijke ekonomische tijd 
die Nederland doormaakt, zal men voor maatrege
len tegen de industrie wel erg huiverig zijn. Men 
moet immers de werkgelegenheid een zekere voor
rang geven en die werkgelegenheid wordt nu een
maal ook geboden door bedrijven die de lucht ver
pesten. De afgelopen jaren hebben zulke fabrieken 
zich vrijwel onbeperkt kunnen vestigen doordat 
van een effektief milieubeheer nauwelijks enige 
sprake was. En thans zit men met de brokken én 
met het gevaar dat straks werkloosheid dreigt wan
neer de ergste vervuilers verplicht zullen zijn hun 
poorten te sluiten. 

ook verkeer draagt de schuld 

Intussen hebben de alarmsignalen van de laatste 
weken ook tot maatregelen op lager niveau geleid. 

Zo is deze week in de stad Groningen een eerste 
autobus van de plaatselijke vervoerdienst op aard
gas gaan rijden. Het voertuig is uitgerust met zes 
cilinders die samen zestig liter aardgas kunnen be
vatten, genoeg om de bus een halve dag in bedrijf 
te houden. Aardgas vervuilt de lucht niet en zou 
voor Groningen goedkoop kunnen zijn door de na
bije aanwezigheid van de aardgas» bel » van Sloch-
teren. Een andere aktie start te zaterdag in Deven
ter. Daar kunnen de inwoners gedurende de ko
mende veertien dagen de uitlaatgassen van hun 
auto in een garage laten onderzoeken op het ge
halte aan koolmonoxyde en onverbrande koolwa
terstoffen. In Amsterdam denkt men erover een
zelfde aktie op touw te zetten. Vanzelfsprekend 
krijgt iedereen wiens auto erg vervuilend werkt, 
(gratis) een advies om het euvel te laten verhel
pen. 

Dat het enorme autoverkeer immers ook verant
woordelijk is voor de vervuiling van de lucht, be
sefte men al veel eerder. Het Instituut voor Ge-
zondheidstechniek in Delft meende onlangs zelfs te 
moeten konstateren dat niét de industrie, maar 
het verkeer de « smog » in de buurt van Rotterdam 
veroorzaakt. Zeker is wel dat een zeer groot deel 
van het Nederlandse autopark gevormd wordt door 
wagens van drie jaar en ouder, en dat deze geza
menlijk een hoog kwantum aan onverbrande kool
waterstoffen produceren en verspreiden. Het is de 
Vereniging van Artsen-automobilisten die al enke
le jaren op het vervuilende aspekt van de oudere 
autos' heeft gewezen. Maar zoals steeds moet er 
lang en veelvuldig gepreekt worden vooraleer de 
mensen bereid zijn te luisteren ! 

Overigens zal een veel grondiger ombuiging van 
het overheidsbeleid en van de mentaliteit der 
(hele) bevolking nodig zijn om de strijd tegen de 
vervuiling massaal aan te binden. En internatio
naal kontakt is daarbij broodnodig omdat het vuil 
aan geen enkele grens halt houdt. De konferentie, 
zopas in Oslo gehouden over maatregelen tegen 
dumping van afval in de Noordzee, geeft in dit op
zicht alvast enige hoop. 
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ALGEMENE MOBILISATIE 
VOOR BRUSSEL ! 

De verkiezingsveldslag die momenteel te Brussel heftiger wordt geleverd dan 
overal elders in het land (zie de fotos) is in feite maar een aanloop tot de grote 
confrontatie van 21 november a.s. Die dag wordt de agglomeratieraad verkozen. 
Het « Rassemblement Bruxellois » (FDF en PLP-Bruxellois) wil bij die gelegen
heid onder de leiding van de beruchte stafhouder Van Rijn een greep doen naar 
de volstrekte macht. Dit werd hen o.m. mogelijk gemaakt dank zij de « oplos
singen » van de CVP-bewegingsstrategen ! 

Maar de Vlamingen willen hun huid duur verkopen. In Vlaamse kringen groeit 
het besef dat ér op 21 november te Brussel verzamelMi moet geblazen worden 
rond de enige betrouwbare echt Vlaamse partij : de Volksunie. 

Wij van de Volksunie hebben de plicht al onze krachten in te zetten voor een 
klinkende verkiezingsuitslag. Dit is een zaak die niet alleen onze mensen uit 
het arrondissement Brussel aangaat, dat gaat alle Vlamingen aan ! 

Daarom deze dringende oproep : leden, kaderleden, sympathisanten van de 
Volksunie in heel Vlaanderen, sta van maandag 8 november af paraat om mee 
de strijd om Brussel te helpen voeren. Die dag, te 18 u. 's avonds, komen allen 
die aan de strijd willen deelnemen bijeen in het Arr. sekretariaat van de VU-
Brussel. Daar zullen richtlijnen worden gegeven. Wie nog bruikbaar verkiezings
materiaal heeft brenge dit mee. 
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Te Brussel beheersen de gehelmde plak- en knokploegen van het FDF onbetwistbaar het straat
beeld. In tal van gemeenten wordt hen door de politie geen stro in de weg gelegd, ook al krijgen 
zij hier en daar met karate-ploegen af te rekenen die gehuurd worden door de grote krokodillen in 
de Brusselse poel. In die sfeer op straat komen om VU-affichen te plakken is geen sinecure. Toch 
slagen de hysterische frankofonen er niet in de VU uit het Brusselse straatbeeld te houden, zoals 
bovenstaande foto's aantonen. 

De grijnzende CVP-manitoe « die het deed » (ten koste van Vlaanderen !) hangt ook links 
en rechts met zijn foto tegen Brusselse huisgevels aangeplakt. Ook aan de Bruxellois 
vraagt hij namens zijn partij « vertrouwen », zoals hij dit ook wil van de Vlamingen (en 
de Walen). Vertrouwen waarin ? In zijn oplossingen van het Brusselse vraagstuk ? De 
CVP blijft op dat punt wijselijk vaag, zoals ze ook in alle talen zwijgt over de Voerstreek. 
Het is immers een publiek geheim dat die dadelijk na de verkiezingen zal verkwanseld 
worden, tenzij de Vlaamse kiezer... 
Het vertrouwen dat de CVP de Franstalige Brusselaars wil inboezemen is wellicht geba
seerd op de volgende voor hen geruststellende redenering : van de CVP kunnen jullie 
alles krijgen wat je maar wil, op voorwaarde dat je met enige geleidelijkheid rekening 
wil houden. De CVP is er immers in gespecialiseerd de Vlamingen alles te doen slikken, 
maar het vraagt wel enige tijd. Heb dus maar vertrouwen, lieve Bruxellois. Zelfs de 
Vlaamse randgemeenten krijgen juUie vóór we tien jaar verder zijn. Ook in de politiek 
bouw je Rome en Parijs niet op één dag. Je moet ons wel de tijd gunnen om de Vlamin
gen eerst behoorlijk in slaap te wiegen... 
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De Brusselse BSP-kapitalist Simonet heeft 
weer gezorgd voor een peperdure kampanje. 
Op vele plaatsen echter krijgt de man die 
opmarsjeert naar een ministerzetel een min
ider sympathiek woordje op de broek ge
plakt. 

Bij de liberalen is het één grote krabben-
mand : drie verschillende liberale partijen 
komen te Brussel op. De aanhangers van die 
groepen overplakken mekaars affichen dat 
het een aard is. Wie er ditmaal heel wat min
der miljoenen heeft tegenaan gegooid is VdB. 
Wij moesten waarempel zoeken om hem er
gens op een muur te ontdekken. 

DE MEEST 
DOELMATIGE STEUN 
WELKE DE VLAMINGEN 
NU 
AAN HUN VOLKSGENOTEN 
TE BRUSSEL 
KUNNEN VERLENEN 
IS : OP 7 NOVEMBER 
MASSAAL VOLKSUNIE 
STEMMEN 
ONDER NR. 
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Het najaarsfonds van 

UiTGEYERIJ BRITO 
bevat twee werken die 

V L A M I N G E N 

aanspreken 

KRIJSENDE PARTII 
een verzamel ing anecdoten door 
PAUL van de VELDEN 
en DRIES JANSEN 

en 

LIEFDE 1843 
een romantisch verhaal van de allure van 
LOVE STORY 
van de negentiende eeuwse schri jver 

PIETER FRANS VAN KERCKHOVEN 
in eigenti jds Nederlands omgezet door 
HUBERT LAMPO 

Voorts nog vi j f andere titels 

j an van den Weghe : Moord in het Viermeisjeshuis 

Robin Hannelore : De Zaak Matys (een reportage van een corrupt ieschan
daal in het Belgische NATO-leger) 

Lode Zielens : Het duistere Bloed 

Mare Andr ies : De dulle Grieten, en 

Jan Berghmans : Hoe groen was mijn Gal 

Al deze boeken zijn te verkrijgen op de Antwerpse Boekenbeurs, bij 

BRITO-service 
en in de erkende boekhandels 

Diagnose Brussel 
DIRK WILMARS 

jdirk wilrnaf» 

DliG'OS' 

Formaat : 1 3 x 2 1 cm 
Paperback 160 biz 135 fr. 

Het probleem Brussel is zeer acuut. Het belangt iedere Vlaming 
rechtstreeks aan en interesseert ook de buitenlander. Dat heeft 
de schrijver heel goed begrepen. 
DIAGNOSE BRUSSEL is — in dat verband — beslist een gestaag-
de titel. 
Brussel wordt terecht als de zieke plek in België beschouwd. 
Dirk Wilmars beschrijft deze ziekte als een arts. De analyse die 
hij maakt van het fenomeen Brussel, is in al zijn objectiviteit voor 
de Brusselaars niet bepaald vleiend te noemen. 
Een greep uit de inhoud : 
De minacht ing. Het collectieve minachten van andere bevolk ings
groepen. De oorsprong van die minacht ing, de eerste symptomen 
van de verfransing van Brussel, De wed i j ve r tussen het Frans en 
het Spaans, Panache als middel tot ver f rans ing, De aftakel ing van 
het Nederlands, De Franse bezett ing, Het Hollands bew ind . Het 
Brusselse nationalisme, De ver loochening van wat men zelf ge
weest IS, De Brusselse imitat iezucht. Provincial isme, Brussel 
hoofdstad van Europa ? De vr i jhe id van de huisvader. Het gebrek 
aan realiteitszin 

Een belangrijk boek voor politiek geïnteresseerden, studenten en 
iedereen die belang stelt in het probleem Brussel als dusdanig. 

STANDAARD UITGEVERIJ 

twintig eeuwen Vlaanderen 

in 15 delen 

INHOUD VAN DE 15 DELEN : 

1. Geschiedenis van Vlaanderen I 
—• Van de vroegste t i jden to t en met de Bourgondische t i j d 

2. Geschiedenis van Vlaanderen II 
— Van de Habsburgse t i j d to t en met de Oostenri jkse t i j d 

3. Geschiedenis van Vlaanderen l i l 
— Van de Franse t i j d to t 1940 

4. De Vlaamse Beweging 1 
— De Vlaamse Beweging (1830-1945) 

5. De Vlaamse Beweging I I 
— Vlaamse problemen van nu 

Onder hoofdredact ie van : 
Prof. Dr Max Lamberty, Prof. Dr Rob. van Roosbroeck, M r M i -
chiel Vandekerckhove, Prof. Karel van Isacker s.j., Dr jur. Louis 
Roppe en Dr Arie Wolter Wil lemsen. 
Bureauredactie : Frans van der Auwera en Marcel Beerten. 

6. De Vlaamse Gemeenschap I 
•— Geografische, etnische, demograf ische en pol i t ieke 

s t ruc turen 

7. De Vlaamse Gemeenschap i l 
— De economie —• Sociaal-economische toestanden — 

Sociale factoren en s t ruc turen 

8. De Vlaamse Gemeenschap l i l 
— De cul ture le u i t bouw 

9. t / m n . Kunsf en wetenschap I, 
I I en I I I 

— ca. 200 biograf ieën 

12. en 13. Vlaamse figuren I en II 
14. en 15. Oude en nieuwe visies I en I I 
— Een verzamel ing historische en actuele documenten . 

HET EERSTE DEEL VERSCHIJNT IN MAART1972 
Voorintekening geopend ! 
VRAAG UW BOEKHANDELAAR VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN ! 

T R O T S ^ M O C E T O P Z U N ^ ' ? ' ^ ^ ^ ^ ^ • ^^^^^^^ ^N SYNTHESE VAN ALLES WAAR WIJ ALS VOLK 

VLZ'\l,%i^''ï(4'VE^^ V^O"^ VELE GENERATIES BEWUSTE 

TWINTIG EEUWEN VLAANDEREN : EEN UITGAVE VAN H E I D E L A N D-O R B I S N.V.. HASSELT 
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BOEKENBEURS 
35ste UITGAVE 

Het zal de lezer wel bekend zijn, dat 
het heel wat voeten in de aarde gehad 
heeft, vooraleer deze Boekenbeurs, de 
35ste in een ononderbroken reeks van 
jaarlijkse boekententoonstellingen en 
daarbij behorende kulturele manifesta
ties, in de Scheldestad kon doorgaan. 
Wat aanvankelijke financiële en orga
nisatorische moeilijkheden, wat zelfs 
Tier oorlogsjaren niet konden, namelijk 
de jaarlijkse wapenschouw van het 
Vlaamse uitgeversbedrijf en het Vlaam
se boek beletten, daarin slaagde bijna 
de stroefheid van de Antwerpse admini
stratie en haar gebrek aan improvisatie
geest in. 

Sedert 35 jaar gaat de Boekenbeurs 
door in de stedelijke feestzaal aan de 
Meir, en ook dit jaar was dit zo voor
zien. Maar toen besloot Eyskens een be
roep te doen op het soevereine volk — 
en meteen zat ook de VBVB, de inrich
tende vereniging der Boekenbeurs, met 
de handen in het haar. Want volgens 
een oud en eerbiedwaardig gebruik 
wordt het hoofdtelbureau te Antwerpen 
in de stedelijke feestzaal ingericht, en 
wie de administratie kent, weet dat 
dergelijke gebruiken sakrosankt zijn. 
De inrichters der Boekenbeurs kregen 
dan ook van stadswege de wijze raad 
naar een ander expositie-lokaal om te 
zien en men stelde het Bouwcentrum 
voor. Nu is een verandering van lokaal 
niet zo erg. Het bezwaar lag echter in 
de plaats. Waar de feestzaal midden in 
winkel- en kantoorcentrum der stad ge
legen is en menig wandelaar naar bin
nen lokt, daar is het Bouwcentrum ge
legen aan de Van Rijswijcklaan, meer 
aan de periferie der stad. Het zou nor
maal geweest zijn, indien men de rol
len had omgekeerd, en het kulturele be
lang van de Boekenbeurs (met tevens 
het financieel belang der uitgevers) had 
laten primeren op de administratieve 
sleur, en dat men voor die éne zondag 
de stedelijke stemmentellers auto of 
tram had laten nemen naar de Van 
Rijswijcklaan. Het Schepencollege be
sliste er anders over en de « Gazet van 
Antwerpen » noemde die beslissing 
« erg onthutsend ». Vermits het college 
op zijn beslissing niet terugkwam, 
moesten de inrichters ofwel de boeken
beurs elders laten doorgaan, ofwel ze 
afgelasten. Gelukkig toonden de deelne
mers zich bereid het risiko van minder 
bezoek te nemen en in hét Bouwcen
trum deze jubileumbeurs te doen door
gaan. 

Wij spraken van « jubileum » in ver
band met deze boekenbeurs, die inder
daad voor de 35e maal ingericht wordt. 
De inrichtende vereniging, de « Vereni
ging ter Bevordering van het Vlaamse 
Boek », ontstond reeds in 1929 en kende 
algauw een verheugende bloei. Voorzit
ters waren dhr Smeding, dhr L. Krijn 
en dhr E. De Bock. Sedert 25 jaar be
rust de dagelijkse leiding bij de heer 
A. Wouters, die als direkteur der vereni
ging op rustige maar zekere wijze de 
uitbouw der vereniging en de organi
satie der boekenbeurzen leidt. Hij heeft 
geen geringe verdienste in de opgang 
der jaarlijkse tentoonstellingen en daar
mee ook aan de kultuurspreiding, aan 
de groeiende belangstelling voor het 
boek en tevens aan de verdediging van 
de belangen van de Vlaamse uitgever 
en boekhandelaar. 

Het ter gelegenheid van de Boeken
beurs uitgegeven «Boek in Vlaanderen» 
viert eveneens zijn jubileum : het wordt 
yoor de 40e maal uitgegeven. 

« het boek in Vlaanderen » 

Deze uitgave brengt ons telkens een 
overzicht van de jongste « produktie » 
en een overzicht ook van wat er in het 
voorbije jaar in Vlaanderen verscheen. 
De lijst, die het « Boek in Vlaanderen » 
dit jaar publiceert, beslaat 20 bladzij
den. Niet alles wat erin vermeld wordt, 
is een nieuwe uitgave : de lijst bevat 
ook de heruitgaven, wetenschappelijk 
werk, school- en jeugdboeken. Toch 
geeft hij een idee van het belang van 
de Vlaamse uitgeverij en van haar pro-
duktiviteit. 

Vooreerst zijn er de standaardwerken 
en de reeksen, de luxepaarden uit het 
boekbedrijf, die standing aan een uitge
verij moeten geven. Heideland-Orbis 
had reeds zijn Nobelprijs-reeks en de 
reeks « Genie en Wereld ». Nu komt 
daar nog het 15-delige werk « Twintig 
eeuwen Vlaanderen » bij, samengesteld 
door eminente historici : Lamberty, Van 
Roosbroeck e.a. De Standaard-uitgeverij 
biedt een « Geschiedenis van de Lage 
Landen » aan, in 4 delen, van Jaap ter 
Haar en de Arbeiderspers, Brussel 
komt met een systematische encyclope
die op de boekenmarkt, waarin afzon
derlijke delen gewijd zijn aan filosofie, 
geschiedenis, sociologie, godsdienst, lite
ratuur en literatuurgeschiedenis. 

Wat onze lezers van « Wij » inzonder
heid interesseert, naast de jongste lite
raire uitgaven, is waarschijnlijk wel het 
zogenoemde « politiek » werk, waarbij 
wij dan het begrip politiek zeer breed 
nemen. 

Hier vernoemen wij vooreerst de 
jonge uitgeverij « De Roerdomp » van 
Brecht, die met het eerste deel van 
Arthur De Bruynes artikelenreeksen in 
« 't Pallieterke » een zeker sukses tege
moet gaat. Een bespreking van dit eer
ste deel der « Kwade Jaren » verschijnt 
in een van onze volgende nummers. Ver
melden wij nog bij dezelfde uitgeverij 
literair werk van Robin Hannelore, 
Erik Van Ruysbeek, Fi-ed De Swert. 

« Westland » dat de gedegen en dege

lijke Amboreeks verspreidt, biedt ons 
de herziene uitgave van Willemsens 
« Het Vlaams Nationalisme » en het Da-
vidsfonds heeft, buiten zijn gewone uit
gaven, een uitzonderlijk mooi en ver
zorgd boek «De Vlaamse Opstanding L), 
dat misschien wel het belangrijkste do-
kument over de Vlaamse beweging is 
dat kortelings verscheen. Bij Elsevier 
verscheen Bomans' « Een Hollander ont
dekt Vlaanderen » en in de Zwartboe
ken bij dezelfde uitgeverij vestigen wij 
de aandacht op twee interessante wer
ken : « Haalt de Sovjetunie 1984 ? » 
van de inmiddels veroordeelde Sovjet-
auteur Amalrik, en « De Japanse uitda
ging » van de Zweed Hedberg. Bij Kos
mos/Arbeiderspers wordt « Pieter 
Daens » van Louis-Paul Boon gepresen
teerd en de Nederlandsche Boekhandel 
heeft zijn bekende serie «Mens en Tijd», 
met werk van Van Isacker en Van Hae-
gendoren. Patmos gaf het boek van 
Rohrmoser uit « Grondslag van een re
volutie ? Marcuse, Adorno, Habermas » 
over de linkse Frankfurter school van 
sociologen. Daarnaast zijn er nog enkele 
kleinere maar zeker niet oninteressante 
brosjure-reeksen : Keesings Reflector-
reeks konden wij reeds in dit blad ver
melden. De jongste brosjures zijn ge
wijd aan de nieuwe opvoeding (auteur 
Paul Morren), aan de zeehavens in de 
branding (Ir. Van Hooyminnen) en aan 
drugs (Walter Geerts). De uitgeverij 
Walter Soethoudt start met een reeks 
boekjes over aktuele en principiële on
derwerpen : « Kunst of Kunstverval ? », 
« Overleven in milieubeheer » en « Wat 
is Rechts ? ». Dezelfde uitgever brengt 
de vertaling van Degrelles boek over 
het Oostfront, naast het werk van Saint 
Loup : « De Vrijwilligers » en « De 
Ketters » : in het geheel dus een zeer 
non-konformistisch repertorium ! 

Bij de Clauwaert verschijnt, naast de 
reeks-uitgaven, een bundel « Verzamel
de Novellen » van Rose Gronon. Nu wij 
toch op het literaire terrein geraakt 
zijn, moeten wij naast de populaire 
Claes-omnibussen bij de Standaard, nog 

de reeks « Literair Vandaag » van deze 
uitgeverij vermelden : Aster Berk-hof, 
die het de laatste tijd in Afrika ging zoe
ken, probeert de anti-apartheid in ro
manvorm te gieten en de ernstige, be
drijvige Orion-uitgeverij brengt naast 
Streuvels' werk en de studie van De-
medts over zijn vriend, romans van 
Frans van Isacker en Gaston Duribreux, 
verhalen van Paul Van der Schraeghe 
en gedichten in de reeks «Noorderlicht» 
en in de « Bladen van de Poëzie ». die 
na het overlijden van Herman Van 
Fraechem bij haar onderdak kregen. 

Op deze poëtische noot eindigt onze 
— al te korte en onvolledige — wande
ling doorheen het veelbladerige woud 
der jongste Vlaamse boekenaanbieding. 

De 35ste Boekenbeurs is in minder 
gunstige omstandigheden moeten star
ten. Wij hopen daarom dat uit heel 
Vlaanderen de boekenliefhebbers en zij 
die het worden willen of kunnen, naar 
het Antwerpse Bouwcentrum zullen ko
men, om te bewijzen dat de belangstel
ling voor onze eigen kulturele produk-
tiviteit, voor onze eigen wetenschap en 
literatuur, niet gehinderd of verminderd 
werd door een minder-gelukkige be
slissing van het stadsbestuur. 

De Boekenbeurs is alle dagen open 
vanaf 10 uur, van 30 oktober tot en met 
11 november. 

\ BOEKENBEURS-BOUWCENTRUM - BOEKENBEURS-BOUWCENTBUM - BOEKENBEURS-BOUWCENTRUM j 

Dit is belangrijk! Er is weer 

Boekenbeurs voor Vlaanderen 
En dubbel belangrijk = ditmaal In: 

BOUWCENTRUM 
Jan Van Rijswijcklaan 191, Antwerpen 

Van zaterdag 30 oktober tol en met 
donderdag. 11 november. 

Alle dagen van 10 lot 19 uur. 

- Geen parkeerproblemen -

Een periode vol week-ends en feestdagen 1 Een fijne tijd om weer » voor de 35e maal! 
een denderend boekenfeest te beleven I 

BOEKENBEURS-BOUWCENTRUM - BOEKENBEURS-BOUWCENTRUM - BOEKENBEURS-BOUWCENTRUM | 

De we re ld van het boek : een 
boeiend land, door velen nog 

niet ontdekt... 
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bewegi 
antwerpen 

ANTWERPEN (arr.) 

NIEUW ADRES 

Door verhuis van arr. sekr. 
Wim Claessens vervalt van
af 29 oktober het adres Lier-
sesteenweg 197, Mortsel. 
Het « nieuw adres » wordt 
vanaf 29 oktober : Pastoor 
Deensstraat 19, Mortsel. Te
lefoon 03/55.39.09 blijft be
houden. 

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 stor
ting op pr 158.05, Kredietbank 
Aartselaar, rek. 1185/00640, VU-
Aartselaar ofwel per omslag op 
het sekretariaat : R. De Ranter, 
Helenboslaan 25, Aartselaar. 

ANTWERPEN (Stad) 
GETUIGEN 

We hebben nog een aantal 
getuigen te kort om de tellin
gen bij te wonen op de namid
dag van 7 november in de 
feestzaal te Antwerpen. Geef 
uw naam en adres op. Sekreta
riaat Wetstr. 12, Antw., telefoon 
36.84.65. 
VERKIEZINGSUITSLAGEN 

Zondag 7 november in de zaal 
Biljart-Palace, Kon. Astrid-
plein. ï w e e d e verdieping. Van
af 18 u. 
KOLPORTAGES 

Elke zaterdag. Vertrek om 
13u. 30 op het sekretariaat. 
STEUN 

De steunlijst ligt klaar op 
ons sekretariaat. We verwach
ten u. Stortingen welkom op 
P.C. 15.02 van Eural Bank Ant
werpen voor rekeningnr. 2/0494 
van Volksunie Antw. Stad. Ook 
de bestuursleden gaan rond 
met een steunlijst. Elke steun
lijst draagt de ronde stempel 
van de afdeling. 
JONGERE MEDEWERKERS 

Voor aktieve propaganda. 
Geef naam en adres op aan het 
sekretariaat. 
RAAMAFFICHES 

Op aanvraag sturen we ze 
u op. 
RADIOWAGENS 

Hebt u een wagen ter be
schikking die de ganse week 
bollen kan, uitgezonderd zater
dag en zondag ? Wij hebben er 
wel een goed chauffeur voor. 

BALEN-OLMEN 
SCHAKEL VOETTOCHT 
VOERSTREEK 

Onze afdeling zal deelnemen 
aan het tussentrajekt Mol-Be-
ringen op zondag 31 oktober 
evenals aan de laatste gezamen
lijke tocht van Tongeren naar 
de Voerstreek op 1 november. 
SINT NIKLAASFEEST 

Vrouwenklub Nele verzorgt 
voor de tweede maal het Sint 
Niklaasfeest voor onze kinde
ren. Dit feestje zal doorgaan op 
11 november om 15 u. in ons 
lokaal. 

BERCHEM 
GELUKWENSEN 

VU-Berchem feliciteert Gui-
do en Ria Troubleyn van harte 
bij de geboorte van Myriam. 
AUTOKARAVAAN 

In samenwerking met VU-
Borgerhout richten wij heden 
zaterdag 30 oktober een auto
karavaan door de gemeenten 
Berchem en Borgerhout in. Om 
14 u. verzamelen alle deelne
mers aan de Bikschotelaan 
(hoek Gitschotellei) te Borger
hout. Vergeet uw leeuwenvlag 
niet ! 
VERKIEZINGEN 

Wij vragen nog steeds vrij
willigers om te bussen, met de 
radiowagen rond te rijden, fi
nancieel te steunen en te tel
len op 7 november, 's Avonds 
verzamelen wij in het Kuituur-, 
Ontspannings- en Vrijetijds
centrum, Grote Steenweg 66 te 
Berchem, waar wij op 7 novem

ber samen de verkiezingsuit
slagen volgen en vieren ! 
VU-BAL BERCHEM 

De datum voor het VU-Bal 
ligt vast : zaterdag 5 februari 
in de zaal « Alphensdal » nabij 
het Stadion van Berchem Sport 
te Berchem. 
VU-BAL BRUSSEL 

Zoals wij beloofden aan de 
afdeling Jet te , waarvan Ber
chem het peterschap waar
neemt, gaan wij op vrijdag 3 
december met een grote groep 
naar het VU-bal Brussel. Kaar
ten (en eventueel vervoermoge-
lijkheden) kunnen nog bij onze 
bestuursleden verkregen wor
den. 

BOECHOUT 
DE LEEUWEN DANSTEN... 

...op 16 oktober. De aanwezi
gen hebben zich goed geamu
seerd tot in de zeer vroege uur
tjes. De tombola was een vol
treffer. Hiermee zijn de overge
ërfde rekeningen van de ge
meenteraadsverkiezingen ver
effend... en blijft er een flinke 
stuiver over. Onze dank aan de 
aanwezige volksvertegenwoor
digers Reimond Mattheyssens 
en dr. H. Goemans, en senato
ren dr. Roosens en Bouwens. 
Onze bijzondere dank aan de 
17 middenstanders, die ons 
fraaie prijzen schonken. 
MAAK ONS NOG STERKER 

De financiële mobilisatie voor 
ons verkiezingsfonds loopt ge
smeerd. Onze mensen zijn tot 
laat in de nacht onder weg. 
Zullen ze tot bij u geraken ? 
De tijd is kort. Steek zelf een 
handje toe. Stort uw kleine bij
drage (of grote) op PR. 549.18 
van Kredietbank-Antwerpen 
voor rekening 1036/13/00900 
van Volksunie-afdeling Boe-
chout. 

BORGERHOUT 
TOETERT U MEE ? 

Zaterdag 30 oktober 1971 om 
14 u. 30 is verzamelen geblazen 
aan hoek Bikschotelaan-Lode 
van Berckelaan voor onze 
grootscheepse propagandisti
sche autokaravaan doorheen de 
voornaamste straten van Bor
gerhout. Wij verwachten een 
zeer grote opkomst. 
DEELT U MEE IN DE 
SPANNING ? 

Op verkiezingsdag, 7 novem
ber, komen leden en simpati-
santen bijeen vanaf 19 u. in 
lokaal « Nieuwe Carnot », Car-
notstraat 60 (bovenzaal) om ge
zamenlijk voor een perfekte 
tv en tussen pot en pint de 
verkiezingsuitslagen te volgen. 
JONGEREN IETS VOOR U 

Propagandisten worden met 
open armen ontvangen bij Lam-
bert Van de wal, St. Erasmus-
straat 18, Borgerhout. 
GULLE BORGERHOUTE-
NAARS GEVRAAGD 

Wie spijst er onze kas ? Alle 
giften worden met dank aan
vaard bij penningmeester Jos 
Verbergt, Florastraat 81, of bij 
onze bestuursleden. 

BORSBEEK 
JAARLIJKS VU-BAL 

6 november, de dag voor de 
verkiezingen, jaarlijks groot 
VU-bal in zaal Rivièra, Jos 
Reusenslei 17 in Borsbeek-cen-
trum. Aanvang om 20 u. 30. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Donderdag 28 oktober in ca
fé « Sportvriend », hoek Frans 
Beirenslaan en De Robiano-
straat, van 20 u. tot 21 u. 30, 
door schepen Piet Van Rossem 
en gemeenteraadslid Frans 
Neyens. 

Dinsdag 2 november in café 
Rivièra, Jos Reusenlei 17 van 
20 u. tot 21 u. 30, door COO-
voorzitter Staf Kiebooms en 
gemeenteraadslid Peer Van 
Nuffelen. 
VERKIEZINGEN 
7 NOVEMBER 

Borsbeek beschikt over 3 kan
didaten : Staf Kiebooms op de 
Kamerlijst, Peer Van Nuffelen 
op de Senaatslijst en Jef Denil 
op de Provincieraadslijst (dis-
tr ikt Boom). 

AUTOKARAVAAN 
Grote verkiezingsautokara-

vaan op zaterdag 6 november 
om 14 u. Datum vrijhouden. 

EKEREN 
VERKIEZINGSKAMPANJE 

Wie wil er nog VU-affiches 
voor zijn raam hangen ? Wie 
heeft zijn financieel steentje 
nog niet bijgedragen ? Wendt 
u tot Maurits Van Tongerloo, 
Leliënstraat 62, Ekeren, tel. 
64.55.14. 

HOBOKEN 
VERKIEZINGEN 

Mensen die twijfelen of ze 
wel op de kiezerslijsten voor
komen kunnen deze raadplegen 
op 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 Jan 
Peeters, zelfde adres. 

Medewerkers in de verkie
zingsperiode geven hun naam 
op aan het sekretariaat. 

HOVE 
DRINGEND 

Wie als getuige in de kies- of 
telburelen wenst te zetelen, ge
lieve zulks dringend aan het 
bestuur te laten weten. 
RAAMAFFICHES 

We houden ze te uwer be
schikking. Laat de « 4 » tot 
haar recht komen ! 
DOE HET ! 

Reken af met de grendelaars, 
verkwanselaars en unitaristen. 
Draag uw steentje bij. Stort uw 
steunbijdrage op bankrekening 
nr. 1056/13/01182 van de VU-
afdelmg Hove, postrek. nr. 
102.83 (Kredietbank). 
TOETER JE MEE ? 

Verkiezingsautokaravaan op 
zaterdag 6 november. Maak je 
vrij en wees erbij. Inlichtingen 
volgen nog. 

KALMTHOUT 
AUTOCARAVAAN 

Zaterdag 30 oktober te 14 u. 
30. Verzameling : Heidebloem-
laan te Heide. Nadere inlich
tingen : Bert Van Geenhoven, 
tel. 66.86.51. 

EDEGEM 
VERKIEZINGSFONDS 

Wie steunt ons verkiezings
fonds ? Stort op VU-Edegem 
bankrek. 5522 van Bank van 
Breda of op postrekening nr. 
901911 van K. Van Reeth, Drie 
Eikenstraat 70, Edegem. 

KONTICH 
AUTOKARAVAAN 

Vandaag 30 oktober, autoka
ravaan in samenwerking met 
afdeling Lint. Vertrek : 14 u. 
stipt in Witvrouwenveldstraat, 
Kontich. 
VERKIEZINGSUITSLAGEN 

Volgt met ons mee de verkie
zingsuitslagen op zondag 7 no
vember in ons lokaal Alcazar. 
Drie televisies zullen er opge
steld staan. 
OPROEP 

Onze afdelingskas kreeg een 
fikse deuk, gevolg van grote 
verkiezingskosten. Daarom ge
lieve ons te steunen op onze re
kening bij de Kredietbank Kon
tich nr. 1155/00715 voor Volks
unie-afdeling Kontich. Dank. 

MERKSEM 
MEDEDELINGEN 

Wie in de familie of bij sim-
patisanten gebrekkige of zieke 
kiezers kent die willen ver
voerd worden om hun kies
plicht te vervullen, bezorge ons 
naam en adres duidelijk ge
schreven, liefst in drukletters, 
afgeven aan Monique, de waar
din van Tijl, of op donderdag 
in Tijl aan Omer Steven die 
instaat voor de organisatie. 
BAL 

Het jaarlijkse Groeningher-
bal, op zaterdag 6 november 
vanaf 20 u., de avond voor de 
verkiezingen, in de Kring. Jaak 
de Boeckstraat. Orkest Toni 
Herreman. 
BETOGING TE HASSELT 

Wie mee wil naar Hasselt op 
13 november heeft twee kansen. 
Vertrek om 13 u. aan Tijl. Er 
wordt een bus ingelegd, een 
kleine of grote naargelang van 
het aantal inschrijvers. De prijs 
moet nog bepaald worden. Er 
is ook vervoer met personenwa
gen aan 50 fr. per deelnemer. 
Zohaast mogelijk inschrijven in 
Tijl op de daar voorhanden 
zijnde lijsten. 
AUTOKARAVAAN 

Heden zaterdag 30 oktober, 
autokaravaan doorheen Merk-
sem. Wij doen beroep op al on
ze leden wagen-bezitters. Bij
eenkomst vanaf 14 u. namiddag. 
Vertrek om 14 u. 30 stipt. Maan
tjessteenweg. In de mate van de 
beschikbare plaatsen kunnen 
simpatisanten mee rijden. 

11 NOVEMBER 
Onze vrienden van de Vlaam

se Oudstrijdersbond verzoeken 
ons mede te delen dat omwille 
van de verkiezingen de jaar
lijkse 11 november-viering en
kele dagen is uitgesteld. 

MECHELEN (Arr.) 
ARR. BAL 

Zaterdag 30 oktober Vlaams 
Herfsbal van de Volksunie, ar
rondissement Mechelen in de 
zaal Familia, Aarschotsesteen-
weg, Berlaar-Heikant. Orkest : 
« The Tender Tunes ». Eerste 
dans 20.30 u. Toegangsprijs 50 
fr. Kaarten bij de bestuursle
den van alle afdelingen. 
MEETINGS 

Donderdag 4 november : te 
Itegem, zaal « Mimosa » te 20 u. 

Vrijdag 5 november : te Heist 
op den Berg, zaal « Heide - Lo » 
te 20 u . 
PROPAGANDAMATERIAAL 

Er is nog veel plakgerief 
voorhanden bij Joos Somers, 
Liersesteenweg 11, St. Katelijne 
Waver, tel. 015/17900. 

MECHELEN 
ARR. MEETING 

Woensdag 3 november om 20 
u. 30 in de Stadsschouwburg, 
Keizerstraat, Mechelen (en niet 
Stadsfeestzaal, Merodestraat, 
zoals verkeerdelijk in « VU-
Nieuws » werd medegedeeld). 

Sprekers : Wim Jorissen, Lu-
do Sels en Walter Luyten. 

Oproep door Oscar Renard. 
Voorzitter : Michel Servaes. 

ledere afdeling is minstens 
met 20 man aanwezig. 

MOL 
FEESTELIJKHEDEN 

Zaterdag 30 oktober ontvangt 
de afdeling een nieuwe afde-
lingsvlag. Om 14u.30 vlaggeop-
tocht, vertrek Parochiecen
t rum Van Ginderbuiten, Ka-
pelstr. 90. Alle deelnemende af
delingen komen met hun afde-
lingsvlag. De arr. autokaravaan 
komt na de rondrit tijdens de 
namiddag samen te Mol om 
18u. Om 18U.30 zal mr Van der 
Eist het woord voeren. Om 
20U.30 vlaggebal. 

MORTSEL 
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. Het 
« nieuw adres » van 29 dz. 
wordt : Pastoor Deensstraat 19, 
Mortsel (Savelkoul). Telefoon 
55.39.09 blijft behouden. Steeds 
tot uw dienst. 
AUTOKARAVAAN 

Verkiezingsautokaravaan op 
zaterdagnamiddag 6 november 
e.k. Samenkomst op de grote 
parkeerplaats achter het nieuw 
gemeentehuis te 13 u. 30. Wij 
verwachten u voor deze laatste 
propaganda-inzet. 
VERKIEZINGSFONDS 

Een zeer « grote dank » aan 
de zovelen die ons reeds finan
cieel steunden. Wie zijn steen-
(tje) nog niet bijgedragen 
heeft kan dit nog doen op onze 
PC nr. 1151.12, Volksunie-Mort-
sel. Pastoor Deenstraat 19, 
Mortsel of rechtstreeks inbren
gen op zelfde adres (Wim 
Claessens). 
PROPAGANDA 

Wie nog een raamaffiche 
wenst van onze verkiezingspro
paganda kan die onmiddellijk 
bekomen bij R. Palmaerts , Ant
werpsestraat 132, Mortsel (tel. 
49.71.42). 

SCHILDE 
OPROEP 

Wie heeft er nog een plaatsje 
voor een verkiezingsbord, wie 
helpt ons voor het plakken ? 
Wij rekenen ten stelligste ook 
op de jeugd. Alle inlichtingen 
bij Rik Daniels, tel. 83.26.68 of 
bij sekretar is G. Van Wesem-
beeck, tel. 83.09.11. 
GEBOORTE 

Op 11 oktober werd een flin
ke zoon geboren bij Bob en 
Gerda Symons. Wij wensen 
onze simpatieke leden van har
te proficiat met hun eerste 
leeuwke. 

WILRIJK 
LAATSTE OPROEP 

Een week scheidt ons nog 
van de grote krachtmeting. Mo
gen wij een laatste maal be
roep doen op onze leden en 
simpatisanten om voor hun 
raam nog een extra-affiche aan 
te brengen. Deze persoonlijke 
vorm van propaganda haalt 
meer uit dan 5 folders in de 
brievenbus. Een korte oproep 
(27.79.70) volstaat en Pol Van-
dergucht (of een van onze pro
pagandisten) bezorgt u het ge
vraagde. 

WOMMELGEM 
PROPAGANDA 

Ieder « Wij «-lezer geeft na 
lezing zijn blad door, of s tapt 
het in de brievenbus bij een 
« twijfelaar ». 

Aanbevolen : Hang een affi
che voor uw raam : 40 cm. x 
60 cm. Verkri jgbaar : Welkom-
str. 2, tel. 53.61.75 en Welkom-
str. 116, tel. 53.86.68. 
1000 X 1000 

Ieder lid kijkt uit naar ge
schikte plaatsen. Een seintje 
verwachten wij op de adressen 
Welkomstraat 2 en Welkom
straat 116. 
DANK 

Wij danken alle aanwezigen, 
die ons gezellig samenzijn to t 
een sukses hielpen uitgroeien. 
Ee speciale pluim evenwel aan 
onze gasten V. Depauw en de 
plaatselijks zanggroep De Or
tolaan. Wij danken eveneens 
onze Limburgse Vlaaienkopers, 
hun bestelling wordt morgen 
zondag 31 oktober thuisbezorgd. 

ZWIJNDRECHT 
STEUN 

Stort vandaag nog uw bi j 
drage op postrekening van P ie t 
Severins n r 123473, Zwijn-
drecht met vermelding van 
verkiezing 1971. Dank bij voor
baat. 

brabant 
BRUSSEL (Arr.) 
7 NOVEMBER 

Het centrale punt op de 
avond van de verkiezingen op 
7 november zal gevestigd zijn 
bij Stan Philips (Lokaal Wal-
t ra) , Arduinkaai te Brussel 
(naast KVS). Wij verwachten 
heel wat volk om tesamen de 
verkiezingsuislagen te volgen. 
FINANCIËLE MOBILISATIE 

Deze week overschreden nog 
enkele afdelingen hun streef-
norm voor de financiële mobi
lisatie in het arr. Proficiat. Ver-
schidene afdelingen naderen 
gevaarlijk dicht de 100 %. Zi j 
zullen er volgende week be
slist willen bij zijn. 
Ziehier de best geklasseerden : 
Meise-Wolvertem 210 % ; Grim-
bergen-Beigem 142 % ; Eppe-
gem-Zemst 142 % ; Zellik 140 %; 
Steenokkerzeel-Perk 127 % ; 
Hekelgem - Essene - Teralfene 
126 % ; St. Katarina-Lombeek 
111 % ; St. Genesius-Rode-Al-
semberg 105 %. 

ASSE (Kanton) 
AKTIE 

Twee autokaravanen zullen 
het kanton doorkruisen. Van
daag ver t rek te Liedekerke, 
Station, over Hekelgem, Esse
ne, Teralfene, Ternat, St. Ka-
tarina Lombeek ; 6 november : 
vertrek te Merchtem, Miere-
gemplein en tocht door gans 
het kanton. 

De tochten beginnen telken» 
om 13 u. stipt. Er wordt veel 
volk verwacht. 

LAKEN 
7 NOVEMBER 

U kunt de verkiezingsuitsla
gen bekijken en beluisteren op 
tv vanaf 17 u. in ons lokaal 
« De Schuur » Scheldestraat 
105, 1020 Brussel. Er is gelegen
heid om te avondmalen tegen 
matige prijs. Iedereen is wel
kom. 

Kernredaktie 
T. van Overstraeton (elnd-
rod.) , P. Martens (hoofdred.) , 
R. Corty (red. sekr.), M. van 
Liedekerke. 
Redaktle en publiciteit : 

Sylvain Dupulslaan 110 
1070 Brussel 
Tel. 02/23.11.98 

Administratie en beFieer i 
Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000 
Tel. 02/12.51.60 

Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement : 300 fr. 
Halfjaarlijks 170 fr. 
Driemaancieliiks 95 fr. 
Steunabonnem. (min.) 500 fr. 
Losse nummers : 10 fr. 
Alle stortingen voor het blad 

op prk. 1711.39 van . WIJ », 
Voldersstr. 7 1 , 1000 Brussel. 

Verantw. uitgever Mr F. Van
der Eist, Belzegemstraat 20 

Brussel 1120 



WIJ . 30-10-71 I I 

Jij komt toch ook naar 

KURT FLEMING SHOW 
FENIKSHOF - GRIMBERGEN 

VRIJDAG 5 NOVEMBER om 20 uur. — Toegangsprijs 50 fr. 
Een show waar in de grote «K» en de kleine «k» op een speelse 
wi jze hand in hand f l i r tend over muzikale notenbalken dartelen. 
Mef ondermeer : Kurt FLEMING, lou STERDA, Werner BRANTS, 

MARIANNE en Ernst PAUWEL 
— en naar het eerste lustrumbal van de Volksunie Grimbergen-

Beigem-Humbeek op ZATERDAG 27 NOVEMBER 1971 
in het FENIKSHOF-GRIMBERGEN om 21 uur. 

BRUSSEL-HALLE
VILVOORDE (arr.) 
KONTAKTADRESSEN VOOR 
PROPAGANDAMATERIAAL 

Brussel : Kongresstraat 53, 
1000 Brussel, tel. 17.92.18. 

Wolvertem : J. De Mars, 
Hoogstraat 51. 

Vilvoorde : Jonkers, Schaar
beeklei 3, tel. 51.44.42. 

Halle : Café De Sleutel, Gro
te Markt. 

Overijse : Café « Luxem
bourg » bij de kerk van Jezus-
Eik. 
Et ienne Keymolen, Ringlaan-
Zitter, Walfergem. 

Zaventem : Bob Maes, Park
laan 14, tel. 20.18.59. 

Gooik : J. De Loecker, Steen
weg Halle-Ninove 42A. 

Dilbeek : E. Van Wijmeersch, 
Oranjerielaan 4. 

Deze adressen zullen zo spoe
dig mogelijk bedeeld worden. 

ARR. SECRETARIAAT 
Het arr. secretariaat is elke 

avond ter uwer beschikking, 
gebruik het. Adres : Kongres
straat 53 te 1000 Brussel, tel. 
17.92.18. Gelieve alle korrespon-
dentie hiernaartoe te zenden. 

FINANCIËLE MOBILISATIE 
Nog steeds zijn een paar af

delingen niet in het bezit van 
de nodige steunkaarten. Tel. : 
Theo Beenders 20.14.46. 

GRIMBERGEN-BEIGEM-
HUMBEEK 
PROPAGANDA 

Het algemeen sekretar iaat 
stelt grote affiches ter beschik
king aan de afdelingen, be
stemd voor borden van 1.20 m 
op 1.60 m. Leden of sympati-
santen die een huisgevel of een 
goedgelegen weide of braak
liggend terrein voor dit doel 
wensen ter beschikking te stel
len worden verzocht zich zo 
spoedig mogelijk te melden bij 
Paul De Neve, Max Havelaar
laan 10 te Grimbergen. Het be
s tuur zorgt zelf voor de plaat
sing en aanplakking. 
FINANCIËLE MOBILISATIE 

De vervroegde verkiezingen 
verplichten ons terug beroep te 
doen op uw financiële steun. U 
kunt bijdragen : door storting 
op onze rekening nr . 11711 van 
de Kredietbank te Grimbergen 
(PCR nr. 11545) ; door het ko
pen van s teunkaar ten ; door 
he t kopen van loten van onze 
tombola waarvan de t rekking 
zal plaats hebben tijdens het 
bal van 27 november e.k. in het 
Fenikshof. Deze loten worden 
verkocht aan 50 fr. en... mis
schien wordt u de winnaar van 
een « Fiat 500 ». 

K. FLEMING-SHOW 
Vrijdag 5 november (2 da

gen voor de verkiezingen) in 
he t Fenikshof : « Kur t Fleming 
Show ». 
SOC. DIENSTBETOON 

ledere dinsdag van IBu.SO tot 
20u. in het gemeentehuis — lo
kaal n r 1 — tel. 59.12.47, door 
schepen Gaston Asselberghs en 
COO-lid Paul De Neve. 

HALLE 
AUTOKARAVAAN 

De autokaravaan vlak voor 
de verkiezingen (zaterdag 6 
november) verzamelt om 13 
uur op het St. Rochusplein te 
Halle. Wij hopen talri jk ge
noeg te zijn om te kunnen 
splitsen en de karavaan te 
spreiden over twee rondrit ten. 
Allen op post ! 

JETTE 
SOC. DIENSTBETOON 

Sterrebeek : Leo De Kerpel, 
Leopold Watierlaan 89. 

Wemmei : Walter Van Mie-
ghem, gemeenteraadslid, Kaas
m a rk t 157. 

Grimbergen : Paul Deneve. 
Max Havelaarlaan 10, telefoon 
59.35.04 en Gaston Asselberghs, 
Keienberglaan 76, telefoon 
59.20.77. 

St. Pieters-Leeuw : elke 2de 
zaterdag van de maand van 11 
tot 12 u. bij Frans Adang, Ruis-
broeksesteenweg 109. 

Steenokkerzeel : in café «De 
Appel », Theo Pauwels, iedere 
4de dinsdag van de maand. 

LEUVEN (arr.) 
AUTOKARAVANEN 

Geef Bruxelles een les ! 
Neem talrijk deel aan onze 
autokaravanen : 

Zaterdag 30.10 : Leuven-zuid: 
8 u. 30, Hertenberg, Hoeve Stol-
berg, Tervuren ; Tienen en 
Landen : 13 u., Grote Markt, 
Tienen ; Diest en Aarschot : 
14 u., Witte Molen, Aarschot ; 
Leuven-noord : 12 u. 30, gemeen
tehuis, Kortenberg. 

Zondag 31.10 : Tienen en 
Landen : 13 u., Grote Markt, 
Tienen. 

Zaterdag 6.11 : Leuven-noord: 
12 u. 30, gemeentehuis, Korten-
berg ; Haacht : 13 t. 30, nieuwe 
rijden doen wij een speciaal 
zuid : 14 u. 30, Hertenberg, hoe
ve Stolberg, Tervuren. 

ST. PIETERS-LEEUW 
HAANTJESKERMIS 

Onze eerste haantjeskermis 
heeft plaats op zaterdag 13 no
vember vanaf 18 uur en zondag 
14 november vanaf 12 uur in de 
zaal « Moriau », Rink (tegen
over ingang kerk) te St. Pie
ters-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. Pau
wels houdt elke derde donder
dag van de maand zitdag voor 
sociaal dienstbetoon in « L'Eu-
ropée», G. Henrilaan, 1 te St. 
Lambrechts-Woluwe. 

UKKEL (Kanton) 
AUTOKARAVAAN 

Om door de bedreigde ge
meenten zoals Beersel, St. Ge-
nesius-Rode, Linkebeek enz. te 
ri jden doen wij een speciaal 
beroep op alle Brusselse afde
lingen om met een grote auto
karavaan ui t te pakken op za
terdag 30 oktober. Verzamelen 
om 13u.30 bij de water toren te 
Beersel (stwg op Alsemberg, 
halfweg Alsemberg-Beersel). 

VILVOORDE (Kanton) 
MEETINGS 

In de « Witte Leeuw », op 
dinsdag 2 november om 20 u. 
Grote Markt te Vilvoorde. Vic 
Anciaux, Pol Peeters en Bob 
Maes zullen het woord voeren. 
Wij rekenen op een talrijke op
komst uit gans het kanton Vil
voorde en ook daarbuiten. 

2-11-71 Vilvoorde ; 4-11-71 
Machelen en 5-11-71 Kapelle op 
den Bos. 
AUTOKARAVAAN 

1. Kanton Vilvoorde : zater
dag 30-10 : samenkomst in Mui
zen. Verantw. A. Benoit ; za
terdag 6-11 : samenkomst in 
Vilvoorde. Verant. V. Hespen, 
Steenstraat 106. 

2. Kanton Wolvertem : zater
dag 30-10 : samenkomst Wol
vertem - Gemeenteplein. Ver
antw. P. Smeets ; zaterdag 6-11 
Samenkomst Grimbergen. Ver
antw. T. Vandermaesen, Brus-
selse'^teenweg 83 

ZAVENTEM - NOSSEGEM 
BAL 

De afdeling van de Volks
unie houdt haar tweede lus
t rumbal op zaterdag, 30 okto
ber e.k. in de zaal « St. Mi-
fhiel », Stationsstraat 103 te 
Zaventem. Het Orkest « Bert 
Minten » speelt ten dans. 

ZAVENTEM (Federat ie) 
AUTOKARAVAAN 

Alle autobezitters worden op
geroepen deel te nemen aan de 
autokaravaan die zaterdag 6 
november a.s. de gemeenten 
van de federatie zal doorkrui
sen. Verzameling om 14 u. 30 
op het Kerkplein te Diegem. 

oost-vlaanderen 

AALST (Arr.) 
KIESFONDS 

Help ons aan de nodige kies-
fondsen en stort uw (milde) 
steunbijdrage op prk. 224.43 van 
de Kredietbank te Aalst, voor 
rekening van het financieel 
Komitee arr. Aalst, rek. nr. 
3325/15900. Hartelijk dank bij 
voorbaat. 

ASPELARE-
NEDERHASSELT 
ZITDAG DIENSTBETOON 

Voortaan houdt provincie
raadslid Urbain De Grave elke 
4de zaterdag van de maand 
vanaf 18 u. zitdag in café De 
Zwaluw, bij Elvire, Cyriel 
Piieelsstraat te Aspelare. 

BALEGEM 
PROPAGANDA 

Medewerkers voor rondrit
ten, karavanen, uitdelen pam
fletten, plakken enz melden 
zich bij sekretaris Wim De 
Smet, Smissenbroek 1, Ooster-
zele (tel. 705390) ; finantiële 
steun bezorgen bij Daniël Hel-
derweirdt, Rooigemdries 52, 
Balegem. 

DEINZE 
GETUIGEN 

Wie als getuige wilt zetelen 
in de telburelen (vanaf 15 u.) 
wordt gevraagd zich dringend 
in verbinding te stellen met 
R. Ryckbosch, Driesstraat 36, 
Deinze. 

DENDER-WEST 
AUTO-KARAVAAN 

Zondag 31 oktober e.k., ver
trekt aan de kerk van Vlier-
zele te 9 u. 30 een propaganda-
karavaan ter ondersteuning 
van onze twee kandidaten : Ju
les Henderickx en Ghislain 
Henderickx. 

EVERGEM 
GROOT BAL 

Eerste groot VU-bal in zaal 
De Kromme te Evergem-Wip-
pelgem vandaag zaterdag 30 ok
tober om 20 u. Inkom 40 fr. 

GAVERE 
KLEINKUNST 

Zaterdag 30 oktober, afspraak 
met « De Elegasten » te Bale
gem, zaal Oranjefontein, te 20 
uur. 
WEERGALM 

Ons blad verschijnt voor de 
tweede maal huis aan huis ; 
financiële steun bezorgen aan 
penningmeester Willy De Rij-
cke, Scheldestraat 9, Gavere, 
hetzij op zijn postrekening nr. 
857368, hetzij onder goed geslo
ten omslag. 
PAMFLETTEN 

ledere week verschijnt een 
nieuw pamflet. Wie wil mee
helpen om ze uit te delen kan 
zich melden bij de bestuursle
den. Autokaravanen op 30 en 31 
oktober alsook op 6 november. 
Allen op post ! 
KIESFONDS 

Steun voor « Weergalm » en 
pamfletten welkom op postre
kening 857368 van penning
meester WiUy De Rijcke, Schel
destraat 17, Gavere. U kan ook 
terecht bij onze bestuursleden. 
PROPAGANDA 

Alle medewerkers stipt op 
post voor onze zaterdagavond 
en zondag aktie, van nu tot 7 
Qovember. Inlichtingen : sekr. 
Mark De Langhe, Scheldestraat 
9, Gavere, tel. 751703. 

HERZELE (Kanton) 
KANTONNALE 
AUTOKARAVANEN 

Gaan door op zondag 31 ok
tober en op zaterdag 6 novem
ber, respectievelijk te Erembo-
degem en te Herzele. Te Erem-
bodegem wordt om 13 u. 30 
verzameld aan de kerk en te 
Herzele aan de molen. Velen 
die een wagen bezitten zullen 
graag deelnemen, aan u hen 
uit te nodigen. 

HEUSDEN 
VERKIEZINGEN 
MEDEWERKING GEVRAAGD 

Dringend gevraagd : leden of 
simpatisanten die wensen 
mee te werken aan de voor
bereiding tot de verkiezingen. 
Wij hebben handen te kort. 
Neem kontakt op met Koen 
Van Meenen, Nederbroekstraat 
1, Heusden. tel. 52.73.88. Doe 
deze goede daad vandaag nog. 

MERELBEKE 
UITDAGINGEN 

In de loop van de voorbije 
week werden onze VU-affiches 
op de officiële en private bor

den herhaaldelijk bevuild met 
zwarte lakverf uit spuitbussen. 
Hetzelfde lot ondergingen de 
op straat geparkeerde wagens 
van een drietal VU-bestuursle-
den. Wij zijn ervan overtuigd 
dat deze baldadigheden niet het 
werk zijn van de andere Me-
relbeekse partijen, maar eerder 
uitgaan van enkele franskiljon
se achterhoedevechters uit de 
tijd van het « Belgique de pa
pa ». Op het bord te Lemberge 
lieten zij hun visitekaartje na : 
« merde ». Inmiddels werd een 
bewakingsisteem uitgewerkt. 
De toegebrachte schade werd 
nog tijdens dezelfde nacht tel
kens keurig hersteld, zodat de 
bevolking nauwelijks iets heeft 
gemerkt van de franskiljonse 
uitdagingen. 
GETUIGEN 

Wie als getuige voor de 
Volksunie wil zetelen tijdens 
de kiesverrichtingen geve zon
der verder uitstel zijn naam op 
aan een van de bestuursleden. 
ZIEKEN- EN 
BEJAARDENZORG 

Mensen die minder goed uit 
de voeten kunnen mogen be
roep doen op volgende perso
nen voor het volbrengen van 
hun kiesplicht : Paul De Belie, 
VU-voorzitter, Kerkstraat , tel. 
52.94.93 ; Robert Gijselinck, ge
meenteraadslid, Hundelgemse-
steenweg, tel. 52.61.84 of 52.87.43; 
Paul Martens, gemeenteraads
lid, Bergstraat, tel. 52.89.11 ; 
dr. Roger Meysman, Melsen, 
tel. 75.14.85 of Georges Van 
Gijsegem, gemeenteraadslid, 
Gaversesteenweg, tel. 52.78.99. 

Gelieve naam en adres van 
de zieken en bejaarden op te 
geven vóór verkiezingszondag. 
BAL VAN DE « VURTZAK » 

Het jaarli jks bal van VU-Me-
relbeke staat dit jaar in het te
ken van de geredde «Vurtzak», 
hoe kon het anders ! Het worde 
tevens een groots verkiezings-
overwinnings-bal ! Het beken
de Vlaams-Brusselse orkest van 
Stan Philips speelt ten dans. 
Wij verwachten veel volk in de 
zaal « Regi » (Molenhoek) op 
zaterdag 13 november a.s. Deu
ren open om 20 u. 30, eerste 
dans te 21 u. Kaarten zijn van 
nu af aan verkri jgbaar bij alle 
bestuursleden aan 50 fr. (vol
wassenen) en 30 fr. (jongeren). 
Wees erbij, het wordt het bal 
van het jaar ! 

NIEUWKERKEN-WAAS 
BAL 

Op zaterdag 30 oktober om 
20 u. 30, VU-lustrumbal in de 
zaal Roxy. Inkom 40 fr. 

NINOVE (Kanton) 
FIETSKARAVAAN 

Het is niet voldoende te zeg
gen dat we geen part i j zijn als 
een andere, we moeten het ook 
bewijzen. Daarom komt al wie 
het jonge, dinamische beeld 
van onze part i j wil waar ma
ken in onze streek op zondag 
31 oktober a.s. om 13 u. 30 naar 
de Graanmarkt te Ninove, van
waar de fietsenkaravaan van 
de VU voor een tocht van 40 
km doorheen gans het kanton 
vertrekt . Terug rond 18 u. 
Volgwagen voorzien. We reke
nen op een talrijke VU-ren-
nersschaar ! 

OUDENAARDE (arr.) 
BAL 

Zaterdag 6 november te 21 u. 
in zaal Keizer Karel te Oude
naarde (tegenover St. Lucas-
vakschool) heeft het 12e bal 
van de VVK plaats. Zelfde uit
stekend orkest als vorig jaar : 
De Bartels. 
AUTOKARAVANEN 

Wij roepen al onze simpati
santen langs deze weg dringend 
op tot deelname aan onze auto-
Jiaravatien van heden zaterdag 
30 oktober 1971 (verzame
ling : 13 u. 30, station Berchem-
Kiuisbergen). Iedereen zonder 
fout op post ! 

ST. NIKLAAS (Arr.) 
MEETING 

Reuzemeeting van het Waas
land, woensdag 3 november te 
20 u., ciné Century, Ankerstr. 
St.Niklaas, met F. Van der Eist, 
voorzitter VU ; H. Schiltz, G. 
De Paep ; M. Coppieters en N. 
Maes. 
AUTOKARAVAAN 

Heden zaterdag 30 oktober te 
14 u., arr. autokaravaan. Bijeen
komst Grote Markt, Sint Ni
klaas. 

WAARSCHOOT 
KALENDER DER VER-
KIEZINGSAKTIVITENTEN 

ledere donderdagavond te 
20 u. is er werkvergadering in 

ons lokaal. Iedereen welkom ! 
1000 X 1000 

Onze borden staan er. Dank 
zij het bedrijf De Poorter, dat 
een koortsachtige bedrijvigheid 
aan de dag legde. Onze tegen
standers kijken zuur ; mede
standers jubelen ! 
STEUN 

Een aantal bestuursleden lo
pen met een boekje steunkaar
ten op zak. Er zijn kleurige 
blaadjes naar ieders godsvrucht 
sn vermogen. Heb je al je steen-
tje bijgebracht ? 

WELLE 
PROPAGANDACROSS 

Frans Bosseloo, schepen van 
de sport richt op morgen zon
dag 31 oktober zijn 4e grote 
propagandacross in, met de me
dewerking van Vlierzele Spor
tief. Wedstrijden voor senioren, 
junioren, scholieren, kadetten, 
miniemen en niet aangeslote
nen. Omloop wijk Den Hert. 
Star t : 14 u. 30. 

west-ylaanderen 

BRUGGE-TORHOUT (arr.) 
NIEUWE ARR. SEKRETARIS 

Vanaf 1 oktober verviel het 
huidig adres van het arrondis
sementeel sekretariaat. Gelieve 
alle correspondentie vanaf die 
datum door te s turen naar de 
nieuwe sekretaris : Jacqueline 
Van Halme, Nieuwstraat 31, 
8200 Brugge 2. 

AUTOKARAVAAN 
Morgen zondag 31 oktober en 

a.s. zaterdag 6 november 1971 
richten wij een autokaravaan 
in. Hierbij doen wij een oproep 
tot de leden en simpatisanten 
om massaal hieraan deel te ne
men. 

Morgen zondag 31 oktober 
verzamelen wij, om 9 u., te 
Oostkamp in de Beukenstraat 
(1ste straat links in de Lege 
Weg) en maken er een familie-
uitstap van, voor gans de dag, . ' 
doorheen de buitengemeenten 
van het arrondissement. Lunch 
wordt u gratis aangeboden in 
de zaal « Rio » te Ruddervoor-
de. Einde van de rondrit 18 U. 

Zaterdag 6 november a.s. au
tokaravaan in Groot-Brugge. 
Samenkomst om 13u. 30 op een 
nog nader te bepalen plaats. 
VERKIEZINGSMEETING 

Woensdag 3 november te 20 
u. 30 heeft een meeting plaats 
in het Breydelhof, Suvéestraat 
2 te Brugge. Sprekers : P . Leys,-"*^ 
G. Van In en R. Declercq. 

Iedereen is welkom. 
OPHAALDIENST 

Op 7 november 1971, dag van 
de verkiezingen, wordt een op-
haaldienst georganiseerd. Per
sonen die zich moeilijk kunnen 
verplaatsen en van deze dienst 
willen gebruik maken worden 
verzocht hun naam en adres op 
te geven aan het secretariaat, 
Nieuwstraat 31, 8200 Brugge 2, 
of bij één van de li jstt trekkers, 
of in « Breydelhof », telefoon 
350.67. 
VU-KIESKWIS 1971 

Voor 20 fr. kunt U meedoen 
aan de kieskwis met mooie pr i j 
zen. Kaar ten voor deelname bij 
de VU-bestuursleden en bij de 
ui tbater van « Breydelhof ». De 
inzendingen worden afgesloten 
op zondag 7 november te 15 U. 
Door deelname aan deze kwis 
paart U het nutt ige aan he t 
aangename ! Bekendmaking 
van de uitslag op vrijdag 12 
november in « Breydelhof » 
om 21 u. 
RECHTZETTING 
KANDIDATEN-LIJSTEN 

Aanvulling bij de meldingen 
in « Wij » van 23.10 : a) voor 
de Senaat : derde effektieve 
kandidate : mevr. Josiane Van 
Van Vlaanderen-Tuyaerts J 
eerste plaatsvervanger : Jozef 
Deroose ; b) voor de prov. raacil 
derde kandidaat : Jozef Deroo
se, ui t t redend provincieraads
lid te Knokke-Heist. 

DE HAAN 
MEETING 

Op 30 oktober spreekt M i a 
Vansteenkiste, eerste plaats
vervanger op de kamerlijst, in 
de snackbar « Gargy's », Ko
ninklijk Plein, De Haan. Aai»-
vang 20.30 u. Iedereen op pos t 
VOLKSBAL 

Op 30 oktober eveneens i a 
snack bar « Gargy's », Koik 
Plein, De Haan : 2e volksbsa 
van de Vlaamse Ontspanmngs-
klub (bij J. Maegerman). Deze 
knalavond wordt ingericht ten 
voordele van het Vlaams Ons» 
derwij s in Brussel. De welbe
kende disko-ploeg « The Atlan
tis » zal te gast zijn. Grote 
tombola met prachtige prijzen. 
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BREDENE 
GEBOORTE 

Bij Bernard Pauwels-Hen-
naert kwam een zoontie 
opdagen, op 15 oktober : hij 
heet Frank. Hartelijke geluk
wensen aan beiders ouders. 

GISTEL 
BAL 

Zaterdag 13 november orga
niseert onze afdeling haar tra
ditioneel bal, weer in de ^aal 
« Ter Put te », en met het or
kest Will Anra. Toegang 50 fr. 
We verwachten deze keer meer 
volk dan gewoonlijk omdat het 
vanzelfsprekend een overwm-
winningsbal moet zijn. 

IZEGEM 
AVONDFEEST 

Op zaterdag 30 oktober wordt 
u samen met uw vrienden har
telijk uitgenodigd tot het 
avondfeest met dans. S tar t te 
20 u. Plaats : Kachtem in de 
zaal Nieuw Gemeentehuis. Bij
drage : 50 fr. Kaar ten bij de 
bestuursleden en in het Vlaams 
Huis, tel. 051/33663. 

KORTRIJK (Arr.) 
AUTOKARAVAAN 

Op zaterdag 30 oktober en za
terdag 6 november richten wij 
een autokaravaan in. Hierbij 
doen wij een oproep tot de le
den massaal aan deze autotocht 
deel te nemen. Wij verzamelen 
te Kortrijk op het Casinoplein 
om 14 u. Iedereen op post ! 

LEFFINGE 
TENTOONSTELLING 

Op 11 november (tot en met 
14 november) wordt de grote 
tentoonstelling over de Vlaam
se Beweging, Kunst, Weten
schap en Kuituur geopend door 
Ward Hermans. Deze merk
waardige tentoonstelling, op 
initiatief van onze afdelings-
sekretaris belooft een groot 
sukses te worden. 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE (arr.) 
ARRONDISSEMENTELE 

MEETING 
Onze traditionele verkie

zingsmeeting gaat door in «Het 

Wit Paard» te Oostende (Van 
Iseghemlaan) op vrijdag 5 no
vember. Benevens voorstelling 
van de kandidaten zullen er 
onze gastsprekers zijn : sena
tor Frans Baert en volksver
tegenwoordiger Mauri ts Cop-
pieters. Alle afdelingen zenden 
een delegatie naar Oostende ! 

AUTOKARAVANEN 
-•̂O oktober : kanton Oosten

de - Vertrek 13.30 u. Dorpsstr. 
Mariakerke ; 6 november ; kan
ton Veurne-Nieuwpoort - ver
trek 13 u. te Veurne, Rodestrt ; 
6 november : kanton Diksmui-
de ; 6 november : kanton Oos
tende en Gistel - vertrek 13.30 
u. Dorpsstraat, Mariakerke. 

OOSTENDE 
BLIJ NIEUWS 

Een derde zoon, met naam 
Ewout, verrijkte het gezin van 
Guido Vanhoecke en Doris 
Klausing. Op 29 oktober gaven 
elkander het jawoord : Gaby 
Bondewei en Lieve Janssens. 
Dit gebeurde te Gistel. Onze 

hartelijke gelukwensen aan al
le betrokkenen . 

OOSTENDE-STENE 
GETUIGEN 

Op dinsdag 2 november om 
20.30 u. wordt een vergadering 
belegd voor alle getuigen oij 
de telburelen. Er zal voorlich
ting geven over rechten en 
plichten. 

VERKIEZINGSNACHT 
Daar de uitbaters van de 

« Noordzee » met vakantie zijn, 
roepen wij voor de avond van 
7 november alle leden en vrien
den op naar het « Prinsenhof », 
waar de gedeeltelijke uitslagen 
zullen meegedeeld worden eri 
de cijfers van onze getuigen 
ter kennis gebracht. 

ROESELARE-TIELT (Arr.) 
KIESFONDS 

De propaganda voor de ver
kiezingen zal ons veel geld 
kosten. Stort uw bijdrage in 
het kiesfonds. Doe het nu op 
PR 95.76 van de Bank van Roe-

selare ten voordele van de re
kening 11/66232 Volksunie a r r . 
Roeselare-Tielt. 

SPERMALIE 
VERKIEZINGEN 

Voor het eerst heeft ook on
ze gemeente een kandidaat op 
de VU-lijsten, en wel in de per
soon van Omer Standaert , frak-
tieleider van de oppositiepartij. 
Hij bekleedt de zevende plaats 
op de provincielijst Oostende-
Gistel ! Wij steunen onze kan
didaat met man en macht. 

STENE 
GEBOORTE 

Bij Roger Sabbe en Cecile 
Smessaert kwam een kleine 
telg Chris op 14 oktober : onze 
hartelijkste gelukwensen na
mens heel de afdeling. 

WESTENDE 
KOLDERAVOND 

Morgen zondag 31 oktober 
komt Gerard Vermeersch naar 
de « Hacienda », Dorpsstraat 
te Westende voor een grote kol
deravond. Iedereen harteli jk 
welkom om 20 u. 

overdreven 

'Naar het schijnt zou Merckx-
den-lesten-Belg kwaad zijn op 
de wielerscribenten van « Het 
Nieuwsblad », omdat die jon
gens het niet goed vonden dat 
Hij" voor een koers van keske-
schiet zowat 150.000 frank start-
geld opstreek, terwijl de ande
re koereurs geen rooie duit 
kregen. Volgens ons moet 
Merckx daarvoor niet kwaad 
zijn Dat hij zijn centen op-
veegt, en zwijgt. Wij vinden 
he t met meer dan de plicht van 
de betrokken sportjoernalisten, 
dergelijke ergerlijke onrecht
vaardigheden aan de kaak te 
stellen. Spijtig dat zij zo lang 
gewacht hebben, en nog met 
zo weinig zijn om het te doen. 
Ge kunt nu als inrichter een 
beetje zot doen, maar te zot is 
te zot vinden wij, en uiteinde
lijk zijn dergelijke praktijken 
de slechtste dienst die men aan 
de reeds zieltogende beroeps
wielersport kan bewijzen. Ten
slotte kunnen Zang van Bug-
genhout en Merckx onder hun 
tweetjes ook geen koers rijden, 
nespa. 

niet gelachen 

Het zal, naar het schijnt, nu 
toch doorgaan : de hippe doch
ter van de eerbiedwaardige 
queen of England, prinses An
ne, zal deelnemen aan de olim-
pische spelen te München, meer 
bepaald aan de proeven paard
rijden. Als « gewoon » lid van 
de Britse ploeg nog wel. Wij 
hebben het bericht van onze 

bloedeigen Vlaamse televisie. 
En wij beleefden zowaar de 
verrassing van ons leven toen 
de sportkommentator die deze 
verblijdende boodschap mocht 
meedelen, zich niet kon inhou
den van lachen, en zich zelfs 
een ietwat spottende opmer
king meende te mogen veroor
loven. Wij willen er de sar-
kastische jonge man op wijzen 
dat hij dwaalde. De prinses 
maakt volgens ons een goede 
kans om voor haar country glo-
riol en madolles te rapen. In de 
sport staat men namelijk voor 
niks. 

vaarwel 

Onze belangstelling voor de 
atletieksport dateert van 1948. 
Vanaf het ogenblik dat luite
nant Etienne Gailly tijdens de 
olimpische spelen na de mara-
ton als eerste de poort van het 
Londense stadion binnenliep, 
en dan zo'n verschrikkelijke 
inzinking kreeg dat hij werke
lijk strompelend de laatste me
ters moest afleggen. Hij werd 
trouwens nog door twee tegen
strevers voorbij gelopen. Die
zelfde Etienne Gailly is verle
den week om het leven geko
men bij een verkeersongeval. 
Doodgereden bij het overste
ken van een straat in het dorp 
Baulers. Voor een man die in 
zijn leven tientallen keren de 
dood heeft getrotseerd, in de 
weerstand, als valschermsprin-
ge in bezet gebied tijdens de 
oorlog 44-45, tijdens de oorlog 
in Korea, waar hij o.m. op een 
mijn liep, is het lot wel bijzon-

toch ook « sport » 

der ironisch geweest. Wij zul
len ons Etienne Gailly blijven 
herinneren als een groot sport
mens. 

toeval 

Zijne majesteit en onze ko
ning Boudewijn is, zoals gewe
ten, een groot sportman. Hij is 
niet enkel fan van Eddy en van 
Luc Varenne. Hij gaat niet en
kel naar de motocross (in Wal
lonië). Hij speelt niet enkel 
golf. Hij is niet enkel een ver
woed hengelaar. Hij zal zelfs 
voor de Belgische ploeg gaan 
supporteren te München, t i j
dens de olimpische spelen. Hij 
zal er in goed gezelschap zijn, 
want naar wij vernamen zullen 
zowat alle gekroonde hoofden 
van Europa er aanwezig zijn. 
Ondanks ons archi-slecht ka
rakter peinzen wij dat het 
bloot toeval is dat alle konin
gen en koninginnen tegelijk de 
sportmikroob in zich voelen 
kriebelen, en dat het niks te 
maken heeft met het feit dat 
nut en noodzaak van dure 
monarchieën meer en meer «in 
Frage » worden gesteld. De ti
tel « de sport schraagt 's ko-
nings troon » zegt ons « per
tang » iets. 

LAMEI^ 

RIJWIELER 
KIHDERWAGENS 

ROLLEND SPEELGOED 

St-)akobsmarkt 97 
ANTWERPEN 

Uitbater : 
HILLEGEER ROGER 

Het is verbazend hoeveel oproepen gedaan worden om toch 
maar aan sport te gaan doen. Sport voor iedereen. Sport voor alle 
kwalen. Sport voor alles. Even verbazend is het dat alle deze op
roepen nagenoeg niets bereiken. Wij moeten elkaar geen foefjes « . . 
wijsmaken : wij doen niet aan sport. Sport is voor ons een kon- Z O G K G f r J G S 
sumptieartikel, iets dat wij kopen, iets dat wij passief gebruiken. 
De sportkommercanten kunnen er maar wel bij varen. En noch
tans, wij hebben wat lichaamsbeweging broodnodig. Op een of 
ander onbewaakt ogenblik hebben wij wel eens volgende dwaze 
idee : als wij die lichaamsbeweging dan toch niet via de sport 
willen zoeken, zouden wij dan geen middel kunnen vinden om 
wat meer lichamelijke arbeid te verrichten ? Dat is tenslotte toch 
ook een zekere vorm van sport : natuurlijk, nuttig, en bovendien 
goedkoop. 

Ernstige firma zoekt een be
kwame en aktieve vertegen
woordiger goed ingewerkt 
in scholen. Aanbod via bu
reel blad onder nr . R149. 

HOUTWORM ? 
Behandeling van dakwerken 

tegen alle houtinsekten, 
rWINTIG JAAR WAARBORG 
Dokumentatie op aanvraag. 

Gratis en vrljblilvend bestek 
In gans Benelux. 

P.V.B.A. INDUSTRADE 
VanderzIJpestraal 12 
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WILLEBROEKSE 
METAALBOUW 

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

Willebroek 
MAZOUTTANKS 
METAALWERKEN 
PIJPVERWERKING 
Tel. 03/78.82.34 

Zoekt aangepaste betrekking 
in het Limburgse om naaste 
omgeving. Jonge man, 22 jaar i 
diploma humaniora wetensch. 
A, vertaler-verbindingstolk. 
Zich wenden volksv. E. Raskin, 
Ursulastr. 1 Eigenbilzen (Tel. 
011/19454) — R 151 

Gevraagd zetter-drukker, zelf
standig k u n n e n d e werken. 
Drukkerij De Vleeschauwer, 
A. Vanden Schriecklaan 60, 
1090 Brussel, tel. 02/26.90.59. 

— R150 

oppassen, kleine man 
De wijze vaderen — dat zijn 

in de eerste plaats Morris Moy-
son en Fransoo Ceulaers — van 
onze goede moeder Wieler
bond hebben besloten dat alle 
extra-sportieve jirmas, die een 
Belgische koereur willen ge
bruiken als aanplakbord, daar
voor aan de BWB 15.000 knot
sen losgeld zullen moeten be
talen. In ruil daarvoor zullen 
Morris en Fransoo dan de pa-
tronale RMZ-bijdrage betalen 
voor alle beroepsrenners, mét 
of zonder merk. Tot dusver 
werd deze sociale daad overge
laten aan de extra-sportieve 
firma's. Dat de BWB die bij
dragen betaalt, èn voor de ren
ners in merkendienst, en voor 
onafhankelijke beroepsrenners, 
is overigens maar normaal, ver
mits de BWB de wettelijke 
werkgever is, eksplikeert de 
verhoogde bijdrage van de ex
tra-sportieve firma's als volgt : 
een kleine geste van solidari
teit tegenover beroepsrenners 
die niet het « geluk » hebben 
voor een firma te mogen rij
den. 

Onnodig te zeggen dat de ex-
tra-sportieven groot misbaar 
maken en luide kreten van 
wanhoop slaken. Wie twintig 
koereurs in dienst heeft, moet 
dus zo maar eventjes 300 zak
ken neertellen ? Welke kleine 
firma gaat dat kunnen betalen? 
Welke firma gaat nog meer 
renners in dienst nemen — o 
heerlijk mecenaat — dan strikt 
noodzakelijk is ? Wie gaat nog 
renners aanwerven die publi
citair niet interessant zijn, dus 
jonge en minder goede ren
ners ? Hoeveel van die koe
reurs tweede keuze gaan er dus 
volgend jaar weer niet op 
straat staan ? Is dat de wieler
sport dienen •? 

Wij gaan er ons niet mee be
moeien, dat spreekt vanzelf. 
Als onze wijze beroepskollega's 

die van de wielersport alles 
weten, er nog niet klaar in 
zien, wat zouden wij er dan 
van snappen ? 

Stillekens in ons eigen pein
zen wij toch het volgende : De 
BWB, die naar het gevleugelde 
woord van Morris, « een glazeri 
huis moet zijn » zou maar eens 
de kaarten op tafel moeten leg
gen, en eens duidelijk maken 
waar de centen vandaan ko
men, en waar ze naartoe gaan. 
Wij leven tenslotte in een soor-
tement demokratie. 

Hoe kunnen de extra-sportie
ve firma's zo'n misbaar maken 
over een onnozele vermeerde
ring van 10.000 frank per jaar 
en per koereur, als zij voor de 
rest hun vedetten miljoenen en 
miljoenen frank pree uitbeta
len ? Of zouden de gazetten 
een tikkeltje overdrijven ? 

Tenslotte vrezen wij •— en 
hier hopen wij ons te vergissen 
als nooit te voren, en dat wil 
zeggen — dat de kans groot ia 
dat de extra-sportieven na enig 
gepruttel de 15.000 frank toch 
zullen neertellen, maar dat zij 
ze hier en daar zullen rekupe-
reren op de koereur spree's. Ev 
dat niet bepaald op de miljoer 
nenpree's van mosjeu Mercka 
en zijn kollega's-idolen, maai 
eerlijk en rechtvaardig afge
houden van alleman-even-veel 
Voor de overdonderende meef 
derheid dus van koereurs dit 
nu al het zout op hun patatten 
niet verdienen. Kortom, onzt 
achterdocht doet ons de ruzii 
tussen de twee koereursbazen 
zien als een zoveelste gevaa 
voor de kleine koereur, in dü 
geval de krabber die slaven 
dienst bewijst aan extra-spov 
tieve firma's en hun stinkend 
rijke kopmannen. 

Wij zeiden het al: wij hopet 
ons te vergissen, maar wij zeg 
gen toch maar : kleine man, lei 
op uw zaak. 

N A T I O N A L E L O T E R I J 

21ste TRANCHE Spaartranche 

HOGE LOTEN 

1 X 10 MILJOEN 
en 

10 X 1 MILJOEN 

Trekking op 8 november 

HET BILJET : 200 fr. 
HET TIENDE : 22 fr. 

i 03.887 LOTEN VOOR EEN TOTAAL VAN 96 MILJOEN 
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MODERNE WOONKULTUUR 

*^ 
te C E N T 

Residentie « VAN MAERLANT » 

een superlatieve bouw inzake l igging (Antwerpsesteenweg) con
cept ie, indel ing, a f w e r k i n g e n pri js. 

10 luxe-appartementen met zeer ruime l iv ing, geïnstalleerde keu
ken en badkamer, 2 slaapkamers, berging, mooi terras, sier-
schouw en open haard. 

Penthouse : met panoramisch z ich t op de s tad . . . een dakterras 
van 84m2. 

Ri jke l i jke gevel in a lum in ium en geëmailleerd glas. 

U word t eigenaar met m in . 300.000 F en U kan ze onmidde l l i j k 
bewonen. 

te A N T W E R P E N 

Residentie « PASQUALE PAOLI » 

In alle opz ich ten een schi t terende en standingsvol le l igging, en fraaie a rch i tek tuur , apparte
menten van hoge standing met m a x i m u m luxe. 

Slechts 1 appar tement per verd ieping, e lk 9 m. breedte pracht ig, rust ig en groot terras ui tge
vend op mooie groene b innen tu inen . 

Overgroot sukses door b i jzondere a fwerk ing . Nog slechts 3 te koop. 

V R A A G V A N D A A G NOG BEGELEIDING TER PLAATSE. 

Zoekt U een degelijke belegging of een prachtige woning? Voor amper een half miljoen 

wordt U eigenaar van een prachtig hyper-moderne duplex-studio, volledig geïnstalleerd met 

prachtige kastenwandcn, geïnstalleerde keuken met frigo en konfoor, inex-spoeltafel, indiv. 

centrale verwarming. Dat is moderne woonku Ituur die U weinig kost en goed opbrengt. 

Algemeen Bouwbedrijf 
Kunnen N.V. 

te 
ANTWERPEN 

Meir 18 
Tel. 03/31.78.20 

GENK 
Winterslagstraat 22 

Tel. 011/544.42 

CENT 
Onderbergen 43 

Tel. 09/25.19.23 

LEUVEN 
Brusselstraat 33 
Tel. 016/337.35 

600 arbeiders... 1001 mogelijkheden 

BON 
NAAM: 

ADRES: 

— 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, villa
bouw of half open bebouwing in volgende gemeenten : 

— houdt U mij ter beschikking van één uwer afgevaardig
den of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecen
trum te op te u. 

Handtekening 



//Sparen ? Ja, maar eerst goed leven! / / 

Ziehier hoe onze kliënten 
/er geld in hun leven denken 

(Sommige vertellen het je graag) 

Ben je nog geen klient van de Krediet
bank ? Ken je ons nog niet ? Ga dan eens 
kijken in een van onze kantoren. Je zal zien 
wie er allemaal komt: mensen van alle slag 
met elk hun eigen wijze van leven. Mensen 
die, elk op hun manier, denken: Sparen ? 
Ja, maar eerst moet je goed leven. 

De Kredietbank helpt hen voorname
lijk geen geldproblemen te hebben. Zo goed 
als het kan, op momenten dat het uitstekend 
gaat en ook wanneer het minder goed gaat. 
En de mensen van de Kredietbank kennen 
het gezicht van hun kliënten. In vertrouwen 
en met diskretie wordt je rekening op pro-
fessionele manier behandeld, hoe klein je 
saldo ook is. Je hoeft er heus geen miljonair 
voor te zijn. 

Kijk eens. Hier volgt het verhaal van 
een van onze kliënten. Hij vertelt graag hoe 
hij leeft en met geld omspringt. 

De heer M. De Venster, sj, landhouwinge-
nieur, woont aan de rand van Brussel. Me
vrouw werkt eveneens, als juriste hij een ver
zekeringsmaatschappij, Spanje, cinema en 
boeken zijn hun gezamenlijke passie. Een meis
je van 8 en een zoontje van j worden elke 
morgen door mama of papa naar school ge
bracht. 

"Je voelt Je welkom bij de Kredietbank, 
ook al ben je geen miljonair. Ik heb er al lang 
een lopende rekening, en mijn vrouw ook. Wij 
hebben elk een chequeboekje en een bankkaart, 
en daarmee betalen wij praktisch alles. 

Sinds geruime tijd laten wij al onze reke
ningen voor gas- en elektriciteitsverbruik, tele
foon, en zelfs de afbetalingen op de lening 
voor ons huis automatisch door de bank beta-

KREDIETBANK 

len. Een handtekening onder een doorlopende 
opdracht en wij waren van een heleboel romps
lomp af. Je rekening hou je gemakkelijk onder 
kontrole dank zij de dagafschriften. Je ziet zó 
wat eraf gaat en wat erop komt. 

O ja, wij hebben samen één depositoboek
je. Dat is alleen voor de onverwachte uitgaven, 
en het brengt toch wat op : 3,50 Vo per jaar, -
met getrouwheidspremie : 4,25 "/o - wij hopen 
immers deze reserve jaar in jaar uit te kunnen 
laten staan - belastingvrij nota bene, tot 7.500 
frank althans. Zoveel interest trekken wij ech
ter niet. Dat zou betekenen dat er 175.000 frank 
op ons boekje zou staan en dat is niet het 
geval. 

Dank zij een kleine erfenis denken wij 
eraan binnenkort te beginnen met echte beleg
gingen, voor het rendement. De Kredietbank 
zal ons wel zeggen hoe wij dat best kunnen 
doen." 

30-37 M I 625 kantoren: waar je woont, waar je werkt, waar je winkelt. 


