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Wie vijf minuten te vroeg gelijk heeft jaagt vele weldenketv 
den tegen zich in het harnas. Die houden het steeds liever bij 
wat bestaat. C'est la vie, zou de Fransman zeggen. Ook in de 
politiek volstaat het niet gelijk te hebben, je moet ook gelijk 
krijgen van de anderen. De beoordeling van de jongste grond
wetsherziening is daarvan een schoolvoorbeeld. 

Niemand zal straks nog een goed woord over hebben voor 
het ondoorzichtig, veel te ingewikkeld en vooral ondoelmatig 
grondwettelijk bouwsel van mijnheer Eyskens. Amper één jaar 
geleden nog vonden de aanhangers van de regeringspartijen de 
nieuwe grondwet nochtans een unieke prestatie, en tijdens de 
verkiezingsstrijd werd de h. Eyskens door zijn partij, de CVP, 
daarvoor tot de eer der altaren verheven. Hij was de geniale 
bouwheer van het nieuwe België, hij verdiende het vertrouwen... 
Vandaag oordelen tenoren van diezelfde partij al dat er met die 
nieuwe grondwet niet zo veel aan te vangen is, dat er een een
voudiger struktuur moet komen, dat men de gewesten meer 
werkelijke macht moet geven, dat men geen vrede mag nemen 
met een schijn-regionalisering zoals nu, maar verder moet gaan, 
desnoods via een nieuwe grondwetsherziening .. 

wli krijgen geliik 
De kritiek op Eyskens' grondwet neemt elke dag toe, in de 

CVP vooral, en het valt op dat de argumenten identiek zijn aan 
die welke de Volksunie nog tijdens het debat gebruikte om 
aan te tonen dat het een slechte grondwet zou worden. Maar 
nee, toen de VU er ten slotte uittrok omdat zij — in eenklank 
met de hele Vlaamse beweging — liever géén nieuwe grondwet 
had dan een voor Vlaanderen doorslechte, werd zij door het 
koor der regeringsbewierokers van vluchtmisdrijf beschuldigd... 
Nu blijkt het ten overvloede : de Volksunie had gelijk, maar vijf 
minuten te vroeg. Vandaag krijgt zij gelijk van velen. Het sterk
ste staaltje in dit opzicht leverde deze week PVV-voorzitter Willy 
Declercq. Ook hij neemt vandaag onze kritiek goeddeels voor 
zijn rekening, terwijl de chantage van hem en zijn partijgenoten 
er mee de oorzaak van is dat het zo'n chaos is geworden... 

Nabomen heeft echter niet zoveel zin. Met goede Intentie
verklaringen staan wij geen stap verder. Het is nu aan de CVP 
te vertellen hoe zij haar nieuwe inzichten wil trachten te reali
seren en met wie. 

Of is het er haar alleen maar om te doen zich wat politieke 
wisselmunt aan te schaffen voor de verdere schoolpaktonder-
handelingen ? 

Paul Martens. 

ONGRONDWETTEÜIK! 
De Raad van State heeft het regeringsontwerp dat de Vlaamse Voer

etreek via een zgn. « speciaal statuut » aan de verfransing wilde over
leveren volkomen ongrondwettelijk verklaard. De tekst is nl. onverenigbaar 
met aitlkei 3 bis van de grondwet dat het Rijk indeelt In 4 taalgebieden : 
het Nederlandse, het Franse, het Duitse, en het tweetalige gebied van 
Brussel (19 gemeenten). De Voerstreek behoort tot het Nederlandse taal
gebied. Dit gebied daaraan onttrekken om het een zgn. speciaal Brussels 
statuut op te dringen zou een wijziging van de grondwet vragen. Dit 
betekent ook dat alleen de minister van Nederlandse Cultuur in dit gebied 
bevoegd is, en dat zijn collega van de Franse Cultuur In de Voerstreek 
geen zaken heeft, met of zonder het miljoen van de Franse Cultuurraad. 

Daar staan Eyskens en zijn ministers (uit het vorig kabinet) nu met 
de mond vol tanden : zij keurden het ongrondwettelijke ontwerp-Dehousse 
Immers al goed, CVP-ministers inbegrepen. Zij hebben nu de keuze : 
verder aandringen en via een of andere kneep trachten de imperialistische 
Walen toch ter wille te zijn, of eindelijk hun verstand krijgen en het 
m Stekelvarkentje * verder ongemoeid laten. Dat mogen zij wel weten : 
het bewuste Vlaanderen kijkt biezonder scherp toe I 

DE ZELFSTANDIGEN 
ZIJN HET BEU 

Diegene die de laatste weken van hun vakantie, en bij de school-
jaarstart, veel aan krantenlezen deden hebben beslist opgemerkt 
dat er in de sektor der zelfstandigen heel wat beroering ontstond. 
Zij die daarbij ook van verre of van nabij met deze sektor ver
bonden of betrokken zijn weten dat heel de Middenstand in rep 
en roer staat. Ons heeft dit niet verwonderd ! 

Wanneer wij enkele maanden terug, ter gelegenheid van onze 
Volksunie-studiedag voor zelfstandigen, hier op deze plaats een 
noodkreet hebben geuit, dan stonden wij niet alleen langs de 
klaagmuur. Allerlei middenstandsgroeperingen, interprofessionele 
en professionele, omschrijven sinds maanden het ongenoegen dat 
heerst in de sektor der zelfstandige arbeiders. Helaas .. ook be
paalde sterke interprofessionele verenigingen lieten « de boel 
maar draaien » en daar waar soms op dezelfde voorpagina van hun 
weekblad de gemeenschappelijke aktie werd aangemoedigd, werd 
enkele alinea lager alle samenwerking afgebroken door allerlei 
verwijten aan partners toegestuurd. Het NCMV-Nationaal Chris
telijk Middenstandsverbond — zal hierin nog wel geruime tijd 
de « gele trui » dragen. Spijtig ! 

Wanneer ook wij. met onze partij, ons bogen over diverse Mid
denstandsproblemen, werden wij in het weekblad van hogerver-
melde truidrag^er op hoongelach onthaald, en diverse interprofes
sionele verenigingen zoals « Sociaal Verweer », « De Zelfstandige 
Arbeiders », het « Algemeen Verbond » en andere verliep het niet 
veel beter. Daar waar door heel wat van deze partners in het 
« Gemeenschappelijk Front » en door heel wat drukkingsgroepen 
(wij denken o.a. aan « Halt ») sinds maanden gevraagd werd naar 
ff aktie » werd iedere poging hiertoe steeds in de kiem gesmoord 
door het misprijzen van bepaalde « grote » partners ! 

m 

V l f R i C k 
rTT iT* t'1 . ^ 5 I T P y < ' ' y « i « « * 9»mmiw 9M99r' m» 

* *^M*XM* «^P 'f* 
\m • • • • • • « • • 

} f • • • • t ' \ w ^ * V \ ]\ • ' • • 
<••..*. 1 fi 'I 

>V« • • • • \ \ \ \ Jte^ . • . « _ « • • » • * • • ^ T / ^ "^ w * * • 

^Bk 

V» » • J • •_ ! .* «ft «. V * J ^ * A - » - » ' 

• • • • > • • « • • • « • • • • • • * * * * 

ƒ • • • • • { 

• ' • • • • 
• « • •« 
• • • « 

« « • • • • « 

r̂̂ ** 

vlaams-brabaiit 
vvb betoging vilvGorcle-15okt.'72 

De gevolgen zijn niet uitge
bleven ! De regering, voelend 
dat de Middenstand niet « m 
blok » vermocht op te treden, 
en gerugsteund door haar bond
genootschap met het NCMV, 
trok de nodige konklusies en 
bracht de « administratieve en 
fiskale gevolgen ». Plots begon 
er ergens een wekker af te lo
pen... helaas een beetje laat, 
hopelijk niet TE LAAT ! 

De enige les die wij midden
standers en zelfstandigen uit 
deze gehele situatie moeten 
trekken is duidelijk : wij bren
gen het nergens wanneer onze 
interprofessionele organisatie.s 
nog langer politiek gebonden 
blijven, want de pad zal steeds 
in onze korf liggen voor we 
het weten, te meer nog wan
neer we maar goed beseffen 
dat onze korf door diezelfde 
interprofessionele organisaties 
gedragen wordt. Tenslotte 
blijkt ook duidelijk dat wij het 
enkele maanden geleden nog 
niet zo mis bekeken hadden, 
maar ja, dat is ook slechts een 
magere troost. 

De gemeenschappelijke aktie 
is echter opnieuw gestart... en 
wij kunnen er ons maar over 
verheugen. Wij zijn van nu af 
reeds benieuwd over de akties 
en reakties van de politiek in 
het parlement. 

Zeer vele punten die wij 
thans terugvinden op voorpa
gina's van Middenstandsbladen 
in onze kranten, werden door 
ons reeds bij vorige gelegen
heden en vooral gedurende on
ze hogervermelde studiedag op 
het voorplan gebracht. Niet dat 
wij de eer willen opeisen de 
eerste te zijn geweest die eisen 
naar voren brachten, dat zal 
wel niemand kunnen, maar 
verheugd zijn wij toch te moe
ten vaststellen dat bepaaalde 
zaken (wij denken bijvoor
beeld aan omschakelingshulp) 
voor enkele maanden nog op 
bewust stilzwijgen onthaald, 
thans opgenomen werden in de 
eisen van het Gemeenschappe
lijk front. Het wetsontwerp 
Mattheyssens wordt dus wel 
aktueel ! 

Maar niet alleen bij de om
schakelingshulp moeten wij 
stilstaan... het eisenpakket 
wordt alsmaar zwaarder en ve
le woorden zijn nodig om alles 
weer te geven wat onze zelf
standigen op de maag ligt. Wij 
geven hierna enkele punten 
weer, zonder pretentie een in
ventaris te willen opmaken, 
doch nadruk leggen op datge
ne wat ons inziens dringend en 
belangrijk is : 

De onmiddellijke stopzetting 
van de willekeurige inplanting 
van grote distributiebedrijven 
en invoering van een nieuwe 
wet op de ruimtelijke orde
ning. Wij verwijzen hier naar 
het dossier dat behandeld werd 
op onze Studiedag voor Zelf
standigen. Het is niet voldoen
de enkele kommissies op te 
richten, er dient dringend ge
handeld te worden. Géén woor
den maar daden ! 

(lees door blz 3) 
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engij 
vlaamse 
lijdzaamheid 

De omzichtigheid waarmee de 
Vlamingen in Frans-Vlaande-
ren moeten tewerkgaan om in 
dat stuk oud Vlaams gebied 
toat Nederlands leven te wak
ken, steekt wel schril af tegen 
&e wijze waarop de agressieve 
Fransen en franstaligen in on
ze gewesten vrij hun gangen 
mogen gaan hij het voeren van 
hun propaganda. 

Wordt een Franstalige Belg 
op de civieke rooster gelegd 
omdat hij... cursussen Frans 
wil organiseren, ergens in 
G<ent, Brugge of Antwerpen ? 
Kom, laat ons niet lachen. Eer
der mag hij zich aan een of an
dere medaille verwachten. 

Het is geen wonder dat de 
Vlaamse Beweging zo traag 
haar voltooiing nadert. Het 
Franse agressieve chauvinisme 
enerzijds, het met hand en 
tand verdedigen van voorrech
ten en steeds het oog op nieu-
tüte veroveringen gericht, m,et 
daartegenover de Vlaamse lijd
zaamheid met als hoogste am-
bitie... niet te veel te verlie
zen. Het monopolie van civisme 
enerzijds, het odium van hoche 
en inciviek anderzijds... Voor
waar een ongelijke strijd en het 
is dan ook niet verwonderlijk 
dat het allemaal zo lang aan
gesleept he^ft en nog aaa-
sleept (ik belicht hier natuur
lijk maar één aspekt van die 
strijd en de ermee gepaard 
gaande tegenstellingen). 

De franskiljon vreet onze ge
bieden aan, pleegt aanslagen 
op onze volkskracht, sart en 
beduvelt ons voortdurend. Wij 
moeten ermee gedaan mak<en, 
de taalfaciliteiten afschaffen, 
de Franse missen afschaffen en 
opnieuw een volwaardige 
plaats veroveren in Brussel. 

K.C., Vilvoorde. 

babns 1830-1972 

« Gedur>ende de honderd jaar 
dat de franssprekenden, alleen, 
België regeerden » (Le Monde, 
26-l-'68) hebben zij het laken 
naar zich toe getrokken. 

Honderdduizenden Vlamin
gen, welke in eigen streek geen 
bezigheid vonden, gingen in 
Wallonië de tarwe pikken, bie
ten rooien, kolen delven en in 
de fabrieken het zware werk 
doen. 

De recfering. eender of dit 
geel of blauw was. de admini
stratie, het leger noch de clerus 
staken ooit maar een vinger uit 
om Vlaanderen uit zijn miserie 
en zijn onwetendheid te hel
pen. 

Onverwacht en ongewild wa
ren het de socialisten welke. 
dank zij het door hen afge
dwongen algemeen stfemrecht. 
een groep flaminganten in de 
Kamers brachten. 

Gaandeweg, en vooral na 
40-45 groeide nu, met de poli
tieke bewustwording, het on
derwijs in eigen taal en de eco
nomische opbloei, de macht 
van Vlaanderen. 

Brusselaars en Walen verde
digen hun voorrechten met 
hand en tand. Zij proberen van 
alles om de Vlaamse opgang te 
remmen : saboteren der taai-
Wetten, speciale meerderheden. 

pariteiten en faciliteiten, wek
kers, hellen en andere foefjes. 

Het zal niet helpen ." ziehier 
een halans. Voor Wallonië : 
acht'eruitgang der bevolking, 
een kwijnende economie, ge
brek aan ondernemingsgeest, 
gebrek aan investeringen, so
ciale onrust. Aangroei per pro
vincie : 2,7 % (<( Knack », 30-8-
'72). Voor Vlaanderen : voor
uitgang der bevolking (weldra 
2 Vlamingen voor 1 Waal), een 
bloeiende economie, nieuwe en 
winstgevende bedrijven. 

Aangroei d'er productie 
7,5 % (ld). 

En nu treedt de jonge gene
ratie aan, die er stilaan ge
noeg van krijgt nog altijd de 
Vlaamse belasting- en spaargel
den naar Wallonië te zien over
pompen, om de Waalse econo
mie « door de socialisten in het 
slop gevoerd » « Knack », 1-3-
'72) het hoofd boven water te 
houden ». 

Dat de Walen, thuis, staken, 
protesteren, contesi'aren, mani
festeren, nationaliseren en sa
boteren, moeten zij weten. 

Maar zij moeten dit doen met 
eigen centen —• niet op kosten 
der staatskas, ivelke voor 60 % 
door de Vlamingen wordt aan
gevuld. 

L.V. , Mortsel. 

statistieken... 

Vandaag verschijnt in het 
dagblad « Le Soir » een artikel 
nopens de taalrol van de ver
schillende zaken die bij het 
Parket van Brussel werden in
gediend. 

Volgens verklaring gedaan 
door de heer minister van Jus
titie aan de heer Delforge, bur
gemeester van Oudergem, zou
den 75 % der dossiers bij het 
Parket van Brussel in het 
Frans worden behandeld. 

Als men nu weet dat het ge
woonlijk (om niet te zeggen 
altijd) de taal door de beschul
digde verkozen de taalrol van 
het onderzoek aanduidt, dan 
mogen lüte veronderstellen dat 
75 % van het kriminele volkje 
van Brussel te vinden is in de 
frankofone rangen. 

Is het dat wat burgemeester 
Delforge heeft willen bewij
zen ? 

A.J. te 1160 Brussel. 

gedenkboek 

Vijftig jaar geleden overleed 
Hugo Verriest, de aristocraat 
die zijn carrière eindigde als 
eenvoudige « paster van te lan
de ». 

Zo nederig, maar 50 jaar la
ter troont hij torenhoog uit 
boven zovele prominenten uit 
zijn tijd. 

Het Davidsfonds van Deer
lijk, geboortedorp van Hugo 
Verriest, wil deze markante 
persoonlijkheid opnieuw naar 
voren hreng<en. Daarom de or
ganisatie van een huldeweek-
end op 27-28-29 oktober. 

Naast de talrijke plechtighe
den werd er ook aan « iets an
ders » gedacht om Verriest. 
man van het volk, dichter hij 
de mensen te brengen. Daarom 
werd een werkcomité opge
richt. Het resultaat luerd een 
prachtig gedenkbo>ek « Hugo 
Verriest, man van zijn tijd » 

STAD AALST 

Open verklaring van één vacante betrekking van bu-
reauchef-bestuurssecretaris — schaalnummer 101 — bil 
het stadsbestuur. 

De kandidaturen voor deelname aan het bekwaamheids
examen worden ingewacht tot uiterlijk 31 oktober 1972. 

Ze moeten bij ter post aangetekend schrijven en over
eenkomstig de gestelde voorwaarden, ingediend worden 
bij het college van burgemeester en schepenen, stadhuis, 
9300 Aalst. 

De voorwaarden kunnen op mondelinge, telefonische 
of schriftelijke aanvraag bekomen worden ten stadhuize, 
personeeldienst. 

met 50 hlz. tekst en 106 illustra
ties waaronder tekeningen, fo
to's, handschriften, rouwprent
jes, e.a. Gilbert Depamelaere 
schreef het werk en kunstschil
der Julien Vandekerckhove 
zorgde voor de lay out. Rond 
het boek is een mooie flap in 
vierkleurendruk naar 'n schil-
d'erij over Hugo Verriest. 

Deze uitgave van het Davids
fonds kan nu reeds besteld 
worden bij Mark Vergote, 
Braamakkerstraat, 27 - 8740 
Deerlijk, voor de intekenprijs 
van 110 fr. (verzendingskosten' 
inbegrepen )prk. 53.55.39. 

Na 20 oktober wordt het 
160 fr. De oplage bedraagt 
slechts 1000 exemplaren, zodat 
de geïnteresseerden liefst zo 
vlug moQ<alijk intekenen. 

A.V., Deerlijk. 

ehbo 

Het gaat hier om de inrich
ting van nieuwe kursussen van 
het Vlaamse Kruis (Afdeling 
Antwerpen voor Eerste Hulp 
bij Ongevallen. (EHBO). 
— Ambulancier (ster) 
— Aantal lessen 40 u. 
— Minimum leeftijd : 17 j . 

Inschrijving : 3 oktober e.k. 
20 u. : Bervoetstraat 43, Ant
werpen. 

Inlichtingen : Tel. 21.81.39. 
L.S., Borgerhout. 

pluimen... 

Enkele heschouwin^n over 
de a.s. betoging op 15 okt. in 
Vilvoorde : 

Een « Nationale betoging » 
moet m.i. in Brussel zelf ge
houden worden omdat daar de 
unitaire en Franskiljonse slan
gennesten moeten uitgeroeid 
loorden. Tenslotte is Brussel al
tijd een Vlaamse stad geweest 
en is zij in wezen nog altijd. De 
heren van de VVB h>ehhen 
blijkbaar schrik van hun Frans-
taterende kollega's ! Zo is het 
even onzinnig te betogen in 
Hasselt (ha ha !) voor het be
houd van de Voer bij Limburg. 
Of werd er tegen de Fransta
lige preken aan de kust soms 
ook in Hasselt betoogd ? 

Ik stel met verontwaardiging 
vast dat de VU-leiding zich 
laat misbruiken door de VVB. 
Wie zal het grootst aantal be
togers leveren ? De Volksunie! 
Wie zal het meeste bussen in
leggen ? De Volksunie ! Maar 
wie zal de pluimen op haar 
hoed steken na het sukses van 
de betoging ? Inderdaad de 
VVB (lees CVP). 

Of is het niet zo dat de VVB 
als het ware de uitlaatklep is 
van de CVP om, af en toe haar 
« VJaams » blazoen wat op te 
poetsen ! 

R.M., Maasm'echelen. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze en 
inkorting voor. Over de lezersbrie
ven wordt geen briefwisseling ge
voerd. 
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zoekertjes 
Verlang van werkkring te 

veranderen. 53 jaar, huidig be
roep : produktieleider. Geen 
vertegenwoordiging. Antwoord 
adres redaktie —R 152 

Juffrouw, 20 jaar, diploma A2 
(steno-dactylo - boekhouding) 
zoekt aangepast werk in Lim
burg. Zich wenden : volksver
tegenwoordiger E. Raskin, Ur-
sulastraat 1, 3745 Eigenbilzen, 
tel. 011/19454. - - R 151 

Kunstgebitten en alle repara
ties met waarborg. 10 % kor
ting voor VU-leden. Chazallaan 
83, Schaarbeek. Tel. 34.06.43. 

— 150 

Gevraagd voor Genk en omge
ving, dinamische autobezitter 
om tijdens een halve dag per 
week een makkelijk verkoop
baar produkt bij winkeliers te 
verkopen. Tel. 04/52.45.64. 

— R 142 

Wenst te huren, een woonhuis 
of appart. in Bilzen. — R 149 

Juffrouw. 22 jaar, diploma hu
maniora, wetenschappelijke B, 
wenst te werkgesteld te wor
den als bediende in het Lim
burgse. Zich wenden : volksv. 
E. Raskin, Ursulastraat 1 - Ei
genbilzen. Tel. 011/19454. 

— R 148 

Gediplomeerde Koloniale Ho
geschool, met prakti jk in eigen 
land inzake management van 
aankoop, zoekt ernstige betrek
king, liefst in het Brabantse. 
Kontakt via sen. M. Van Hae-
gendoren, Guido Gezellelaan 63, 
3030 Heverlee, tel. 016/245.45. 

— 141 

Hongaars ingenieur (49 j . ) , 
vluchteling vai. 1956, Neder
landstalig, zoekt passende be
trekking. Zich wenden : alge
meen V^I-sekretariaat, Volders
str. 71. Brussel, tel. 02/125160. 

— R 144 

GROOT-GENT 

1) VU-lid zoekt betrekking als 
bediende of magazijnier-chauf^ 
feur, rijbewijs C - 4rtalig. 

2) Direktiesekretaris A6-A2 -
4-talig - zoekt betrekking. 

3) Betrekking te begeven voor 
A2 - scheikundige. , 

4) Betrekking te begeven voor 
3-talige dactylo - Ned. - Frans -
Engels. 

5) Betrekking te begeven voor 
reizigers - goede bijverdienste» 

Voor alle inlichtingen z.w. PrcN 
vincieraadslid Oswald Van Oo-
teghem. Rode ruisstraat 7 -
9001 Gentbrugge - tel. ; 
09/52.72.87. — R 153 

Veertigjarige hoofdboekhoudep 
zonder werk (firmasluiting]^ 
zoekt passend werk. Zich wen
den redaktie onder nummer . 

— R 139 

Zoekt aangepast werk in het 
Antwerpse, gegradueerde boek
houder, A6/A1, 2 jaar, leger
dienst beëindigd. Zich wenden: 
volksvertegenw. E. Raskin, Ur
sulastraat 1, Eigenbilzen, Tel. 
011/19454 — R 133 

Tandarts gevraagd voor Brus
sel, twee dagen per week. Zich 
wenden : C.J. Van der Kleyn, 
Veiligheidsstr. 43, Koekelberg 
of tel. 02/25.46.42. — R 134 

• • Vlamingen, 
| W V I vraag GRATIS ADVIES 
y l ^ voor uw hypotheek-
^ • ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
neem kontakt met ons I 

Kortrijkse Steenweg 304 
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.) 
Agenten en makelaars 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien., 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer !) 
Telefoon 03'36.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad 10 % korting 

DIRK M A R T E N S 
P.V.B.A. 

NiNOVE 
Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

AALST 
lange Zoutstr. 3D, 29-33, 36-38 

Tel. (053) 240.60 

KINDERARTIKELEN : plooi- <>n wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversleringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - rulterultrustlngen . ping
pong tafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en Ijsschaatsen -

kampingartlkelen • turngerel. 

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen - elektr. 
treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren - poppen -
poppenwagens en -wiegjes - burelen . lessenaars - borden - flets-
ies - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanleken - schooltas

sen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE ! 

.s\̂  

- ^ ^ ^ . o t S S N ^ 

100% ZUIVER EN NATUURLIJK! 

Alleeninvoer voor België en Luxemburg: 

GEVO p.v.b.a. 

ChurehilHaan 106 
2120 SCHOTEN 
Tel.: (03) 58.74.33 
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de zelfstandigen zijn het beu 
(vervolg van blz. 1) 

De avondsluiting dient drin
gend ingevoerd ! Het wetsont
werp Ackermans is beslist niet 
volmaakt maar een stap in de 
goede richting. Daarom dient 
het dringend goedgekeurd met 
een sluiting niet later dan 20 
uur en voor « alle » bedrijven, 
ook voor de « grote distributie
bedrijven ». Wij zijn benieuwd, 
aan ons zal het niet liggen. 

Het BTW-drama ! Hoeveel 
woorden er in ons land sinds 
de start van dit overigens goe
de sisteem werden verspild aan 
klachten, opmerkingen, fouten, 
tekortkomingen en dies meer 
van de BTW is zelfs van verre 
n ie t te schatten. Men had noch
tans de mooie kans zijn licht 
op te steken bij onze par tners 
in de EEG, te meer nog daar 
de invoering van het stelsel 
met een jaart je werd ver
traagd. Van de grote verwach
tingen is niets in huis geko-
ïnen, de kas is leeg, en men 
aoekt naar lumineuse invallen 
die de boel moeten redden.. . 
Ipieestal op de kap van de Mid
denstand. Is het dan te ver-
Wonderen dat heel de sektor 
der zelfstandigen in het ver
weer komt tegen heel deze 
rompslomp ? 

Dringend dient een vereen
voudiging van BTW-admini-
dtratie doorgevoerd en moeten 
alle sektoren op gelijke voet 
worden gesteld. Het gaat niet 
op dat de ene sektor der zelf
standigen véél ingewikkelder 
tidministratieve formaliteiten 
dient uit te voeren dan ande
re sektoren, dat de ene sektor 
wél «gezegend» wordt met een 
ton t ro l e - systeem-a-la-vervoer-
dokumenten (waarbij men 
zeer dikwijls terugdenkt aan 
de oorlogsjaren) en andere ver
der blijven werken met hun 
normale handelsfaktuur. Er 
zou trouwens dringend samen
werking dienen te ontstaan qua 
administrat ieve verplichten 
vereist door het ministerie van 
Ekonomische Zaken, Finan
ciën, Verkeerswezen, Volksge-
Eondheid en andere. . . wan t 
{hans vindt ieder kapelleke dat 
de kathedraal voor haar het 
dichtst ligt en voert maar nieu
we formaliteiten en paperas
sen in zonder zich om iets te 
bekommeren. Daarbij dient 
t rouwens nog gewezen op het 
d rama der veelvuldige tarie-

Ïen... kan men nu echt niet 
1 de richting van een twee-

tariefstelsel ? Wanneer andere 
anden dit konden en kunnen 

moet dit ook bij ons mogelijk 
zijn. 

Een schandaal wordt beslist 
de inning van de dertiende 
maand BTW. De kas is leeg, 
dus zelfstandigen kloppen we 
op uw brieventas ! Het schan
daal wordt des te groter wan
neer men weet dat de som der 
nog - terug - te - betalen - over
dracht taks - wegen - detaksa-
t ie - der - voorraden - einde -
1970 verplichtend dient inge
schreven in de winst van 1971 
en NIEMAND hiervan reeds 
één cent heeft ontvangen.. . Va

der-staat gaat dus reeds be
lastingen innen op schulden 
die hij zelf nog heeft bij de 
zelfstandigen en die hij in 1972, 
1973 en 1974 pas zoekt te be
talen.. . Jongens, jongens, en 
dan zeggen dat wij tegen de 
PROVISIE gingen betogen ! 

Ook de inkomstenbelasting 
dient dringend aangepast. 
Wanneer zal nu eindelijk een 
idexatie komen van de belas
tingsschijven ? Of vindt de mi
nister dat men met het huidige 
netto - bedrijfsinkomen nog 
steeds evenveel kan als enkele 
jaren geleden ? Lonen en pri j
zen worden aangepast aan de 
levensduurte, de belastings
schijven blijven steeds dezelf
de : onlogisch en onrechtvaar
dig ! 

Ook in de sektor der ekono
mische reglementeringen dient 
dringend gegrasduind. Een 
strengere kontrole op de afle
vering van vestigingsattesten, 
handelsregisters en een beteu
geling van het sluikwerk, zou 
heel wat zelfstandigen in een 
stabielere positie brengen. Hier 
dient beslist ook weer herinnerd 
aan de reeds zo menigmaal ge
uite eis van hervorming van 
beroepsopleiding en beroepsver-
volmaaking, en aan de reeds ho-
gervermelde « omschakelings-
premie » voor probleem-onder
nemingen en ondernemers ; 
hierover hebben wij t rouwens 
uitvoerig gehandeld bij de be
spreking van onze studiedag 
voor zelfstandigen en het wets
ontwerp Mattheyssens spreekt 
desbetreffende klare taal. 

Tenslotte is er nog steeds 
niet bereikt wa t de aanpassing 
der elektriciteitstarieven be
treft. Ook hierover werd reeds 
voldoende geschreven en gede
batteerd. Zolang echter van ho
gerhand geen duidelijke richt
lijnen komen, blijven wij met 
de gehele trafikatie in het suk-
kelstraatje. Hoe lang nog ? 

Ergens hebben wij hiermede 
de lijst der huidige dringende 
grieven afgesloten, in zoverre 
men van een afsluiten hiervan 
spreken kan. Er zijn inderdaad 
nog zovele problemen die on
aangeroerd bleven en soms niet 
minder belangrijk zijn, denken 
wij maar aan het hele pakket 
der sociale voorzieningen en 
het sociale statuut dat maar 
niet gelijkgeschakeld geraakt. 

Het ziet er echter naar uit 
dat men overal wakker gescho
ten is en dat de strijd voor
goed wordt aangepakt : licht-
demping van 25-9 tot 3-10 en 
effektieve staking op 2 & 3 
oktober ! Wanneer nu ook onze 
vertegenwoordigers in het par
lement hun verantwoordelijk
heid opnemen kan er beslist 
een kentering komen. Onze 
zelfstandigen weten dat wij op 
de Volksunie en haar manda
tarissen kunnen rekenen; maar 
wat zullen de anderen doen ? 
Uitkijken en de nodige beslui
ten trekken wordt de leuze. 

paul peeters, zelfstandige, 

vu-provincieraadslid. 

de nationale betoging te vilvoorde 
praktische schikkingen : 

In verband met de inrichting van de nationale Vlaamse betoging op 15 oktober 
te Vilvoorde deelt het hoofdbestuur van de Vlaamse Volksbeweging de volgende 
praktis'-he schikkingen mee. 

• De verzameling zal vanaf 10 uur gebeuren op de Franklin Rooseveltlaan te 
Vilvoorde ; het ver t rek van de optocht wordt voorzien om 11 uur stipt. 

• De opstelling zal per provincie gebeuren, in de volgende volgorde : Oost-
Vlaanderen, Antwerpen, West-Vlaanderen, Limburg en Brabant ; dit aal ter 
plaatse door borden aangeduid worden. 

• Dank zij de volledige medewerking van het gemeentebestuur worden een 
groot aantal parkeerplaatsen voor autobussen en personenwagens voorzien nabij 
de plaats van vertrek, waar ook de optocht terug zal ontbonden worden. 

• De wegwijzer omvat als voornaamste straten : Campionlaan, Hanssenslaan, 
Stationstraat, Heldenplein, Grote Markt, Spiegelstraat, Mechelse Steenweg, 
Consciencestraat, Groenstraat, Sobrystraat, Olmstraat en terug Rooseveltplein. 

• Een eigen ordedienst zal instaan voor het ordelijk verloop van de betoging. 

• Vlaggen van Vlaamse verenigingen worden talri jk verwacht. Ten einde het 
eendrachtig karakter van de betoging niet te schaden, zal eenieder begrijpen 
dat vlaggen met partijpolitieke betekenis, hoe waardevol en dierbaar ook, in 
deze betoging best niet worden meegedragen. Uniformen, behalve die van 
muziekkapellen en Jeugdgroeperingen, zijn niet gewenst. 

Alle andere inlichtingen, evenals al het beschikbare propagandamateriaal , kun
nen steeds bekomen worden op de provinciale VVB-sekretariaten : 

Antwerpen : Goudbloemstraat 19, Antwerpen, tel. 03/31.20.07. 

Oost-Vlaanderen : Annonciadenstraat 28, Gent, tel. 09/25.17.77. 

West-Vlaanderen : Gentsestraat 18, Izegem, tel. 051/33.33.37 of 051/33.692. 

Brabant : Helenalaan 30, 1080 Brussel, tel. 02/65.30.21. 

Limburg : Hasseltseweg 85, Beringen, tel. 011/32.695. 

De regering verhoogt drastisch de benzineprijs. 

een sprookje heeft uitgediend 
Jarenlang heeft de CVP-pers de handigheid van de eerste-minis-

te r bejubeld. Deze triomfantelijke bazuinstoten zijn thans uit
gestorven en er heerst een verlegen stilte. 

Wij hebben nooit nagelaten eensdeels het knoeiwerk van de 
grondwetsherziening aan te klagen en anderdeels te wijzen op 
de fatale financiële gevolgen van het algemeen beleid van de rege
r ing Eyskens. , , 

Onze kieskampanje heeft t rouwens inzonderheid deze twee pun
ten beklemtoond. 

Iedereen kan thans vaststel
len dat de Volksunie voor de 
zoveelste maal gelijk had. 

Men heeft het federalisme 
willen vermijden en een on
wezenlijke tussenoplossing, die 
zo veel mogelijk bij he t unita
r isme aanleunde, er voor in de 
plaats willen stellen. 

We hebben haast dag aan dag 
het faljiet ervan voorspeld, nog 
eer het ding s tar t te . Het heet te 
toen dat de Volksunie negati-
vistisch was, een oud refrein 
da t atijd weer moet verbergen 
dat de kleurpart i jen sinds 1830 
negatief s taan tegenover de 
Vlaamse verzuchtingen. 

Wij hebben echter altijd ge
meend dat negatief s taan tegen
over negatieve oplossingen eeti 
positieve houding wa^. 

Daarnaast is ook onze positie
ve oplossing bekend : het fe
deralisme. 

Wij zijn altijd opgekomen 
voor een Vlaams en een Waals 
deelparlement (en een aange
past iets voor Duits-België) dat 
de eigen vraagstukken zou be
handelen. Wij hebben altijd 
voorgesteld de bevoegdheid van 
de kul tuurraad ruimer te zien 
en uit te breiden tot alle eigen 
probemen, ook ekonomische en 
met eigen financiële bevoegd
heden om zo tot een deelparle
ment te komen. 

CVP, BSP vooral en PVV 
hebben di t steeds afgewezen. 
Thans maakt de CVP-pers he t 
ophefmakend plan van de CVP 
bekend die hetzelfde voorspelt. 

Wat negatief was wanneer 

wij het vooropzetten wordt 
thans positief. 

« Waar wij treden zult gij 
gaan » dichtte ooit René de 
Clercq en anderen spraken over 
schaduwen die volgen . 

Het bewijst eens te meer hoe
veel tijd verknoeid wordt, hoe
veel energie en hoeveel geld, 
omdat de andere parti jen de 
moed niet kunnen opbrengen te 
zeggen dat de Volksunie, al
thans op die punten, gelijk 
heeft. 

Thans heeft men ook aan al 
die ontelbare nieuwe instellin
gen geld vermoret. Geld dat de 
regering zo nodig blijkt te heb
ben nu thans duidelijk blijkt 
dat de mirakelregering niet 
meer was dan een gewone 
kwakzalversploeg. 

Boontje komt atijd om zijn 
loontje. 

Alleen wie men te hoog ver
heft kan ieer diep vallen. 

Wij hebben de heer Eyskens, 
hoe knap hij als professor ook 
kan zijn, nooit als een groot 
eerste-minister beschouwd. Hij 
wil te slim zijn in plaats van de 
koe bij de horens te vatten 

loopt hij er omheen. Dit kan 
slim schijnen maar daarmee is 
niets opgelost. 

Thans loopt hij om de belas
tingbetaler heen om de handige 
zakkenroller te spelen waar
over zelfs zijn grootste bewon
deraars weinig geestdriftig blij
ken. 

Welke belastingen werden de 
jongste maanden nog niet ver
hoogd ? 

Er komt geen einde aan. 
En steeds opnieuw worden de 

zelfstandigen in het bijzonder 
op de korrel genomen. Voor de 
sociaisten en andere sindikalis-
ten zijn dit nog steeds de rij
ken. Daarom dat er elk jaar 
duizenden verdwijnen omdat 
ze geen inkomen kunnen halen 
dat dit van loon- en wedde-
trekkenden benadert ! 

Rijke middenstanders be
staan er ongetwijfed, doch hun 
percent ligt niet hoger dan dit 
van weddetrekkenden met een 
zeer hoog inkomen. Het is dus 
onnodig die maatschappelijke 
groep, die thans elk jaar -*! 
flink uitdunt in het bijzonder 
uit te schudden, ze te bedelven 
onder paperassen en ze te ver

plichten elke dag en urenlang 
boekhouder te spelen. 

De nieuwe belasting op de 
wagens die aangekondigd wor
den zullen overigens niet al
leen de zelfstandigen treffen. 
Alle loon- en weddetrekkenden 
met een wagen (en hoe talrijk 
zijn ze) weten sinds het invoe
ren van de BTW hoeveel hoger 
hun uitgaven nu al liggen. 

Thans wil de regering hen 
nog verder pluimen. 

Men begrijpt dat het verzet 
groeit en dat de openbare me
ning niet mals is voor de BSP-
CVP-regeringen die er waar
achtig op geen enkel gebied 
veel van hebben terecht ge
bracht. Veel gescheer en wei
nig wol, goochelaarknepen en 
kunstmatige nevel, dat is on
geveer alles. 

De regering staat er thans 
berooid met de verzuchting 
iedereen berooid te maken. 

Zou aftreden niet het enig 
logische zijn na zoveel misluk
kingen ? 

wim jorissen, 
senator. 
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hier wordt de wet overtreden 
Het . Taalaktiekomitee » iaat zich niet In slaap wiegen door de 

sussende verklaringen van minister Van Elslande dat langs de taalgrens 
nu alles zo ongeveer in orde is. Het TAK maakt rapporten op die aan
tonen dat dit niet waar is of slechts heel gedeeltelijk maar. Zaterdag nog 
trokken leden van deze vereniging naar Schaarbeek, Mark, Edingen, Let-
telingen en Vloesberg en plakten er zelfklevers (« hier wordt de wet 
overtreden » en « Nederlandse tekst ontbreekt ») overal waar taalwets
overtredingen werden vastgesteld. 

« En zo het nog niet in orde is op 1 oktober, dan herbeginnen wij 
met de spuitbus », aldus de voorzitter. Op 1 oktober houdt het TAK 
ïmmers een nieuwe • taalgrensmars • vanuit Asse doorheen het Pajot-
tenland naar de taalgrens toe, dit in voorbereiding van de 15 oktober-
betoging te Vilvoorde. De inrichters deelden ons volgende praktische 
schikkingen mee : 

Verzamelen te Asse om 8 uur op het Gemeenteplein, 
Vertrek om 8 uur 30 voor een voettocht van 36 Km door het Pajot-

tenland. 
's Middags : eten en rusten te Schepdaal « Zaal Astrid ». 
leder marsjeerder zorgt voor eigen knapzak. Gratis soep. 

, Vertrek om 13 uur. Wie wil kan hier aansluiten. 
Alwie de hele voettocht meemaakt ontvangt een gedenkpenning, 
leder deelnemer wordt verzekerd tegen ongevallen. 
TAK zorgt voor bezemwagen en verzorging, met medewerking o.a. 

van het « Vlaams Kruis ». 
Autobussen zijn voorzien voor het (gratis) teiugbrengen van de 

marsjeerders naar Asse. Hiertoe vooraf stipt opgave doen. 
Inschrijvingen, mits 20 fr als deelname in de kosten : 

Prov. West-Vlaanderen : De Schaepmeester José, tel. 056-226.39 ; Burge
meester Nolfstraat 25 - 8500 Kortrijk ; 

Prov. Oost-Vlaanderen : De Pauw Piet, tel. 09-21.32.06, De Pintelaan 311 • 
9000 Gent. 

Prov. Antwerpen : Vermeulen Luc, tel. 03-32.15.69, Van Der Meydenstraat 
5 - 2200 Borgerhout ; 

Prov. Limburg : Wenmeekerks J.R., Winterslagstraat 33/D5R - 3600 GenK. 
Prov. Brabant : Van Ransbeeck Roger, tel. 02-65.41.32, Breugelpark 2/50 -

1730 Zellik. 
Op deze adressen zijn ook nog raamaffiches te bekomen. 

Steun voor TAK kan overgemaakt worden op postrekening 188.93 van 
Kredietbank Ledeberg. met vermelding r « voor rekening nr 444 - 5584141 -
33 van TAK. '''J ,0 ' " j^WJirfs-f' 

ziek zijn 
f-e brussel 

Op zondag 8 oktober, vanaf 
10 u., richt het Vlaams Genees-
herenverbond in het Brusselse 
Congresgebouw een studiedag 
in over het tema : « Taaitoe
standen in de geneeskundige 
sektor te Brussel ». Het VGV 
heeft de uitwerking van deze 
studiedag toevertrouwd aan het 
Vlaams Aktiekomitee voor Volks
gezondheid, dat reeds 12 jaar 
lang met een waakzaam oog 
zich inspant voor gezondere 
taaitoestanden in de medische 
sektor. 

Er zijn heel wat sterke verha
len te vertellen over de behan
deling van zieke of gekwetste 
Vlamingen in Brusselse zieken
huizen. Het is goed van de VGV 
deze schandalige toestanden 
eens extra in het licht te plaat
sen. Ook de datum is goed ge
kozen : de verslagen van deze 
studiedag in de pers zullen een 
aantal nogal gemakzuchtige Vla
mingen misschien voldoende 
motiveren om op 15 oktober 
toch maar mee te gaan betogen 
te Vilvoorde. 

gentse 
franskiljons 

Een aantal ondernemende fla
minganten trok zondagvoormid
dag naar de Gentse jaarbeurs 
voor een « zuiveringsoperatie » 
aan de standen waar men geen 
Nederlands schijnt te kennen. 
Een zekere monsieur Vyncke 
Cwaar we onlangs in ons blad 
nog een echo aan wijdden naar 
aanleiding van de incidenten op 
de Franse chi-chi-bruiloft van 
zijn dochter te Merelbeke) die 
lid is van het inrichtend komitee 
van de Jaarbeurs, had iets ge
merkt en keelde « allez cher-
cher la police ». De opgetrom
melde politie greep lukraak en
kele « verdachte individuen » 
bij de kraag, waaronder de on
schuldig toekijkende joernalist 
Wollaert van het dagblad « De 
Gentenaar ». De « zuiverings
operatie >• werd niettemin dis
creet voortgezet, en met groot 
sukses. Wij willen van de gele
genheid gebruik maken om de 
laatste der franskiljons van het 

slag Vyncke er welgemeend voor 
te waarschuwen dat zij er geen 
enkel belang bij hebben zich 
nog langer op dergelijke wijze 
te doen opmerken. Zij mogen 
weten dat de Vlamingen van 
vandaag hun overjaarse feodale 
pomperijen hardstikke beu zijn 
en zo nodig op gepaste wijze 
voor repliek zullen zorgen. 

zwartboek 

Van de hand van onze Leuven
se VU-senator Vandezande, die 
als geen ander thuis is in de 
Belgische administratie, ver
scheen zopas een « Zwartboek 
van de Belgische taalwetge
ving » tevens « Witboek van de 
subnationatiteit ». Dit zwart-
witboek bevat een volledige do-
kumentatie over de niet- nale
ving van de bestaande t"alwet-
geving en over het VU-voorstel 
van wet betreffende de subna
tionaliteit. Wie op de hocgts 
wil zijn van deze aktuele pro
blematiek moet dit werk bezit
ten. De prijs is 100 fr. Men kan 
het bestellen door overschrij
ving van dit bedrag op prk 
1476.97 van de Volksunie, Brus
sel, met de vermelding « Zwart
boek Vandezande ». Sterk aan
bevolen. 

geweren 
f-e koop 

In het splinternieuwe winkel
centrum « Westland » te An-
derlecht heeft iemand het in 
zijn hoofd gehaald 'len stand 
op te trekken voor FN-wapens. 
Het is duidelijk dat bij heelwat 
jeugd en revolverliefhebbers 
de stand in de smaak valt. Als 
de goegemeente de kinderen en 
volwassenen wil beschermen te
gen bloot-exhibitionisme enz., 
dan vinden wij dat ze dat ook 
moet doen tegen wapens en ko
gels en alles dat maar aanlei
ding kan geven tot geweld. De 
« fabrique nationale d'armes de 
guerre » (FN) blijkt anders nog
al goeie zaken te doen want 

overal ter wereld waar het naar 
kruitdamp ruikt is ze er bij. Zo 
waren de Duitse scherpschut
ters die de acht Palestijnen 
moesten neerschieten gewapend 
met Belgische FN-geweren. Dat 
is de aktualiteit. Guido Gezelle 
schreef al in zijn gedicht « Bul
letin commerciale » : « Te Luik 
gaat de handel wel. Wat maakt 
men daar ? Geweren ». 

voeravond 
Om het probleem van de 

Voerstreek nog meer en beter 
kenbaar te maken in gans 
Vlaanderen stuurt de Bond der 
Vlamingen van Oost-België 
steeds meer en meer informatie 
het land in. Na de degelijke 
Overmaasgids, die wij reeds op 
onze Limburgse bladzijde be
spraken en die nog steeds te 
verkrijgen is, stelt de Bond zich 
ten dienste van alle Vlaamse 
verenigingen om tijdens de win
termaanden een uiteenzetting te 
houden over het Voerprobleem 
en probeert de vraag te beant
woorden of de Voerstreek voor 
Vlaanderen verloren zal gaan. 
Dit voorstel lijkt ons niet mis 
en zou voor heelwat verenigin
gen een interessante avond kun
nen betekenen. De Overmaas
gids van J. Gouverneur is ver
krijgbaar op volgend adres : 
Bond der Oostvlamingen van 
Oost-België, Hasseltsestraat 41, 
3700 Tongeren, prk 5338.48, 
waar eveneens de afspraken 
voor uw Voeravond kunnen ge
maakt worden. 

VILVOORDE 
15 OKTOBER 
10 u. 30 

wi j in nederiand 

de christelijk-historische unie : een a-politieke partij 
(jeeveedee) Onver mi jdelijk zal deze rubriek tijdens de periode tot 

29 november — dag waarop in Nederland verkiezingen voor een nieuvfe 
volksvertegenwoordiging worden gehouden — van tijd tot tijd aandacht 
schenken aan zaken die met deze verkiezingen verband houden Niet
waar, als de Nederlandse pers nu al dagelijks in het teken staat van de 
aanloop naar de stembus-strijd, hoe zullen wij ons dan van di^ zekere 
aktuahteit kunnen losmaken ? 

400 duizend kiezers 

Ditmaal daarom aandacht voor een werkelijk fenomeen in onze rijk-
gevulde vitrine met politieke partijen (zo tussen de 40 en 50 stuks uit
zoeken maar !), namelijk de Christelijk-Historische Unie (CHU of CH) 
momenteel nog regeringspartij, maar sterk bedreigd in het deconfessio-
nahseringsproces dat in Nederland gaande is. De CHU-bestuursraad kwam 
een tiental dagen geleden bijeen en bij die gelegenheid was zeer duidelijk 
hoe moeilijk het de mannen hebben wier ministers (Udink : Woningbouw 
en Van Veen : Onderwijs) het afgelopen jaar voortdurend in het teken 
van de tegenspraak hebben gestaan. 

De CHU, opgericht in 1908, bezet tien zetels in de 150 leden tellende 
iweede Kamer. Daarmee is zij de kleinste van de zes partijen die tien 
ot meer volksvertegenwoordigers hebben, maar het betekent ook dat 
verleden jaar bijna 400 duizend kiezers hun stem uitbrachten op een 
partij die « de overheid ziet als een instrument in Gods hand » en die 
de samenleving wil plaatsen « in het perspektief van het evangelie » 
Een uitgesproken konfessionele partij dus. Heeft ze werkelijk iets met 
politiek te maken ? 
„ , Enkele jaren geleden schreef de bekende wetenschapper en publicist 
b okke bierksma m het Amsterdamse weekblad « De Nieuwe Linie » dat 
het maar goed was dat er een CHU was om het « geheime triomfalisme 
van Rome » aan de kaak te stellen. Sierksma stelde : « Het is in het alge
meen goed dat de CHU er is. In ieder land zijn er onverbeterlijk a-poli-
tieke mensen. Hier kunnen ze gelukkig terecht bij een partij van aardige 
mensen, trouw, tolerant, weerloos ». Bovenstaande laat twee dingen zien : 
1. de CH is nog een restant van de aloude Nederlandse strijd tussen 
« paapsen » en niet-« paapsen » ; 2. met echte politiek heeft de CH weinig 
uit te staan. Zeker speelt het anti-papisme nauwelijks nog een rol in de 
leiding van de partij. Maar wél staat vast dat de CHU een typische woor-
den-partij is, een groepering van praters en beleiders, maar bepaald niet 
van aktivisten. 

weinig strijdbaar 

In de CH heerst de opvatting dat Kristus « koning is op alle levens
terreinen » en dat daarom het bestaansrecht van dekonfessionele partijen 
onaantastbaar is. Dat klinkt erg fors, maar in de praktijk komen de CHU-

ers — en gelukkig maar ! — voor die opvatting niet op de bres. Zo leunen 
ze nogal gemakkelijk aan bij de liberalen, reden waarom velen hen « de 
kristelijke liberalen » noemen. En tegelijk is strijdbaarheid een eigen
schap waarover een CHU-er nauwelijks beschikt. De huidige fraktieleider 
van de partij, tevens lijstaanvoerder bij de komende verkiezingen, A. 
Tilanus, is een zachtmoedige huisarts die in de kamer opereert als een 
gepensioneerde dorpsonderwijzer. Partijvoorzitter Van Verschuer is een 
man van het zwijgende type, wat niet wil zeggen dat het spreekwoord 
dat stille waters diepe gronden hebben, voor hem opgaat. De CH-er Beer-
nink, in de vorige regering minister van Binnenlandse Zaken (hij raakte 
een keer in het nieuws toen hij na zijn vakantie een vrachtje Belgische 
sigaretten mee naar huis trachtte te smokkelen), demonstreerde zo vaak 
zijn ondeskundigheid en politiek onbenul dat zelfs zijn eigen partij zich 
gegeneerd voelde. 

Deze weinig markante partij (in tegenstelling tot de andere en iets 
grotere protestantse groepering, de Anti-Revolutionaire Partij) maakt 
zich toch weer op om aan de komende verkiezingen deel te nemen. En 
daarbij staat de felheid waarmee nu gebakeleid wordt om de « goede » 
plaatsen op de kandidatenlijst, in schrille tegenstelling tot de politieke 
aktiviteit van de CH in de Tweede Kamer. Verbaas u niet, ook in dit 
milieu gaat het tussen rechts en links, wat deze begrippen in de CHU 
ook mogen voorstellen. De zo-even genoemde oud-minister Beernink (ere
lid van de partij, maar hij zei vorige week dat « nauwelijks een eer » te 
vinden !) is er erg tegen dat mensen die volgens hem al te progressief 
zijn, een verkiesbare plaats krijgen. Hij kreeg afgelopen weekeinde zijn 
zin nog ook, want twee zittende kamerleden die volgens het partijbestuur 
beter niet zouden terugkomen, werden alsnog op de lijst geplaatst. 

r 

twaalf jaar dienst 

De vreemde dubbelzinnigheid van de CHU kwam ook aan het licht 
toen besloten werd om kamerleden na twaalf jaar « dienst » hun congé 
te geven. Dat lijkt alleen maar op een streven naar verjonging, want tege
lijk werd Tilanus met algemene stemmen als lijsttrekker aangewezen, 
dezelfde Tilanus die over een paar jaar er eveneens twaalf jaar kamer
lidmaatschap op heeft zitten. Zal men hem dan ook de laan uitsturen ? 

Overigens mag men er wel van uitgaan dat het allemaal heel weinig 
zal helpen of de CHU in november met een « linkse » of een « rechtse » 
lijst gaat uitkomen. Het verlies van de konfessionele partijen zal zich 
immers in hetzelfde tempo voortzetten als de afgelopen jaren. In 1967 
stemden meer dan 560 duizend mensen op de CH, vorig jaar waren het er 
al geen 400 duidend meer. Vorige week werden in de Noordhollandse 
stad Alkmaar tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen gehouden, waar 
diezelfde tendens kon worden gekonstateerd. Voor de CH een teken aan 
de wand. Maar we denken dat zij het als a-politieke partij tóch wel weer 
niet zal begrijpen.... 
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VILVOORDE 15 OKTOBER 
antwerpen 

ANTWERPEN (Stad) 
We leggen een autobus in. 

Prijs 75 fr., kenteken inbegre
pen. Vertrek om 9 u. 30 aan de 
Wetstr. 12. Vóór 1 oktober in
schrijven. 

BERCHEM 
De afdeling legt een autocar 

In naar Vilvoorde. 
Inlichtingen en inschrijving 

bij de sekretaris, Kemmelberg-
Btraat 37, Berchem. 

BURCHT 
We leggen een autobus in die 

Eal vertrekken op 't Kerkplein. 
Inschrijven bij schepen Oktaaf 
Meyntjens, Kruibekestwg 32 of 
Dorpstr. 47. Iedereen op post ! 

BORGERHOUT 
Busvervoer : 60 fr. Vertrek 

om 13 u., Herman van de Reeck-
str. en om 12 u. 45 op Moorkens. 
plein. Telefonisch inschrijven 
bij mevr. van Geert, Lt. Lip
penslaan 22, tel. 36.68.29. 

DEURNE 
Prijs : 75 fr. Kenteken : 20 fr. 

Vertrek : 12 u .45 : hoek Con-
fortalei-Ter Heydelaan ; 13 u. : 
Wim Saerensplein ; 13 u. 10 . 
Bt. Rochuskerk. Inschrijvingen 
en propagandamaterieel bij de 
bestuursleden. 

EDEGEM 
Autocars worden ingelegd 

voor de betoging. Inschrijven 
. tegen 80 fr. (kinderen 50 fr.) 
, pij P- Leclercq, W. Herreynstr. 
\ 10 ; Lx Van den Eynde, Sor-

brechtshofstr. 24 ; K. Van 
Reeth, Drie Eikenstr. 70 of in 
« Drie Eiken ». 
VUJO 

Een speciale Vujobus wordt 
Ingelegd. Prijs 20 fr. Geef je 
naam op in «Drie Eiken» of bij 
Helga D'Hanis of Annemie 
Mees, natuurlijk met de centjes 
erbij. 

EKEREN 
60 fr. voor de busreis. In

schrijven bij Maurits Van Ton-
gerloo, Leliënlaan 62, Ekeren. 

HERENTALS 
De afdeling vraagt haar leden 

RU reeds talrijk in te schrijven 
bij Paul Peeters, Molenvest 54. 

HOBOKEN 
De afdeling legt een autobus 

in. Vertrek te 9 u., Kioskplaats. 
Peelname : 55 fr. per persoon. 
Inschrijvingen bij Jos Van den 
Nieuwenhof, St. Bernardsestwg 
793, tel. 27.28.48 of bij de andere 
bestuursleden. 

KAPELLEN 
Onze afdeling legt een bus in. 

Prijs : 70 fr. Inschrijven tot 8 
oktober bij de bestuursleden. 

KONTICH 
Na een eerste vergadering 

van 8 september waarop KWB, 
Bevlaggingsaktie, VTB-VAB, 
Davidsfonds, VOS, Vlaamse 
Kring en VVB-Hove aanwezig 
waren werd besloten dat een 
aktiekomitee propaganda zal 
voeren. 

MERKSElVr 
Inschrijven voor de reis per 

autocar kan men in Tijl, alsook 
bij Rik Raes, Jos. Van Gansen-
gtr. 1. 

NIEL-SCHELLE 
Natuurlijk legt de VU-Niel 

een bus in naar deze manifes
tatie. Belangstellenden wenden 
xich tot de bestuursleden of tot 
het sekretariaat elke vrijdag 
van 19u30 af. 

MORTSEL 
Inschrijvingen voor de bussen 

bj Robert Palmaerts, Antwerp-
sestr. 132, tel. 49.71.42. 

's GRAVENWEZEL 
Inschrijvingen voor de auto

car vóór 1 oktober. Doe het te
lefonisch : R. Lenie (53.67.49) 
of bij J. De Scheemaecker 
(53.67.44). 

WILRIJK 
Vignetten (20 fr.) zijn ver

krijgbaar bij Ludo Cautreels, 
Vredelaan 65, tel. 27.03.18 en bij 
Guy Eggermont, Hulststr. 18, 
tel. 28.05.62 die ook nog over 'n 
aantal sets originele leeuwen
schildjes beschikt. 

WILLEBROEK (Gewest) 
3 autobussen worden inge

legd. Sociale prijs : 30 fr. In
schrijvingen op volgende adres
sen : Lode Verstrepen, Jozef 
Wautersstr. 102, Willebroek ; 
Georges Vanderbeken, Schor
heidelaan 1, Tisselt ; Leon To-
toms, Blaasveldstr. 156, Tisselt ; 
Frans Huysmans, Hoogstr. 56, 
Tiselt. 

De bushalten en vertrekuren 
zullen bij de inschrijvingen 
medegedeeld worden. 

WOMMELGEM 
Het koördinatiekomltee Broe-

chem-Ranst-Wommelgem legt 
autocars in. Prijs : 60 fr., meer
dere leden uit zelfde gezin : 50 
fr. Inschrijven bij Vik Kimpe, 
Autolei 119 ; Armand Ruymae-
kers, Torenstr .79 en Staf Van 
Looveren, Welkomstr. 116. 

WIJNEGEM 
Dinsdag 10 oktober in het 

Vleminckhof, filmreportage 
over de marsen op Brussel. Op 
deze avond kan men zich laten 
inschrijven voor de bus naar 
Vilvoorde. 

brak>dht 

ASSE 
Vandaag 23 september om 14 

u. stipt op het Gemeenteplein 
te Asse, autokaravaan ter voor. 
bereiding van de betoging. Wij 
rijden vanuit Asse naar Mol-
lem, Merchtem, Opwijk, Baar-
degem, Meldert, Essene, Hekel-
gem, Teralfene, Liedekerke, 
Wambeek, Ternat, Kapelle, St. 
Martens-Bodegem, Groot-Bij
gaarden. Zellik, Asse, 
BETOGING 

Vertrek om 9 u. 30 stipt op 
het Gemeenteplein met wagens. 
Er wordt bewaking voorzien 
voor de wagens te Vilvoorde 
door de plaatselijke WB-afde-
ling. Affiches te bekomen elke 
dinsdag van 19 u. 30 tot 21 u. 30 
en elke zaterdag van 10 tot 12 u. 
op het VU-sekretariaat, Prieel
straat 2. 

BUIZINGEN 
Zondag 15 oktober : deelna

me aan betoging te Vilvoorde. 

DIEGEM 
We zullen in groep en te voet 

naar Vilvoorde trekken daar 
het een korte afstand is. 

DIEST (Kanton) 
Het 15 oktoberkomitee in het 

kanton Diest voorziet volgende 
akties : Een brief met motie zal 
aan de burgemeesters, schepe
nen en gemeenteraadsleden ge
zonden worden. Gevraagd 
wordt dat de gemeenteraad zich 
zou aansluiten bij de doelstel
lingen van de komende beto
ging. Ieder mandataris afzon
derlijk zal de kans worden ge
geven zich persoonlijk aan te 
sluiten. De namen zullen gepu
bliceerd worden van degenen 
die akkoord gaan als van dege-
gen die niet akkoord gaan ; De 
steunkaarten tegen 60 fr. (ge
ven recht op busreis, heen en 
terug) zullen vanaf nu ver
kocht worden. In alle gemeen
ten zullen affichen aangebracht 

worden door plaatselijke ker
nen. 

Komiteeleden zijn : Staf 
Schellens, Pierre, Bollen, Lieve 
Vandenhoudt-Didden, Jan Bie-
semans, Roel Claes, André Van 
Aelst, Rik Weckhuyzen. 

HERENT 
Vertrek om 9 u. op het Kerk

plein. Prijs : volwassenen 60 fr., 
jongeren 40 fr. Inschrijven bij 
Rik De Deken, O.-L.-Vrouw-
pein 91, tel. 29677 of recht
streeks bij W B . 

TERALFENE 
Wij reizen per trein, wegens 

de snelle en vlotte verbinding. 
Inschrijvingen bij de sekr. 

Ph. Claes, Balleistr. 28, Teral
fene. Prijs : ongeveer 100 fr. 

OVERUSE 
De VI. Klub heeft vanuit de 

Druivenstreek verscheidene 
cars voorzien. En deze moeten 
gevuld zijn. Prijs : (car en ver
goeding chauffeur) 75 fr. ; leden 
van de Vlaamse Klub betalen 
slechts 60 fr. 

VILVOORDE (Fed.) 
Vrijdag 6 oktober om 20 u. 

in de Gouden Voorn, Houtkaai 
1 te Vilvoorde, voorlichtings
vergadering. De h. De Leu en 
volksvert. Vic Anciaux zullen 
er het woord voeren. 

oost-vlaanderen 

MERELBEKE 
Als overkoepelend orgaan 

voor alle Vlaamsgezinde vere
nigingen van Merelbeke, legt 
VOS 'n autocar in op 15 oktober 
Reissom 50 fr. plus 20 fr. voor 
hei herkenningsteken. Men kan 
inschrijven bij alle bestuursle
den van de VU of rechtstreeks 
bij VOS op tel. 52.75.06. Af
fiches, klein en groot formaat, 
op dezelfde adressen gratis ver
krijgbaar. 

WETTEREN 
Bussen zullen vanuit Wette-

ren vertrekken rond 9 u. In
schrijven bij Willy Hoogewijs, 
Warandel. 38 en in 't Vlaams 
Huis De Klokke, Astridlaan 28. 
De prijs voor de bus werd vast
gesteld op 60 fr., betogers onder 
de 25 jaar betalen slechts 40 fr. 

west-vlaanderen 

ADINKERKE 
Reeds zeven gemeenteraads

leden hebben hun instemming 
verleend met het 15-oktober-
komitee. Liefhebbers voor de 
bus melden zich bij Juul Hae-
zebaert. 

BREDENE 
De gemeenteraad heeft een

parig de motie inzake de 15-ok-
toberbetoging goedgekeurd. In
schrijvingen bij R. Ruysschaert 
en W. Levecke. 

BRUGGE (Arr.) 
Autocars zullen vertrekken te 
Brugge 't Zand om 9 u. Prijs 
100 fr. per persoon, fooi inbe
grepen. Inschrijven bij M. Goet-
hals, Moerstr. 38 of J. Van Hal-
me, Nieuwstr. 31 te St. Andries 
Brugge ofwel bij uw plaatse-
lijkbestuur. 

AALST (Arr.) 
Aan alle VU-leden van het 

arr. zal een speciaal nummer 
van het « Mededelingsblad » , 
gestuurd worden, waarin o.a. de 
volledige lijst van de ingelegde 
bussen zal opgenomen worden. 

Aanplakbiljetten kunnen ver
kregen worden bij Willy Cob-
baut, Bosstr. 2, 9391 Baardegem. 
Tel. 052/35452. 

DENDERLEEUW 
De autocar vertrekt op het 

Dorp te 9 u. 30. Prijs : 60 fr. 
Inschrijvingen bij W. De Met-
senaere, Sportstr. 2 en bij H. 
Agneesens, Landuitstr 129. 

DENDERMONDE 
Het plaatselijk VVB-komitee 

legt autobussen in. Prijs : 5C fr. 
Inschrijven bij : Van den Eyn
de Oktaaf, Stwg op Aalst 90, 
tel. 242.34 ; De Pauw F., Rode 
Wegel ; De Beul Lutgart, Wijn-
gaardstr. 12, tel. 23267. Vertrek 
om 8 u. 50 te Appels (Zand), 9 u. 
te Dendermonde (Markt) en 9 
u. 05 te St.-Gillis (Kerkplein). 

GENT 
De inschrijvingslijst hangt in 

het Vlaams Huis Roeland. Prijs 
60 fr. Kenteken 20 fr. Men kan 
ook telefonisch inschrijven bij 
H. De Bleecker, tel. 09/25.64.87. 
Men kan er eveneens propa
gandamaterieel verkrijgen. 

HEUSDEN-VLAANDEREN 
Inschrijven op volgende adres
sen : Café Breughel, Tram
straat 92 (tramstatie) ; Ludo 
Van Wauwe (voorzitter), Ren-
dekensstraat 32 ; Roger Van 
Brussel, Zondernaamstraat 16 ; 
Mevr. Dataer-Delnoy, Hooi-
straat 1, of Tramstraat (Eutri-
kowinkel). 

De prijzen zijn 60 F en 40 F 
voor personen beneden de 25 
jaar. 

U kunt zich ook bij de be
stuursleden van de Volksunie 
laten inschrijven. 

LANDEGEM 
De regeling voor deze beto

ging zal gebeuren in samen
werking met de afdeling Ne-
vele en de R. De Ruddercara-
vaan. 

LEDEBERG 
70 fr. (kinderen tot 14 jaar 

50 fr.). Inschrijven bij mevr. 
De Caster-Buyl, Park 63, tel. 
529989. 

lEPER 
Voor de betoging worcjt min

stens één bus ingelegd. Inschrij
ving in het lokaal of bij Roger 
Deroo, café Rembrandt. Deel
name in de kosten : 110 fr, 
VUJO 

Het aktiekomitee Vilvoorde 
legt bussen in. Inschrijven te
gen 100 fr. (kenteken inbegre
pen). Jongeren minder dan 18 
jaar en studenten slechts 60 fr. 

IZEGEM 
Er vertrekt een autobus aan 

het Vlaams Huis, waar men 
kan inschrijven (eveneens pro
pagandamateriaal). 100 fr. voor 
de bus en 20 fr. voor het beto-
gingskenteken. 

LO 
Vijf gemeenteradsleden, met 

inbegrip van burgemeester en 
een schepen hebben zich ak
koord verklaard met de 15-ok-
toberbetoging. Daarbij richten 
de studenten een voorlichtings
avond in met diamontago in de 
Oude Abdij op zaterdag 7 ok
tober. 

OOSTENDE 
Alle afdelingen van Groot-

Oostende werden gevraagd een 
bus in te leggen. Prijs 100 fr. 
voor de eerste twee deelne
mers en 50 fr. voor elke aan
vullende deelnemer uit één ge
zin. 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE (Arr.) 

Namen van personen die be
last zijn met organisatie en in
schrijvingen : 

Oostende : Mixidenstad : J. 
Debuschere, Zwaluwenstr 35 ; 
B. Ruysschaert, Vrijhavenstr. 
19 ; I. Scheers, café 't Kroegske; 
M. Vanhecke, Peurquaetstr. 17; 
Mariakerke-Raversijde : P. De-
cramer, Madeliefjesl. 63 ; G. 
Vablaere, Westl. 48 ; P. Vanha-
verbeke, Epsoml. 50 ; B. Vergo-
te, de ten Aerdelaan 66 ; Stene-
Konterdam : H. Aerts, Druiven-
laan 7 ; Dries Degryse, Perzi-
kenl. 28 ; Juul Schokaert, Brou. 
werijstr. 28 j Vuurtoren : Omer 
Vanhoutte, Noordzeestr. 12 ; 
Zandvoorde : W. Christiaens, 
Zandvoordedorpstr. 8 ; J. Mey
ers, Zonnebloeml. 7 ; E. Cordy, 
Eekhoornstr. 32. 

Bredene : R. Ruysschaert, 
Vredestr. 12 ; W. Wevecke, Zee
laan 12. 

Gistel : P. Gunst, Bortierl. en 
mevr. W. Venspeybroeck, Gr*-
venbos 3. 

De Haan : W. Depoorter, Mo. 
nikastr. 

Oudenburg : Gerard Thijs, 
Zandvoordestr. 

Ettelgem : Maurits Meijns, 
Oudenburgsestr. 40. 

Roksem : schepen Vierstrae-i 
te, Brugsestwg. i 

Westkerke : dr. Devolder,, 
Ou denburgsestr. 

Eernegem-Bekegem t Jan 
Cools, Aartrijksestr. 10. 

Ichtegem : Maurits De Key-i 
ser, Engelstr. 10. 

Koekelare-Leke ! Jef Hen-i 
dryckx, Hovarestr. 20b en M.' 
Logghe, Belhuttebaan, 441b. 

Leffinge-Spermalie : Gilbert 
Devriendt, Oostendsebaan 28. 

Westende : schepen Huyge-
baert, K. Ridderdijk 19. 

Wilskerke : Erik Samson, 
Heirl. 5. 

Diksmuide : Leo Devreese, 
IJerlaan 83. 

Merkem : Jeroom Depover, 
Diksmuidestr. 1. 

Zarren-Werken : Urbaan 
Denblijden, Stadenstr. 88. 

Beerst : Dirk Ameel, Oos-
tendsestr. 96. 

Handzame : Daniël Debeucke-
laere, Amersveldestr. 58. 

Houthulst : Pierre Simoeng; 
Vijverstr. 31. 

Nieuwpoort : Louis Merten^ 
Kanadaaan 45 en W. Devriendt, 
Rekolettensstr. 66. 

Veurne : A. Huyghe, leperse-
stwg 41 ; G. Vanhoutte, Olli^ 
vierslaan 43 ; M. Timperman, 
Bloemenlaan 18. 

Koksijde : Carlos Vanlouwe, 
Boudewijnl. 39 en mevr. Van 
Eecke, Meridiaanstr. 11. Prijs 
80 fr., vertrek te 8 u., kerk 
Strandl., St. Idesbald. 

De Panne : A. Hendryckx, 
d'Arippelaan 3 en M. Steen, 
Kerkepannestr. 3. 

Adinkerke : Juul Haezebaert, 
Doornstr. 36. 

Oostduinkerke : R. Cometta, 
Duinparklaan. 

Stevele : Robert Decamay 
Hondschotel. 13. 

Woumen : P. Kemynck, leper-
sestwg 44c. 

Lo : Rik Ascrawat en Geert 
Bovyn, Weststr. 1 en 5, 

ROESELARE 
Inschrijven voor de bus op 

het sekretariaat. Rik Hoornaert 
Beverenstwg 50, tel. 263.17,)/, i 

VUURTOREN (Oostende) 
We leggen een eigen bus in. 

Liefhebbers kunnen zich in
schrijven bij de bestuursleden. 

VEURNE 
Busreis : 80 fr. Inschrijven bij 

A. Huyghe, lepersestwg 41, 
Veurne, postr. 419292, tel. 31683. 
Bushalten : De Panne : 7 u. 45, 
Markt ; Adinkerke : 7 u. 50, 
Monument ; Veurne : 7 u. 55, 
Grote Markt ; Koksijde : kerk 
St. Idesbald, 8 u. 05 ; Oostduin-' 
kerke : 8 u. 15, Dorp ; Nieuw
poort : 8 u. 25, Markt. 

ZANDVOORDE 
Zandvoorde organiseert een 

eigen bus naar Vilvoorde : ie
dereen die mee wil, kan zich 
melden bij een der bestuursle
den. 

limburg 

'S GRA VENVOEREN 
Neem vóór 1 oktober kontakt 

op met een van onze bestuurs
leden (53.67.49 o* 53.67.44) vaa
neer u niet met eigen vervoer
middel naar Vilvoorde gaat. In
dien we genoeg kandidaten-heb
ben wordt een autocar inge
legd. Doe het nog vandaag ! 

NEEROETEREN 
Voor de betoging op 15 okto

ber te Vilvoorde kan men zich 
laten inschrijven bij de voorz. 
J. Cuppens of bij de sekr. M. 
Meuwis. Prijs : 100 fr. 

EIGENBILZEN 
De Vlaamse harmonie «Recht 

loor zee » zal deelnemen aan 
ie betoging te Vilvoorde. H». 
selijk zullen tientallen simpa-
;isanten onze harmonie verg», 
tellen. 

OVEBPELT-NEEBPELT-
ST. HUIBRECHTS-LILLE 
We gaan met 'n bus naar de be
toging te Vilvoorde. Inschrij
vingen bij het bestuur. 
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Deze foto van het dorpscentrum van Sint-Agatha-Rode in 1968 illustreert de achteruitgang van de druiven-
teelt : één serre is afgebroken — de muurtjes en de verwarmingsbuizen zijn nog te zien —. De andere ver
dween het jaar nadien. 

naar aanleiding van de 19de handelsfoor en druivenfeesten te huldenberg . 

de druiventeelt in vlaams brabant 
j Wie hoort spreken over de 
druiventeelt in België denkt 
onvermijdelijk aan Overijse en 
Hoeilaart. De druiven- en wijn
feesten in die gemeenten dra
gen er het hunne toe bij om de 
serredruif bekendheid te doen 
verwerven. 

Echter ook in Huldenberg 
staat de serredruif centraal op 
de Handelsfoor die daar op 30 
september, 1 en 2 oktober 
wordt ingericht door het plaat
selijk NCMV, in samenwer
king met o.a. het gemeentebe
stuur, de plaatselijke vereni
gingen en serristenbonden en 
de serristenbedrijfgilde van 
Overijse, Huldenberg en omge
ving. De organisatie van die 
jaarbeurs — voor de 19de ach
tereenvolgende keer ! — in een 
gemeente van om en nabij de 
2000 inwoners dwingt alleszins 
bewondering af. Op een opper
vlakte van 900 m2 stellen 22 
deelnemers hun produkten voor 
aan het publiek. Er waren 
meer kandidaten, doch die 
moesten worden geweigerd we
gens plaatsgebrek ! Vooral de 
kwaliteitsprodukten v^n de 
druivenkwekers zullen de aan
dacht opeisen van de bezoe
kers. De officiële opening van 
de foor vindt plaats op zater
dag 30 september om 18 u. Op 
1 oktober kan ze bezocht wor
den vanaf 10 u en op 2 oktober 
vanaf 18 u. Een bezoek aan de 
jaarbeurs kan gekoppeld wor
den aan een toeristische rond
ri t door een mooi stukje Vlaams 
Brabant ; Huldenberg ligt op 
de « Druivenroute », een be-
wegwijzerde autoroute die 
loopt van Leuven naar Hoei
laart. 

het ontstaan van de 
druiventeelt onder glas : 
felix sohie 

Felix Sohie werd geboren op 
14 december 1841 te Hoeilaart. 
Hij volgde lessen aan de Tuin
bouwschool te Vilvoorde en 
t rad op 19-iarige leeftijd als 
tuinier in dienst bij baron de 
Peuthy, kasteelheer te Hulden
berg. Deze bezat een kleine 
broeikas, en Felix Sohie slaag
de er in met veel zorg en ge
duld enige druivelaars, iage-
voerd uit Frankrijk, vruchten 

te doen dragen. Om zijn tuinier 
aan te moedigen gaf de kasteel
heer hem de toelating de helft 
van de oogst voor eigen profijt 
te verkopen. Sohie was een 
spaarzaam man en na enige ja
ren bezat hij voldoende finan
ciële middelen om voor eigen 
rekening te gaan werken. Hij 
gaf zijn betrekking van tuinier 
op en verliet Huldenberg. In 
Hoeilaart zocht hij op een naar 
de zon gerichte helling een be
schutte plaats. Gebruik makend 
van zijn in Huldenberg opge
dane ervaring bouwde hij er 
een serre, aangepast aan de ei
sen van de druiventeelt, en be
gon te kweken op grotere 
schaal. Hij was toen 24 jaar 
oud. 

uitbreiding 

Geleidelijk aan heeft de drui
venteelt onder glas zich uitge
breid van uit Hoeilaart over 
alle gemeenten van de IJseval-
lei : Overijse, Huldenberg, 
Loonbeek en Neerijse en ook 
daarbuiten in Duisburg, Otten-
burg en Sint-Agatha-Rode. Op
merkenswaardig is dat in de 
nabije Waalse gemeenten wei
nig of geen druivenserren zijn 
gebouwd. De voortdurende 
zorg die van de vroege lente 
tot de late herfst aan de serre
druif en aan de broeikassen 
moet worden besteed past wel
licht minder bij het Waalse 
volkskarakter. Alle druivenge-
meenten liggen in Vlaams Bra
bant en behoren tot de federa
tie Tervuren. 

problemen 

De druiventeelt beleefde haar 
bloeitijd in het begin van de 
20ste eeuw tot ongeveer 1^30. 
Ze bleef winstgevend tot in de 
ja ren vijftig. Met de Euro-
markt kwamen goedkopere 
Italiaanse druiven massaal op 
de markt en de Brabantse ser
redruif kv,^am in een moeilijke 
positie. 

Alleen de serristen die er 
zich op toelegden kwaliteits
produkten te kweken of door 
verwarming van hun broeikas
sen ook buiten het normale sei
zoen druiven konden aanbie
den wisten hun bedrijf winst
gevend te houden. Velen zoch

ten echter werk in een fabriek 
en lieten de zorg over enkele 
serren als bijverdienste over 
aan moeder de vrouw. De jon
geren zagen geen toekomst 
meer in de teelt en de druiven-
telersbevolking ging veroude
ren. Uiteraard werden veel 
broeikassen afgebroken. Ter il
lustratie enkele cijfers. Hoei
laart telde in 1960 ongeveer 
11.000 serren. In 1968 waren er 
nog 9.000. Nu blijven er nog 
6.600 over, waarvan 5.700 in 
exploitatie zijn. 

Dat wil niet zeggen dat de 
Vlaams Brabantse druiventeelt 
helemaal zal verdwijnen. Mo
derne bedrijven met voldoende 
serren (15 en meer) blijven 
rendabel. Een zeker aantal zul
len geleidelijk hun bestaansze
kerheid bevestigen en als mo
dellen de toon aangeven. Toch 
zullen veel serregronden vrij
komen in de nabije toekomst. 
Dit zal een ernstige weerslag 
geven op het bodembeleid van 
de druivengemeenten. Afbraak 
van serren doet vrij grote op
pervlakten bouwgrond vrijko
men. Meteen wordt de inwij
king gestimuleerd. Wanneer 
men weet dat Wallonië dicht
bij ligt en dat de grondspecu-
lanten uit « Bruxelles » een 
zeer welgevallig oog hebben 
laten vallen op de mooie en 
gezonde streek, dan begrijpt 
men onmiddellijk dat inwij
king en verstedelijking syno
niemen zijn van verfransing. 
Daarbij komt nog dat de au
tochtone bevolking afhankelijk 
dreigt te worden van de pen
del naar Brussel of Wallonië 
en dat jonge gezinnen zich ge
dwongen zien de streek te ver
laten wegens de abnormale 
stijging van huur- en bouwkos
ten. 

Voor het bestuur van de fe
deratie Tervuren zijn twee ta
ken derhalve uiterst belang
rijk. Dé druiventeelt, die toch 
de belangrijkste blijft van het 
gewest, dient zoveel mogelijk 
gesteund en leefbaar gehouden. 
V r ij g e k o m e n serregronden 
moeten, naargelang de liggin.g. 
en de omstandigheden, voor de 
eigenaars geherwaardeerd wor
den. Nieuwe bestemmingen 
kunnen zijn : sociale kavels, 
speelpleinen, groene stiltezones 
binnen het bebouwde gebied 
of inschakeling in de uit te 
bouwen toeristische infrastruc
tuur. 

de 

Vlaamse vereniging 

voor watersport 

bloeit 

De Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW> richtte vorige 
week te Nieuwpoort een persdag in om haar 40-jarig bestaan te 
vieren ter gelegenheid van de vestiging van haar nieuwe club 
aldaar. Momenteel telt de W W reeds zestien clubs, over gans het 
Vlaamse land verspreid. 

Vroeger was de watersport hoofdzakelijk in handen van het 
francofone bourgeoismilieu. De oprichting van het eerste VVW-
clubje destijds te Antwerpen moet dan ook gezien worden als een 
reactie van Vlaamsgezinden op die toestand. 

Pas omstreeks de jaren dertig is de W W snel gaan uitbreiden 
en vernieuwen. De naam van Robert Orient is daar niet vreemd 
aan : hij was en is het brein en de grote bezieler van deze door en 
door Vlaamse watersportvereniging. 

Voorzitter Grient sprak te Nieuwpoort waarderende woorden 
voor de h. De Saeger, minister van Openbare Werken, die door 
een betere infrastruktuur de watersport heeft bevorderd. Een 
voorbeeld daarvan is de Nieuwpoortse jachthaven zelf, die aan 
het uitgroeien is tot de grootste van heel het land. 

Tot voor enkele jaren was een Vlaamse watersportliefhebber in 
de yachtclubs aan de kust niet enkel een vreemde, maar dikwijls 
ook een ongewenste gast. Met de steun van de Nieuwpoortse bur
gemeester heeft de W W nu echter een volwaardige plaats vero
verd tussen de andere , overwegend franstalige clubs. De W W 
zal, bij prioriteit, over een belangrijk gedeelte van de nieuwe 
yachthaven kunnen beschikken. Nu reeds kan elke Vlaamse wa
tersportliefhebber met zijn boot(je) terecht bij WW-Nieuwpoort. 
De club beschikt er over zeven steigers van vijftig meter lang, 
een slipway, clublokaal met restaurant, sanitair, douches... 

Wij kunnen de W W in elk geval met gerust gemoed aanbeve-
len bij al onze lezers die er over een boot beschikken. Zij zullen 
in die vereniging als Vlamingen volkomen op hun plaats voelen. 
Inlichtingen : Algemeen sekretariaat VS'̂ W, Beatrijslaan 25, 2«00 
Antwerpen, tel. 03/19.22.07. 

Het clublokaat (met restaurant) van de VVW-Nieuwpoort 

De WW-aanlegsteigers in de nieuwe Nieuwpoortse yachthaven 
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een rapport van mevr. evelyne sul lerot / uit " dossier brussel " europese gemeenschap 

(2) 

de 
werkende 
vrouw 
Inde 
europese 
gemeenschop 
de onzekerheidscoëfficiënt 

De werkgevers kennen aan ieder jonge vrouw, 
ook al is zij niet getrouwd, a priori een onzeker
heidscoëfficiënt toe. Het is inderdaad zo dat meis
jes zelden hun toekomst overzien of voorbereiden, 
omdat er steeds de onbekende factor « huwelijk » 
is, die hun woonplaats, het aantal kinderen en de 
beschikbare tijd zal bepalen. Het is overigens ook 
zo dat, meer dan bij de man. de leeftijd en de 
fysiologische discontinuïteit een grote rol spelen in 
de loopbaan van de vrouw. 

Belangrijk is ook, wat de auteur noemt « het 
tweede leven » van de vrouw. Dank zij de ver
laging van de huwelijksleeftijd kan de vrouw door
gaans omstreeks 30 of 35 jaar haar jongste kind 
naar school brengen en heeft zij dus nog ruim de 
tijd om een tweede carrière te beginnen. De leef
tijdsgroep tussen 40 en 44 jaar is dan ook de enige 
waarbij de vrouwelijke bedrijvigheidsgraad tussen 
1960 en 1968 is gestegen. 

Mevrouw Sullerot merkt daarbij nochtans op dat 
doorgaans de hoogst gekwalificeerde vrouwen ook 
tijdens het moederschap blijven werken. 

trou^ven en toch blijven werken 

Meer dan de helft van de werkende vrouwen in 
de EG zijn getrouwd (behalve in Nederland waar 
het percentage niet hoger komt dan 28,2 %). Daar 
zijn vele redenen voor : de verkorting van de moe
derschapsperiode, de verlichting van de huishou
delijke taken, de drang naar meer economische 
onafhankelijkheid enz. 

Het is ook niet zo, stipt de auteur aan, dat de 
vrouw noodzakelijk thuisblijft omdat de man meer 
gaat verdienen. De verhoging van het levensniveau 
lijkt de vrouw eerder aan te sporen om ook te gaan 
werken. De meeste gehuwde werkende vrouwen 
hebben geen kinderen, maar het aantal werkende 
vrouwen met een of twee kinderen neemt voort
durend toe. Dat zich hier het probleem stelt van 
het onderbrengen van de kinderen tijdens de werk
uren is overduidelijk. Hoewel er wetten bestaan 
die de zwangerschap en de bevalling beschermen, 
staat de buitenhuiswerkende moeder er nadien al
léén voor. Zij kan zelf uitkijken, — en duur beta
len —, om een kinderkribbe of een peutertuin te 
vinden, wat niet gemakkelijk is, want het aantal 
inrichtingen van dit soort is hoogst ontoereikend. 
Ook hier moet, volgens de auteur, dringend veran
dering komen. 

wordt de vrouw voldoende 
beschermd ? 

Traditioneel wordt de vrouw wettelijk beschermd 
tegen zware arbeid, nachtarbeid en te lange werk
uren. Zij wordt echter niet beschermd tegen enkele 
moderne kwalen : te hoog tempo, uiterste precisie-
arbeid, langdurig staan. Ook andere wettelijke be
palingen zijn soms onvoldoende of ronduit discri
minerend voor de vrouw : haar pensioen is lager 
dan dat van de man, en de fiscale regelingen zijn 
ditwajls ongunstig vorar de vrouw. Haar inkomen 
wordt namelijk opgeteld bij dat van haar echtge
noot zodat het in verhouding zwaarder wordt 
belast. De werkende vrouw zou er dus uiteindelijk 

voordeel bij hebben met te trouwen, of in concubi
naat te leven 

Men stelt overigens vast dat de werkende vrouw 
doorgaans ondergekwalificeerd is ten opzichte van 
de man : bij de vrouwen die in de industrie werk
zaam zijn, zijn geschoolde arbeidskrachten nog 
steeds een uitzondering. Djt is overigens weer eens 
hoofdzakelijk te wijten aan een verkeerde of ge
brekkige vakopleiding : de verouderde structuur 
van het vrouwelijk beroeps- en technisch onderwijs 
remt de ontwikkeling van de meisjes af en de 
scheiding van de onderwijsinrichtingen voor jon
gens en meisjes bevordert het bestaan van kunst
matige verschillen die het de vrouw onmogelijk 
maken bepaalde plaatsen in de industrie te bezet
ten, 

In de tertiaire sektor zijn de vrouwen vnj talrijk 
in het middenkader, maar vindt men ze zelden in 
de hoogste categorieën (Frankrijk met 3,5 % vrou
welijke ingenieurs, slaat neg het beste figuur !). 
Men vindt er ook een grote massa onderontwikkel
de en soms uitgebuite vrouwen : jonge verkoop
sters, typisten, huispersoneel .. Bepalend voor die 
toestand is de nog steeds moeilijke toegang van 
meisjes tot het hoger onderwijs. Ook hier is de 
toestand in Frankrijk het gunstigst. Dit blijkt uit 
volgende tabel : 

Percentage meisjes in het hoger oyiderwijs ten 
opzichte van het totaal aantal studerenden in 1965 : 

Duitsland : 
Frankrijk : 
Italié : 
Nederland : 
België : 

24 % 
42% 
36% 
25 % 
33 % 

Als men daarbij nog bedenkt dat de spreiding 
van de meisjes over de verschillende afdelingen 
van het hoger onderwijs onrealistisch is ten op
zichte van de carrièremogelijkheden (te veel in de 
letteren ,te weinig in de technologie) wordt meteen 
veel duidelijk. 

de vrouw is onderbetaald 

De werkende vrouwen worden op alle beroeps
niveaus minder goed betaald dan de mannen. Een 
typisch voorbeeld : de meeste werknemers die in 
aanmerking komen voor een gegarandeerd mini
mumloon zijn vrouwen. De geringere beloning van 
vrouwelijke arbeidskrachten ten opzchte van man
nelijke arbeidskrachten is bij arbeidsters zeer 

groot, iets kleiner bij kantoorpersoneel (vooral 
door het nivellerend effect in de publieke sector) 
en zeer groot in de hogere beroepen van de ter
tiaire sector (hoger personeel en vrije beroepen). 

In de industrie stelt men bijv. vast dat in ge
schoolde betrekkingen vrouwen soms minder ver
dienen dan ongeschoolde mannelijke arbeiders. 
Hoe komt het dat de vrouw onderbetaald is ? In 
de eerste plaats omdat zij meestal tewerkgesteld 
is m de bedrijfstakken die traditioneel slecht be
talen zoals de textiel en de voeding. Ook omdat 
zij doorgaans minder goed geschoold en jonger is 
dan haar mannelijke collega's, omdat het frekwent 
onderbreken van de carrière haar anciëniteitspro-
motie schaadt, omdat de mannen meer overuren 
werken enz 

Wanneer men de uurverdiensten in de industrie 
bestudeert stelt men vast dat in Nederland en 
Luxemburg nog de grootste verschillen bestaan : 
het uurloon van de vrouw bedraagt er in talrijke 
sectoren nog geen 60 % van dit van de man. In 
Frankrijk en Italië zijn de verschillen minder 
groot (ongeveer 80 % van het mannenloon), ter
wijl Duitsland en België een tussenpositie inne
men. Sinds 1964 is die situatie echter lichtjes ver
beterd. 

Het artikel 119 van het verdrag van Rome (het 
EEG-verdrag) bevat het beginsel « gelijke belo
ning voor gelijke arbeid », maar het is nog nauwe
lijks in de praktijk van de nationale wetgeving 
doorgedrongen. Er bestaan nog steeds collectieve 
arbeidsovereenkomsten die de werkende vrouw 
discrimineren. Voor veel vrouwelijke werknemers, 
en dan vooral in de handel en bij het ambacht, 
bestaan er zelfs helemaal geen collectieve arbeids
overeenkomsten. 

Voor Evelyne Sullerot liggen de besluiten dan 
ook voor de hand : alleen door spreiding over alle 
sectoren van de economie, door integratie op alle 
punten en aan de zijde van de mannelijke werkne
mers kunnen de vrouwen ontsnappen aan de dis
criminaties die gemakkelijk op de « vrouwelijke 
beroepen » worden toegepast. De opleiding van de 
meisjes dient grondig herzien te wprden, en de 
gehuwde werkende vrouw moet kunnen rekenen 
op voldoende collectieve voorzieningen (kinder-
kribben, schoolkantines enz.), iets waarin tot dus
ver alle lidstaten van de EG in gebreke zijn geble
ven. Uiteindelijk zal alles afhangen, aldus mevrouw 
Sullerot, van de kracht van de vrouwelijke open
bare mening. 

.-^i, i'é.it4^ièi^tiii:~^^ (slot) 

' " " taMWPW"'**** 
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óns vlaams-brabanl (3) 
Grote industriële complexen ho

ren niet thuis in de Brusselse ag
glomeratie die vooral een tertiaire 
funktie vervult. 

Wat heeft men gedaan om de 
Industrie aan te moedigen zich ver 
buiten Brussel te vestigen, de fa
briek naar de arbeiders te brengen 
l.p.v. de arbeider te verplichten 
naar de fabriek te pendelen ? 

Alhoewel de Brusselse bevol
king geen industrie-arbeiders le
vert, wi l men de binding van de 
Industrie met Brussel zoveel moge
lijk bestendigen. 

Senator Vandezande stelde des-
aangaande een parlementaire 
vraag. 

de verblijf, geen luxevilla, geen dage
lijkse of week-endverplaatsing kunnen 
permitteren ? 

Het zou gewaagd zijn op deze vragen 
een sluitend antw^oord te geven zonder 
grondige voorstudie. Het is niet ge
waagd te beweren dat het antwoord 
moet gegeven worden door een Vlaams 
gezag, voorgelicht door 'n Vlaams plan
bureau. Onderzocht en afgewogen moet 
worden in hoeverre de industriële ver
sterking van Vilvoorde en Halle de pen. 
del naar Brussel kan verminderen. 

WEGENIS 
DE GROTE RING 

De planning (en uitvoering !) van de 
grote ring (tot vergemakkelijking van 
het doorgaand verkeer) zal een aan
zienlijke oppervlakte Vlaams gebied de 
facto bij Brussel « inbetonneren ». 

CULTURELE OPBOUW 

V A N VLAAMS-BRABANT 

Een aanzienlijk gedeelte van de werk
nemers in het arr. Halle-Vilvoorde 
woonachtig, werkt te Brussel en staat 
dus rechtstreeks in betrekking met 
Brussel en met Brusselse belangen. Geen 
enkele grens kan daar veel aan verhel
pen. 

Er moet wat worden aan gedaan opdat 
de mensen uit Vlaams-Brabant zich te 
Brussel als Vlamingen gedragen. 

Het meest voor de hand liggende mid
del is natuurlijk het federalisme. In 
afwachting zou de subnationaliteit, in 
de optiek van het voorstel Vandezande, 
als gevolg hebben dat de Vlamingen te 
Brussel administratief en sociaal en wat 

industrievestiging, wegenbouw, 
milieubeleid en kultureel beleid 
in het brusselse gebied van 
vlaams-brabcint 

Het gevaar is des te minder denkbeelü 
dig dat men sommige Franse scholen 
met dat doel aan de buitengrens van de 
19 gemeenten heeft gevestigd. 

Ieder initiatief dat de geschooldheid, 
de kuituur en de Vlaamse levensstijl 
van de inwoners van Halle-Vilvoorde 
ten goede komt, dient toegejuicht zon
der onderscheid van de politieke of le
vensbeschouwelijke strekking ervan. 

ledere inrichtende macht van ondei»-
wijs, die fatsoenlijke scholen bouwt en 
uitrust en eerste-rangs-leerkrachten be
noemt, verdient de lof van alle Vlamin^ 
gen. 

Iedere overheid die voor verspreide 
en goed-uitgeruste Vlaamse kulturele 
centra of Vlaamse sportcentra zorgt be
wijst een dienst aan de Vlaamse zaak. 

Zonder zijn kultuurbeleid in alle op
zichten te onderschrijven erkennen wi | 
hier graag de politieke wil van de mi
nister van Nederlandse Kuituur. Hij 
mag zich door geen enkele overweging 
laten afleiden van een planning die uit
sluitend mag ingegeven zijn door het a^ 
gemeen belang van de Vlaamse gemeen
schap. 

Gemeentelijke voorzieningen voor 
sport zijn uitgevoerd of liggen vast vooor 
Asse, Beigem, Galmaarden, Machelei^ 
Overijse, Zaventem en Meise. 

Sprake is ervan te Groot-Bijgaardeï^ 
Liedekerke, St. Stevens-Woluwe en in 
de faciliteitsgemeenten Wezembee]^ 
Oppem en WemmeL 

Daar is het rijkssportcentrum van Dik 
beek. 

Daar is het domein van Hofstade (he* 
hangt niet af van de minister van Kttip 
tuur). 

Van het provinciaal domein van Huk 
zingen kan niet gezegd worden dat hel 
aktief bijdraagt tot het behoud van het 
Vlaamse karakter van het arr. Halle-
Vilvoorde. 

Het anhvoord luidde dat het rainiste'-
rieel komitee voor Ekonomische en So
ciale Coördinatie (lees de heren Van 
dqn Boeynajits en Simonet) het volgen
de besliste : « Verscheidene industrie
parken onmiddellijk aan te leggen 
langsheen het zeekanaal : a) ter hoogte 
van de Verbrande Brug te Grimbergen : 
70 ha ; b) ter hoogte van Zemst-Laar : 
120 ha ; Halflange termijn naarmate be
hoeften zich voordoen : a) verdere uit
breiding Verbrande Brug te Grimbergen 
en Eppegem met 100 ha ; b) te Zemst-
Laar uitbreiding met 132 ha ». 

De relaties tussen « Zeekanaal » en de 
beruchte INTERCOM zijn niet onbe
staande. 

Het motief dat gehanteerd wordt voor 
verdere industrievestiging ten noorden 
van Brussel is de nabijheid van het ka
naal dat gemoderniseerd zal worden. Is 
dit motief aanvaardbaar ? 

Hebben alle binnenlandse kanalen in 
1975 nog dezelfde betekenis voor de in
dustrie als in de 19e eeuw ? 

Is er elders in Vlaanderen geen gi'ote-
re nood aan werkverschaffing ? Zou de 
werkelijke reden niet zijn, zoveel mo
gelijk industrie onder Brusselse voogdij 
te houden ? Moeten wij Vlamingen het 
kanaal moderniseren in ons belang of 
terwille van de verbinding met Charle
roi ? Wordt de Ronquières-politiek 
voortgezet ? Zal men bij de becijfering 
aanvaarden dat deze werken, alhoewel 
in Vlaanderen uitgevoerd, overwegend 
het Waals belang dienen ? Is de indus
trievestiging in de omgeving van de 
hoofdstad niet in tegenstelling tot de 
behoefte aan zuivere recreatiezones voor 
deze bevolkingslagen die zich geen twee-

^^Js^ 
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Geheel of gedeeltelijk worden door 
het tracé van de grote ring stedebouw
kundig bij Brussel geannexeerd de ge
hele of gedeeltelijke oppervlakte van de 
Vlaamse gemeenten Dilbeek, Groot-
Bijgaarden, Strombeek-Bever, Diegem. 

Met hoeveel voorbeelden toont de ge
schiedenis ons niet dat het lot van de 
volkeren bepaald wordt door grote open
bare werken inz. wegenbouw ? 
(zie kaart op blz 9) 

BEHOUD EN HERSTEL V A N 
NATUURLIJKE LANDSCHAPPEN EN 
V A N LANDBOUWGROND — 
RECREATIERUIMTE ROND BRUSSEL 

Het is een Brussels belang dat deze 
grote stad niet eindeloos zou uitgroeien 
en dat zij zou kunnen ademen. 

De optimale oplossing, nl. een groene 
gordel (cfr. de Green Belt van Londen) 
is voor Brussel reeds grotendeels onmo
gelijk geworden maar er mag niet ver
der worden geknoeid. 

Integendeel ! Waardevolle landschap
pen dienen hersteld of nieuwe land
schappen dienen te ontstaan door be
bossing (wandelbossen). Bij de (nood
zakelijke !) organisatie van dag- en 
weekendtoerisme in de Brusselse om
geving, mogen wij ons de volgende 
moeilijkheid niet verhelen. Enerzijds de 
onafwendbare behoefte aan recreatie
gebieden en aan tweede verblijven, en, 
anderdeels, de gevaren van landschaps-
bederf en van verfransing door toeris
tische kolonisering. Het mag niet onze 
bedoeling zijn de Brusselse bevolking 
( Nederlandstaligen en Franstaligen) te 
verhinderen dicht bij huis verpozing te 
vinden ; het is wel ons recht de plan
ning ervan van een Vlaams gezag af
hankelijk te stellen. 

Franstalige Brusselaars moeten weten 
dat zij zich in Vlaanderen begeven. 

Grondhandel en particulier winstbe
jag moeten ondergeschikt gemaakt 
worden aan Vlaamse politieke macht... 
en politieke wil Vlaams-Brabant gaaf 
en Vlaams te houden. 

de schoolkeuze betreft als Vlamingen 
worden behandeld. 

Van de hand van dhr Coeckx publi
ceerde de « Gazet van Antwerpen » (4 
juni 1970 en 29-30 augustus 1970) een 
ontleding van de advertenties in « Le 
Soir » ; er werd aangetoond dat men 
voor 50 % van de plaatsaanbiedingen 
de kennis van het Nederlands eist. Ge
steld dat men voor de overige 50 % van 
de plaatsaanbiedingen alleen de be
kwaamheid wil nagaan, mag hieruit 
worden afgeleid dat in de privé-sektor 
voor de meeste betrekkingen Vlamin
gen in aanmerking komen. In de meeste 
gevallen zullen zij onder franstalige 
meesters werken. 

Wij moeten alles wat mogelijk is in 
hel werk stellen opdat deze duizenden 
Vlaamse werknemers (meestal Braban
ders) de voordelen van hun talenkennis 
oogsten en de nadelen van een accultu
ratie niet ondergaan. 

Van de Vlaamse « attitude » van deze 
Vlamingen hangt grotendeels onze posi
tie in Brussel en in het land af. Zij zijn 
te Brussel immers niet alleen werkne
mers maar ook verbruikers. Zij zullen 
zich als Vlamingen gedragen naarmate 
hun kulturele bagage groter is en 
Vlaamser is. Het is in dit verband dat 
onderwijs en cultuur in Vlaams-Brabant 
onze aandacht vergen. Inwoners van 
Halle-Vilvoorde cultureel geproletari-
seerd of door schoolpendel naar Brussel 
half verfranst, geraken gemakkelijker 
verfranst. 

Daar de meeste pendelaars uit het 
westelijk gedeelte van Halle-Vilvoorde 
herkomstig zijn, moet dit gedeelte van 
het arrondissement kultureel het meest 
verzorgd worden. 

Door het invoeren van de Liberté du 
père de familie (en niet het herinvoeren 
want wettelijk heeft zij nooit bestaan 
sedert er leerplicht kwam in 1914) wer
den taaiverklaring en taalinspektie niet 
afgeschaft voor de scholieren woonach
tig buiten de 19 gemeenten. 

Zullen de Vlaamse leden in de rege
ring eindelijk de wet doen toepassen 
om te verhinderen dat Vlaamse kinderen 
uit het arr. Halle-Vilvoorde te Brusesl 
verbeulemanst worden ? 

CULTURELE CENTRA 

Wat de kulturele centra betreft is het 
nationaal centrum voor de jeugd te v e ^ 
melden en het slot van Steenokkerzed 
voor Volksontwikkeling, beiden vooral 
bedoeld als internaatcentra. Van belang 
zijn de centra van Strombeek-Bever, 
Dilbeek en Overijse (voorontwerp). Ii> 
dien wij goed ingelicht zijn blijft het 
daarbij beperkt en dit is te weinig. 

Wat de recreatie- en toeristische voor
zieningen betreft dient er op gewaakt 
dat ze onder het beheer vallen van de 
Vlaamse overheden die op het Vlaams 
karakter van hun streek willen waken. 
In handen van Brusselse kommerganten 
worden het verfransingspolen. 

Met alle waardering voor hetgeen met 
onze huidige middelen wordt tot stand 
gebracht dient te worden beklemtoond 
dat een Vlaams gezag dat met eigen 
Vlaamse belastingen zijn beleid zou 
voeren, ongetwijfeld niet krenterig zou 
zijn om met wellust een miljoenendans 
te dansen teneinde het bedreigde 
Vlaams-Brabant kultureel uit te rus
ten. 

In afwachting mag Vlaanderen verw 
wachtingen koesteren van de aktie van 
onze niet-politieke kultuurverenigingen. 
Ook hier moeten zij hun man staan en 
de Vlamingen in Brabant te Brussel be
geleiden. 

VILVOORDE 
15 OKTOBER 
10 o. 30 

V^m •!^k 

%mmi. 
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code 

van 

de 

vlaming 

brussel 

De Vlaming moet weten 
dat de Franssprekende Brus
selaar het nooit aanvaardt 
dat men wel Frans kent 'en 
het uit principe weigert te 
spreken. Hij begrijpt wel 
dat iemand geen Frans kent 
of het althans niet of moei-
lijfc spreekt en het derhalve 
liever met doet. 

Uit solidariteit met de 
kleine Vlaamse man die, in
dien hij ertoe verplicht 
wordt Frans te spreken, eten 
minderwaardige is, zal de 
Vlaamse intellectueel en be
ter gesitueerde — en eerst 
en vooral de gearriveerde 
Vlaamse intellectueel —• als 
particulier te Brussel als al
gemene regel « geen Frans 
spraken » wanneer hij als 
koper of cliënt optreedt. 

Het is af te keuren dat hij 
die, dank zij de arbeid van 
de kleine man, het geluk 
heeft gehad te studeren, zich 
niet sociaal-cultureel soli
dair acht met de kleine man 
en zich van hem sociaal dis
tantieert door een taal te 
gebruiken die hij maar heeft 
kunnen leven dank zij het 
Kwoegen en werken van on
ze boeren en werklieden. 

de vlaming als 

overheidspersoon 

De Vlaming als overheids
persoon zal in officiële ver
gaderingen enz. zoveel mo
gelijk Nederlands spreken ƒ 
hij zal onbekenden eerst in 
t Nederlands aanspreken. 

BOOM 

C057ENDE 

De Vlaming in overheids-
di'enst, die voldoende hoog 
in functie staat om moedig 
te kunnen zijn, zal erop 
staan dat de regel wordt 
doorgevoerd : « Elk spreekt 
zijn taal en verstaat de an
dere ». 

Vlamingen die, dank zij 
hun Vlaming-zijn, het tot 
hogere posities hebben ge
bracht en zich niet in alle 
omstandigheden ook als par
ticulieren, consequent ge
dragen, moeten aan de pu
blieke opinzte worden gesi
gnaleerd. 

de vlaming als 
vertegenwoordiger 
van Vlaanderen 
te brussel 

(Als vertegenwoordiger te 
verstaan : eerst en vooral de 
kamerleden en senatoren, de 
vertegenwoordigers van so
ciale, economische, politieke, 
culturele organen, de Vlaam
se leden van commissies en 
andere centrale organ>en in 
de officiële of particuliere 
sector). 

Als vertegenwoordiger van 
van Vlaanderen zal de Vla
ming in principe geen Frans 
spreken. Ook tegenover 
Franssprekende collega's is 
het een plicht in vergade
ringen slechts Nederlands te 
spreken. De Franssprekené^ 
collega's hebben er recht op 
dat zij van hun Vlaamse col
lega's een juiste, een vol
maakte weergave van zijn 
gedachten vernemen, wat de 
Vlaming het best in eigen 
taal doet. 

HECHELEN 

ZAVENTEM 

LEUVEN 

L77) HB^ ^^^ gerealiscMd 
door de 

Inlercommunate 
E 5 

NAMUR 

7^j Waierloo 

Jaar • «oa 
^«oersUnt . 

TndttNttnamt 

iMONS 

SCHAAL 

O 1 2 3 4 SKm 

(cliché « Gazet van Antwerpen >) 

de vlaming 
als particulier t.a.v. 
de overheidsdiensten 

De Vlaming spreekt en 
schrijft alleen Nederlands. 
Hij spreekt of verstaat gefen 
Frans. Wie deze regel niet 
consequent toepast is er me
de oorzaak van dat een 
Vlaamse employé moet gaan 
stempelen of geen promotie 
krijgt. 

de vlaming 
als koper 
of cliënt 

Wie koopt spreekt uitsluit 
tend en alleen Nederlands. 
Wie als Vlaams koper te 
Brussel niet het Ned<erlands 
spreekt (ABN wie kan) mag 
niet als vlaamsgezinde be
schouwd worden. De erva
ring bewijst dat men, voor
al in de betere zaken, steeds 
in het Nederlands terecht
komt. 

Voor hen die de Brusselse 
agglomeratie bewonen, kun
nen zich in eigen buurt uit
zonderingen opdringen wan-
n*eer ze zich niet aXs Frans
onkundigen kunnen laten 
doorgaan : een Vlaming kan 
aannemen dat in sommige 
kleine winkels enkel in het 
Frans bediend wordt ; hij 
zal het moeilijker aannemen 
dat men er helemaal geen 
Nederlands verstaat. Men 
kan er soms vriendelijk en 
met zin voor humor als taai-
leraar optreden. 

Het zal van het eten tot 
het ander geval afhangen 
hoe men handelt tegenover 
de verkoper die geen Neder
lands kent : men kan een
voudig weggaan, men kan 
gebarentaal maken, men kan 
een vertaler eisen, men kan 
vriendelijk reclameren. Men 
zal in i)eder geval vriende
lijk en superieur glimlachen. 

de vlaming 
als huisvader 

Het kind van een Vlaming 
zal door de Waalse gemeen
schap nooit volwaardig op
genomen worden als een van 
de hunnen, ook indien men 
het laat verfransen. 

Keus van Nederlandse 
school en Nederlands jeugd
werk zijn geboden. Onder 
geen enkel voorwendsel mag 
hier 'een uitzondering wor
den geduld. Hij is vlaams-
gezind die zijn kind in 't Ne
derlands opvoedt (gezin, 
school, jeugdwerk). 

Wie dat nxet doet is niet 
vlaamsgezind. 

De Vlaming te Brussel 
voedt zijn kinderen op in 
het ABN en niet in zijn 
streekdialect. Zo mogelijk 
zendt hij zijn kinderen met 
vakantie naar Nederland en 
brengt de vakantie met zijn 
gezin af en toe door in Nte-
ierland. 

de vlaming 
in het verenigingsleven 
en het brusselse 
cultuurleven 

De Vlaming zal zoveel mo
gelijk deelnemen aan alle 
Vlaamse manifestaties en 
feesten ; hij zal een hoog 
peil eisen van de vlaamsge
zinde inrichters. Minder
waardige Vlaamse prestaties 
dienen niet ondersteund, 
zgn. omdat zij vlaamsgezind 
zijn. 

De Vlaming zal te Brussel 
de grofe Brusselse verfran-
sende liefdadigheids- of 
jeugdorganismen niet stctt-
nen. 

De Vlaming te Brussel 
leest een Vlaamse krant. 

T.a.v. het verenigingsleven 
zullen de Vlamingen in 
sommige gevallen tweetalig
heid van de besturen eisen 
en in andere gevallen eigen 
Vlaams verenigingsleven in
richten. 

de vlaming 
als « verkoper » 

In de meeste gevallen zol 
de Vlaming te Brussel er 
zich wél toe verplicht voe
len zijn zakenrelaties twee
talig of zelfs in het Frans te 
voeren, waar hij als verko
per bij Brusselse firma's op
treedt. 

Hij zal echVer voorzichtig 
nagaan of degenen die hij 
als Franssprekenden be
schouwt wellicht geen Vla
mingen zijn en dan, indien 
hij het zonder nadeel doen 
kan, voorstellen maar liever 
het Nederlands te gebrui
ken. Tweetalige publiciteit 
zal steeds voordelig zijn, al
leen maar omdat het mo
menteel de grootst>e zaken 
zijn, met wijde vertakkin'^ 
gen, die in de tièée tüTen pü-"-* 
bliciteit voeren. 

De Vlaamse verkoper 
heeft tot plicht de Neder-' 
landse vaktermen, zoals zij' 
in Nederland gebruikt wor
den, te kennen en ze in zijn 
Nederlandse teksten Ite pas 
te brengen. 

Het Brusselse publiek ac
cepteert geen stuntelig 
Vlaams vertaalwerk. 

de vlaming 
als lager 
ongeschikte 

Zowel in overheidsdienst 
als in de particuliere sector 
zal de vlaamsgezinde die on
der Franssprekende mees
ters werkt, niettegenstaande 
hij op sociaal gtebied 2eer 
goed bepaalde rechten heeft, 
op taalgebied praktisch in 
een toestand van verdruk
king verkeren. 

In overheidsdienst en mis
schien ook bij grote particu
liere ondernemingen kan hij 
door de macht van de vere
niging heel wat bereiken en 
zich doen eerbiedigden. In 
dienst van kleine werkge
vers zal dit minder het ge
val zijn. Algemene regels 
zijn hier moeilijk op te ge
ven Het is echter zeer zeker 
dat, indien alle hogerge-
plaatsten en alle zelfstandi
ge Vlamingen deze code ge
durende enkele jaren willen 
navolgen, de toestand zoda
nig zal veranderen, dat ook 
de Vlaming als Onderge
schikte geen noemenswaar
dige moeilijkheden meer zal 
ondervinden. 

m. van haegendoren 
provinciaal senator, 

brabant. 
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Acht keer Kredietbank op z'n best 
Ziehier 8 van onze diensten -

t;n meteen 8 overtuigende argumenten om op een moderne manier met geld om te gaan. 

Je kunt meer dan je denkt. Op voorwaarde datje op een moderne 
manier met geld omgaat. 

Maak een afspraak met je toekomst. Begin met een zichtrekening 
bij de Kredietbank en de rest komt vanzelf. Ook al heb je nu nog niet 
veel geld uit te geven of te sparen. 

Je bent jong en je zit boordevol plannen, wensen en dromen. 
Misschien kun je nog niet alles verwezenlijken. Dat komt wel 

Kijk intussen de kat niet uit de boom. 
Leer onze diensten kennen ! 

Zichtrekening 
Een zichtrekening is zo
veel als je portefeuille, 

'""l maar veiliger, gemakkelij
ker en interessanter. Je betaalt direkt 
met cheques of met overschrijvingen, 
je laat er gemakkelijk geld — je wedde 
b.v. — op storten, je hebt de garantie 
van een eurochequekaart 

Automatische betalingen 
Huishuur, gas, telefoon, 
elektriciteit en alle uitga
ven die regelmatig terug

keren : geef éénmaal een opdracht en 
alles wordt automatisch op tijd be
taald. 

Girale betalingen 
Je wedde in een loonzakje 
of je wedde automatisch 
betaald bij de Krediet

bank ? De keuze is niet zo moeilijk. 
Geld op een bankrekening is modern, 
praktisch en veilig, en het rendeert 
vanaf de eerste dag. 

Depositoboekje 
Spaaigeld bewaar je toch 
met thuis . je laat het ge-
woon renderen ! Op een 

depositoboekje 't Blijft gemakkehjk 
bescïiikbaar, en het levert een interes
sante rente op. 

ning, je 
kenins 

Verzekering Rekening Plus 
Een ongevallenverzeke -
ring wordt je automatisch 
verstrekt bij je zichtreke-

bankboekje of je termijnre-

Persoonlijke lening 
en financiering 
BIJ de Kredietbank een 
lening aangaan is een 

doodgewone zaak en je lening afbeta
len in maandelijkse termijnen is ook 
een vorm van sparen. 

1 Beleggen in effecten 
Onze gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen bieden 
je een zorgvuldige selectie, 

een verregaande risicospreiding en een 
permanente controle van specialisten 
aan. Zelfs voor een kleine belegging 
Iets wat normaal alleen voor een mil-
joenenportefeuille wordt bekomen 

effecten. 

Kasbons 
Kasbons zijn de eenvou
digste stap van sparen op o 
rekening naar beleggen in -^ 

•fl iX-'«^' X^X^"*" 

Kredietbank 
650 kantoren: waar je woont, waar je werkt, waar je winkelt. 

DOE ALSOF 
JE THUIS BENT 

Wat je met de Kredietbank allemaal '""'^, „ 
kunt doen, wordt je klaar en duidelijk uitgelegd 
in onze acht nieuwe, prachtige kleurenfolders. Vraag ze 
onmiddellijk met onderstaande coupon, of loop eens binnen 
bij een van de 650 kantoren van de Kiedietbank. 

1 Hoe werkt een zichtrekening 
2 Hoe automatisch betalen 
3 Hoe werken girale betab'ngen 
4 Hoe veih'g sparen met een 

depositoboekje 
5 Hoe ben je verzekerd via je 

rekeningen en deposito's 
6 Hoe een persoonlijke lening of 

financiering bekomen 
7 Hoe veilig beleggen in effecten 
8 Hoe veilig beleggen met 

kasbons Kredietbank 

ANTWOORDCOUPON 

Gelieve mij de aangekruiste folders te zenden 

Dl D. Ds n. 
I 15 I I s I 17 I 18 

Naam ,„„.„.«. 

Straat...-,..™», .«„ 

Fostnr „. „0«meeate ..„ 

Tcnlgstwen naar: Kre<l!«tbank 
Ccatr;^ AfiL PAStfteft en P.R 
AteviittgitttlM. 7, 

WV. lOSO Bnistei 
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artiestentrein in aantocht! 
De duizenden van verleden jaar zullen er 

ongetwijfeld weer bij wil len zijn temeer daar 
het dit jaar een uitgave wordt waaraan flink 
gedokterd werd. Uit met de maraton die 
meer dan vijf uur duurde en die zelfs de 
meest verstokte KK-liefhebbers aan het ga
pen bracht. 

Men heeft er zelfs de E3 bij gebracht en 
dat is niet zomaar want op de dag van 
NEKKA staan de meeste van de artiesten 's 
avonds in Eindhoven op het podium. Als 
NEKKA-Antwerpen zijn deuren dichtgooit 
haast de meute noord- en zuid-nederlanders 
zich naar het Philips-Ontspanningscentrum te 
Eindhoven. Men kan het allemaal meemaken 
als men zich maar vlug genoeg op de lijsten 
van het inrichtende ANZ laat inschrijven. 

8 OKTOBER 1972 

14 U. 

SPORTPALEIS 

ANTWERPEN 

LOKATIE 

Sportpaleis, Schijnpoortweg 
113, 2060 Merksem, tel. 03/ 
242575 - 242576 van 12 tot 22 u. 

ANZ-sekretariaat, Oudaan 22. 
24, 2000 Antwerpen, te. 03/ 
330234. Alle werkdagen toegan
kelijk van 9 tot 17 u. 

Muziekhandel De Monte, Vrij-
heidstr. 30-32, Antwerpen. Open 
iedere dag van 9 tot 17 u. 30 
('s zaterdags tot 16 u. 30). 

promotieavond 
vlaamse artiesten 
eindhoven 8 oktober 1972 
20 u. 15, 
philips 
ontspanningscentrum 
mathildelaan 81 

LOKATIE 
ANZ-sekretariaat, Oudaan 22» 

24, Antwerpen - PR 963.36 t.n.v» 
ANZ-Antwerpen (steeds duide
lijk vermelden: promotie-avond 
Eindhoven). Prijzen der plaat* 
sen : 125 en 100 fr. Voor groepen 
van min. 10 personen worden 
de plaatsen van Ie rang (125 
fr.) aangeboden tegen lOA ïr, 

AANDACHT 
Men kan zich ooL inschrijven 

op de busreis Antwerpen-Eind-
hoven en terug (tegen 90 fr. per 
persoon). Het vertrek wordt 
voorzien uiterlijk om 19u. aan 
de hoofdingang van het Sport» 
paleis. Alleszins is het een uifr-
stekende gelegenheid om de 
Vlaamse artiesten in Nederland 
aan het werk te zien. 

als vijf treinen 

As het ware vijf treinen tre
den op in het Sportpaleis ; de 
eerste met de KaduUen, 't 
Kliekske, Ed Kooyman, John 
Lundström en Jan De Wide. 
Trein twee : Peggy & Donald, 
Lea Cousin, de Vaganten, Miei 
Cools. De derde trein wordt 
aangevoerd door Jules De Cor-
te en heeft verder Hugo Ras-
poet. Peter Blanker, Will Fer-
dy en Dimitri van Toren als 
medereizigers. Als die van het 
podium rijden krijgt de pauze 
een kans waarna de ouderwetse 
lokomotief met de drie W's aan-
let (Van de Velde, De Buck, 
Vermandere) vergezeld van Ro
land en Rum. Als laatsten ar
riveren Liesbeth List, Ramses 
Shaffey, de Elegasten en Zjef 
Vanuytsel. Wanneer al dat ge
doe terug achter de coulissen 
zit resumeert Herman van de 
Elegasten met een tekst van 
Louis Verbeeck de bedoeling 
van NEKKA "72. Oef, dat zal 
het ongeveer worden wat de 
optredens betreft. Voegen wij 
er aan toe dat al deze groepen 
telkens op andere podiums zul
len optreden en dat er van geen 
bindteksten sprake is maar dat 
de artiesten en hun suksessen 
zullen aangekondigd worden 
met dia's (van Luc de Mets). 
We zullen zien wat dat wordt. 
Heel dat zootje wordt vooraf
gegaan door het Gents mime-
teater maar pas nadat jongelui 
vooraf met verf en borstel zul
len worden losgelaten om de 
podiums een ander uitzicht te 
geven. Dus dat wordt wat, wie 
niet aktief wil meedoen kan 
nog altijd aktief meekijken en 
dat is voor velen ook wat. 

Met het applaus, en daar 
zal ongetwijfeld geen tekort 
aan zijn, nog in hun oren, 
trekken Miei Cools, Lea Cou
sin, de Elegasten, de KaduUen, 
de Vaganten, Jan Dewilde, Zjef 
Vanuytsel en Willem Verman-
deren vervolgens naar Eindho-

2Jef vanuytse 

jan de wilde 

Wil lem 
verman 
de re 

liesbeth list 

lea cousin 

ven waar ze een stukje Vlaam
se kleinkunst zullen brengen. 

Als dat gedoe in Eindhoven 
lukt dan denkt het ANZ er zeer 
sterk aan om de beurt NEKKA 
in noord en zuid te houden en 
dat lijkt ons niet zo gek daar 
noord en zuid tenslotte toch 
broers zijn waarvan de ene, zo 
zei Bomans het toch, naar het 
internaat in de stad mocht en 
de andere op land moest wer
ken .. Zo 'n formule kan inder
daad een sukses worden, af
standen bestaan inderdaad niet 
meer en zeker niet nadat de 
E3-verbinding tussen beide ste
den een feit zal zijn. 

Het is duidelijk dat het ANZ 
met deze kleinkunstmanifesta-
tie haar jeugdig bloed alle kan
sen biedt en meteen een heel-
nederlandse geslaagde zet doet 
op het schaakbord van de Ne
derlanden. 

maar er is nog meer 
Met de ervaringen van '71 

werd niet alleen de show te

ruggebracht tot 3 en een half 
uur maar ook het sportpaleis 
zal een ander uitzicht krijgen. 
In de nok komt een soort he
mel met doeken en het aantal 
klankzuilen zal er verdubbeld 
worden om de klanken dichter 
bij het oor te brengen, zodat 
het woord tempel ee^. echtere 
betekenis krijgt. Naast de affi
che van Gil Gova, die zich als 
kartonist deed opmerken op de 
kartoenale van Anderlecht, kan 
de geïnteresseerde zich een sti
cker (je moet nu eenmaal mee 
met je tijd) aanschaffen en 
vanaf 1 oktober is ook de pro-
grammabrochure op de markt 
die men meer dan speciaal kan 
noemen. Het wordt nl. een 
kleinkunstpokket met alle ge
gevens en foto's van de klein-
kunstartiesten in Noord en Zuid 
daarin verweven zit dan het 
programma en de liedjesteksten 
van NEKKA '72. Als je het ons 
vraagt een puik idee. Het boek
je van zo'n 150 badzijden werd 
uitgegeven door de uitgeverij 
De Galge en kost nu 50 en na 
NEKKA 60 F. 

lil klein 

ANDERLECHT : MEER DAN 'N FESTIVAL 

De jaarmarkt van Anderlecht is, we schreven het 
reeds, een feest zonder einde, zonder kop noch staart. Het 
begint wanneer « het » in de septemberlucht hangt en 
eindigt wanneer de jaarlijkse avondlijke regenvlaag het 
m*eer dan genoeg vindt. Dit jaar is het weer een feest 
geworden dat heel Anderlecht en een stuk van het Pajot-
tenland vijf dagen in zijn vangarmen hield. De jaar
markt is de grootste van alle jaarmarkten in het land, 
de meest echte, de meest volkse, de best bewaarde. Sinds 
een tweetal jaren is het kreatieve aande'el van de bevol-
kng zo enorm toegenomen dat iedereen qedjjire^idj? vi^f 
dagen met wat bezig is. Om dat te intensiveren ont
breekt het de plaatselijke Vlaamse kulturele raad aan 
geen durf. Ze programmeert maar, leidt, z'et aan en alle
maal zeer dinamisch en net niet teveel. 

Het begon dit jaar met een troebadoersavond in samen
werking met BRT-Brabant. De drie W's : De Buck, Ver
mandere en Van de Velde. De grootste kino van Ander
lecht, 1000 zetels, bomvol. Nog honderd mensen voor dte 
gesloten deur... 

Willem, geliefd om zijn zachtaardigheid, Walter met 
zijn middeleeuws oosterse inslag. Naar we van heelwat 
Anderlechtenaars vernamen de minst verstaanbare (ook 
al beweert Romain Deconinck dat in Walters Gents 
teveel toegevingen zitDen aan het ABN). Wannes, zonder 
franjes, rechtstreeks, hard, soms mede door zijn weinig 
zangerig dialekt. Maar eerbiedwaardig, omdat hij « de 
eerste » was (1961) en met vijf LP's op zijn actief. 

Op de tweede dag kwamen de wijken aan de beurt 
waar alle fanfares uit de Zenne- en PedevaWei hoog van 
de toren bliezen en het tot een gezamelijke serenade 
brachten. Zondag in de tuinen van het eerbiedwaardige 
Erasmushuis kunstambachten en kunstfoor. De sfeer van 
september, de muren van het huis en het gras van de 
tuin leenden zich prachtig... 

Maandag in alle wijken feest : KaduUen, 't Kliekske, de 
Snaar, Nonkel Bob. Wat een leven ! 

Dinsdag, de jaarmarkt. Vette Os, paardekeuring ; 
zeugen, beren, lammeren, ooien, geiten. Alle vruchten 
die het welige pajottenland maar kan schienken, lagen 
te keur en te koop. Marktkramers, eten en drinken, char
latans, knutselaars, straatzangers, schilders. Overvloedig 
allemaal en volk, heel veel volk. ledereen wil het mee
maken, zien, beleven. Je kan er Simonet zien met zijn 
gemeenteraad, pintje hier, witte pens daar, enz . 

En dan het podium voor de akademie. Tegen de gevel 
wappert een enorm schilderij door jeugdige handen 
samengeklad. Van middag tot nacht, non-stop, alles wat 
Vlaanderen aan volkszangers te bieden heeft. Het flo
reert er allemaal. En tussendoor een paar kartoenisten 
waaronder onze Brasser di'e het nu eens publiekelijk 
laten zien. Er loopt ondertussen een kartoenale, waar 
« ze » allemaal zijn, hug-OKE ook en Pil die de burge
meester van de gemeente in zijn hemd zet... 

Wat wil dat nu allemaal zeggen ? Vijf dagen lang is 
een groep mensen er in geslaagd het ware hart van een 
verfran&<ende gemeente te laten zien. Een resultaat dat 
de woorden van Simonet (dat de verfransing onomkeer
baar is) een enorme klap geeft. Inderdaad wat moet het 
met die duizenden mensen, die gedurende vijf dagen 
het jestival hebben meegeleefd ? Met die jonge lui die 
entoesiast meezongen, ouderen die de melodietjes uit 
hun lijd herkenden en die geestdriftig in de handen 
klapten. Oudjes die eerst wantrouwig maar dan met 
overtuiging een hand toestaken bij het mandenvlechten 
en die nog wisten hoe een houten klomp werd gehakt ? 

Het is geen geheim te vertell>en dat vijf dagen Vlaams 
festival voor de Franstaligen te veel was. Het heeft 
achter de schermen gedonderd. . Men heeft er de Gilles 
op af gestuurd, majoretten met veel lawaai, maar dat 
hielp niet. Het volk had meer aandacht voor de Vlaamse 
zangers die met hun volksliedjes aller harten verover
den. 

Wij kunnen de kulturele raad van Anderlecht alleen 
maar danken voor dit initiatief dat zo treffend over
kwam bij het grote publiek. Hopelijk wordt het volgend 
jaar weer zo'n intens meebeleefd feest l 

(mvl) 
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bewwegingsL Î Jzer 
ARR. ANTWERPEN 
KALENDER DIENSTBETOON : SEPTEMBER 1972 
ANTWERPEN : 
Maandagr 25 september : sen. H. De Bruyne en A. De Beul. 
Lokaal : VU-sekretariaat, Wetstr. 12, Antwerpen (tel. 36.84.65), 
van 16 tot 20 u. 
KONTICH : 
Woensdag 27 september : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : « Alcazar », Mechelsesteenweg 22, (tel. 37.13.32), van 19 
tot 20 u. 

antwerpen 
, A N T W Ï ; R P E N (Arr.) 
'HERMAN VAN DEN REECK-
H E R D E N K I N G 

Heden zaterdag te 19u. eucha-

?. 
r is t ievienng in St. Annakerk 

fIGoedendagstr.) te Borgerhout. 
I Morgen zondag te 11 u., bezin-
^ ingss tonde rondom het graf 
van Herman op het erepark 
«Schoonseihof ». Uw aanwezig-

"^heid weze een ereplicht. 
KERMIS VOOR 
VLAAMSE HARTEN 

In het raam van de « Schelde-
feesten » te Antwerpen zouden 
wij met u allen afspraak willen 
maken, morgen zondag, in de 
reuzetent op de gedempte Zui-
derdokken (Vlaamse Kaai), of-
Wel te 15 u. of te 20 u. Geniet 
mée van deze kermis voor ech
te Vlaamse Harten. 
VLAAMSE VERENIGING 
VOOR MANDATARISSEN 

In opvolgmg van volksvert. 
André De Beul werd het voor-
ri t terschap overgedragen aan 
meester Hugo Andries (prov. 
en gemeenteraadslid, Borger
hout) . Bij deze overdracht dan
ken wij volksvert. A. De Beul 
voor zijn baanbrekend werk op 
WM-v lak , en wensen H. An
dries een zeer vruchtbaar voor
zitterschap. 

'ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Alle dagen van 9 tot 16 u. 30. 
1^,Maandags tot 19 u. Voor spe
ciale gevallen van pensioenen 
liefst op maandag, dan is er 
pteeds een volksvert. aamivezig, 
Sekretariaat der afdeling': Wet-
sDfaat 12. 
UITSTAP 

Zondag 22 oktober naar het 
Zoniènwoud. Vertrek met eigen 
wagens, Wetstr. 12 om 9 u. Wie 
zonder wagen is kan ook wel 
mee. Eten meenemen. Wel is er 
op de eetsplaats lekkere erw
tensoep te krijgen, en hiervoor 
graag uw opgave. Let op ! 't Ts 
Kaast een ganse dag stappen. 
Niet overmoedig zijn. Denk ook 
aan de te kleine kinderen. Laat 
ze zo mogelijk thuis in goede 
handen achter. 
BESTUURSVERKIEZING 

Op dinsdag 24 oktober op het 
sekretariaat van 18 tot 22 u. Elk 

iid ingeschreven op de leden-
ijsten tot eind juni 1972 is 

stemgerechtigd en wordt uit
genodigd per schrijven. U kan 
rich ook kandidaat stellen. 
Maar let op, geen pottekijkers, 
werkers moeten we hebben. 
KONCERTAVOND 

Op 28 november richt de VI. 
Aktie en Kultuurvereniging 
deze feestavond in. De KVO 
moet vol lopen. Normale prij-
een. Heerlijke fragmenten uit 
overbekende stukken. Volledig 
orkest, volledig koor. Talrijke 
folisten. Het inrichtend komitee 
hetzelfde van het traditioneel 
Jaarlijks overbekend Galabal 
der Flaminganten, verwacht 
van deze feestelijkheden een 
«elfde overdonderende belang
stelling 
REISGEZELSCHAP 
UILENSPIEGEL 

Morgen zondag 24 september 
per bus naar Oostende. Bezoek 
l a n Damme en Lissewege. Op 3 
oktober, diavoordracht door 
boomchirurg Buddingh in het 
centrum Zurenborg, Dageraad-

Êlaats om 20 u. 30. Het lokaal 
•en Draak, Draakplaats 1, ze

tel van het reisgezelschap gaat 
ook met de bus naar Vilvoorde 
op 15 oktober. Voor alle inlich
tingen, tel. 30.25.45. 

BERCHEM 
J E F BRENTJES : 50 JAAR 

23 september : Jef Brentjes 
werd 50. Al wie bij vergetelheid 
geen uitnodiging ontving voor 
de viering op 23 september, 
wordt hierbij van harte uitge
nodigd op de plechtige eucha
ristieviering te 19 u. in de St. 

Hubertuskerk, gevolgd door 'n 
receptie. 
BAL VAN DE VLAAMSE 
RANDGEMEENTE 

VU-Berchem opent op zater
dag 14 oktober te 20 u. 30 het 
balseizoen. Onder de leiding 
van het Combo Leo Dess dan
sen wij tot in de vroege uur
tjes. Bar met stemmingsmuziek 
en reuze verrassmgstombola. 
Afspraak : 14 oktober, zaal Al-
pheusdal, nabij Berchem Sport. 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op donderdag 5 
oktober tussen 19 en 22 u., Gro
te Steenweg 172. Al de leden 
zullen hiertoe persoonlijk uit
genodigd worden. 
POESJE.. . POESJE.. . 

Op 7 november gaat de afde 
ling naar de folkloristische 
Antwerpse Poesjekelder aan 
de Reepstraat. Plaatsen tegen 
40 fr. bestellen zo haast moge
lijk bij de secretaris, Kemmel-
bergstraat 37. Leden van het 
Vlaams Verbond voor Gepen
sioneerden kunnen inschrijven 
tegen 20 fr. bij de heer Van 
den Broeck, Victor Jacobslei 
22. 

BERLAAR 
MIK BABYLON KOMT 

De kranten hebben gemeld 
dat ons kamerlid Mik Babyion 
ergens te velde was ondergedo
ken in de buurt van Lier. Ook 
politieke « misdadigers » keren 
dus terug naar de plaats van de 
misdaad. In samenwerking met 
de Vlaamse Kring organiseert 
onze afdeling een voordracht
avond met als sprekers : Mik 
Babylon over de de recente ge
beurtenissen en het waarom 
van het VU-optreden ; gemeen
teraadslid Walter Luyten over 
ons volksnationalisme, bevrij
ding van alle volkeren. Datum : 
29 september te 20 u. Plaats : 
Parochiezaal, Kerkplein. 

BOECHOUT-VREMD^ 
DANSFEEST 

« De leeuwen dansen... » voor 
de tweede keer op 4 november 
in de zaal « Doornboom » te 
Boechout. Iedereen op post ! 
BESTUURSVERKIEZING 

Alle leden ontvingen hun uit
nodiging. Deelnemen is een 
plicht. Wie kan stelt zich bo
vendien kandidaat voor een be-
stuursfunktie. Schriftelijk vóór 
29 september bij Flor Van 
Praet, « Malpertuus », Provin-
ciestwg 363, Boechout. 

BORGERHOUT 
GRAMMENSAVOND 

Het bestuur van h e t V W G 
Borgerhout nodigt u uit op de 
« Grammens-avond » die zal 
plaats hebben in de zaal « Reu-
zenpoort », Turnhoutsebaan te 
20 u. op vrijdag 13 oktober a.s. 
Een man van de derde leeftijd, 
een reuzefiguur uit Vlaanderen 
komt ons spreken over « Een 
halve eeuw harde Uilenspiegel-
kamp ». Iedereen is welkom. 
Inkom gratis. 

Ter dier gelegenheid heeft 
ook de ledenvergadering plaats. 

BURCHT 
VU-BAL 

Zaterdag 30 september t( 21 
u. in zaal « De Ster ». Orkest : 
Tony Herremans. Inkom 50 fr. 
Steunkaarten, met recht op 
deelname aan reuze tombola, 
kunnen bekomen worden aan 
de prijs van 20 fr. 
SOC. DIENSTBETOON 

We herinneren eraan dat een
ieder die met een of ander pro
bleem te maken heeft steeds te
recht kan bij ons COÓ-lid Ward 
Lemmens, Koning Albertstr. 62. 

EDEGEM 
WENSEN VOOR HERSTEL 

Onze kameraad Jef De Boel 
werd voor de derde maal op 
twee maanden tij ds geopereerd. 
Wij wensen Jef een volledig 
herstel toe. Hou de moed er in, 
Jef ! 
VUJO 

Op vrijdag 28 oktober te 20 u. 
is een zanggroep van « Jesus 

People » bij ons te gast in ge
meenschapscentrum « Drie 
Eiken ». Het belooft een jeug
dige inzet van de viering van 
het éénjarig bestaan van « Drie 
Eiken ». 
MEDEDELINGEN 

De wandelzoektocht van de 
Kulturele Kring aangekondigd 
voor 17 september gaat door op 
morgen zondag 24 september. 
's Avonds pensenmaal in « Drie 
Eiken »• 

Zaterdag 30 september vanaf 
15 u. en zondag 1 oktober groot
se oktoberfeesten ter gelegen
heid van het éénjarig bestaan 
van « Drie Eiken» met Vlaamse 
kermis, snack-bar, bodega, dans 
enz. 

Was u al in « Drie Eiken » op 
zaterdagavond ? Zo niet, dan 
weet u niet wat een gezellige 
boel het daar dan is. Dat moet 
u beslist eens komen ervaren. 

HERENTALS 
DIENSTBETOON 

Jo Belmans : 2e maandag van 
de dinsdag te 9 u. in café Kem-
penland, Statieplein. 

Wim Jorissen : 3e maandag 
van de maand te 19 u. in café 
De Zalm, Grote Markt. 
FLAMINGANTEN 
DANS-IN-NACHT 

Op zaterdag 14 oktober, groot 
bal van VU-Herentals in zaal 
Odeon. Nieuwstr., m.m.v. The 
Strangei's en het orkest Guy 
Antony. Inkom : 50 fr. 
VUJO 

Na de reeds flink geslaagde 
fietstochten, worden de sterke 
meisjes en jongens weer ge
vraagd aan te treden op de 
Grote Markt te 9 u. 30 op zon
dag 24 oktober. Wij zullen dit
maal de weg naar Lier inslaan. 
Er is dopingskontrole. 

HEBENTHOUT 
LUSTRUM - BAL 

Dit jaar gaat op 21 oktober 
het lustrumbal van onze afde
ling door in zaal « Lux ». De 
VU-fanfare Kempenland ver
sterkt met haar flinke drum
band zal het bal inleiden. 
Houd deze datum vri j . 

HOBOKEN 
VLAAIENSLAG 

De afdeling houdt haar jaar
lijkse vlaaienslag vandaag en 
morgen. 

Prijs 60 fr. Bestel bij de be
stuursleden af langs het sekre
tariaat. Jozef de Costerstr. 38, 

KAPELLEN 
BAL 

Zaterdag 7 oktober e.k. nodi
gen wij u allen uit op ons jaar-
ijks herfstbal, in de zaal Pan-
cras, Hoevensebaan 25. Orkest 
« Zoemoriet ». Inkom 40 fr., 
Aanvang te 20 u. 30. 

KONTICH 
DIA-AVOND 

De Vlaamse Kring geeft haar 
eerste dia-avond van het sei
zoen op donderdag 28 septem
ber te 20 u. 15 in de grote Mag-
dalenazaal. Het wordt een bie-
zondere lerlandavond, voorge
steld door dhr. Bob De Wach
ter, lid van VU-Mortsel. Deze 
voorstelling werd mogelijk 
dank zij de simpatieke mede
werking van Air Lingus en 
Guinness, die voor een stevige 
pint — gratis r - zal zorgen. 
GELUKWENSEN 

Onze hartelijkste gelukwen
sen aan Margareta Vincent en 
Koen Van Der Auwera, twee 
trouwe VUJO-leden van onze 
afdeling, die in het huwelijk 
traden op zaterdag 16 septem
ber jl. 

MECHELEN (Arr.) 
ARR. DANSFEEST 
't arr. dansfeest van 7 oktober 
met de volledige formatie van 
Comboclub 13 o.l.v. Vik Norman 
Eerste dans te 21 u. Stadsfeest
zaal, de Merodestr. te Mechelen. 

MECHELEN 
Door 't Dosfelinstituut wordt 

vandaag 23 september 1972, 
een studienamiddag ingericht 
met als thema « Agglomeraties 
en Federaties ». 

Deze bijeenkomst zal plaats
vinden te 14 u. in het lokaal 
« De Dageraad », Hallestr. 4 te 
Mechelen. 

Als referent werd professor 
Van Rompaey uitgenodigd. 

MERKSEM 
BAL 

Jaarl i jks bal van Groeninghe 
in de Kring, Jaak de Boeckstr. 
Onze vrienden van Groeninghe 
verwachten u op zaterdag 30 
september vanaf 20 u. 
BESTUURSVERKIEZING 

Alle leden worden kortelings 
opgeroepen voor de tweejaar
lijkse statutaire bestuursverkie-
zingen. Wij dringen er bij al 
onze leden op aan, de belang
rijkheid van deze bestuursver-
kiezing niet te onderschatten, 
dit in verband met de zware 
verantwoordelijkheid die op 
onze afdeling rust, nu wij mede 
de bestuursverantwoordelijk-
heid van onze gemeente dragen. 

MORTSEL 
IN MEMORIAM 

Vorige week werd ons geacht 
medelid, dhr. J an De Bruyn ten 
grave gedragen. Sinds verschei
dene jaren vertoefde J a n in het 
rustoord « Mayerhof » en was 
tot zeer voor kort een populaire 
medewerker in enkele parochi
ale kringen van St. Jozef-Mort-
sel. Rust wel Jan, uw levensleu-
ze « Vlaanderen eerst » dragen 
wij verder uit. VU-afdeling en 
bestuur betuigen hierbij hun 
diep medevoelen aan de geach
te familie De Bruyn. 
DANSFEEST 

Zaterdag 30 september e.k. 
nodigen wij u allen vriendelijk 
uit op ons « Mortsels VU-herfst-
bal 72 » in het « Cenrum St.-Lo-
wijk » (Dieseghem). Het dans
orkest Jacky Sands beloofde 
ons een suprasfeer. Inkom 50 fr. 

NIEL-SCHELLE 
BAL 

Op zaterdag 30 september 
danst VU-Niel Familia, Dorps
straat, Niel. Aanvang 20 uur. 
Orkest J a n De Wilde. Toe
gangsprijs 40 fr. 

NIJLEN 
FANFARE KEMPENLAND 

Alle simpatisanten worden 
vriendelijk uitgenodigd voor 
het dansfeest ten voordele van 
de fanfare Kempenland op za
terdag 30 september in lokaal 
« Bonte Os » te Nijlen. 

's GRAVENWEZEL 
VU-BAL 

Iedereen houdt zaterdag 23 
september vri j , want dan richt 
onze afdeling voor de tweede 
maal een dansavond in. Het 
belooft een waar sukses te 
worden ! Aanvang : 20.30 u., 
in de kantien van het voetbal
terrein, Wijnegemsteenweg te 
's Gravenwezel. Breng vrien-

TURNHOUT 
BESTUURSVERKIEZING 

Zal plaatshebben op 22 sep
tember. De leden zullen op de 
hoogte gebracht worden van de 
juiste werkwijze bij deze ver
kiezingen. 

ZITDAGEN SEN. JORISSEN 
WIJZIGINGEN ALLEEN VOOR OKTOBER 

De zitdagen van de 1ste maandag worden verschoven naar de 
2de dinsdag, 10 oktober, die van de 2de maandag worden verscho
ven naar de 2de woensdag, 11 oktober. Na oktober gelden de nor
male dagen. 
Op dinsdag 10 oktober. 
17u.30-18u.30 : Mariekerke, Raadskelder. 
18u.45-20u.00 : Bornem, De Eenhoorn, Stationstr., tel. 03/77.12.18. 
20u.00-20u.45 : Willebrek, bij Swykens, Vinkstr. 23, tel. 03/86.86.48. 
21u.00-21u.30 : Tisselt, café Vlaamse Leeuw, tel. 03/78.76.61. 
21u.45-22u.30 : Hombeek, Bankstr., tel. 015/44074. 
Op woensdag 11 oktober. 
18u.-19u. : Booischot, bij Frans Van den Broeck, Heistsesteenweg 

25, tel. 015/22286. 
19u.-20u. : Herselt, café De Mike, Bergom, tel. 014/54871. 
Voor de volgende maande zal de zitdag te Booischot steeds gehou
den worden de 2de maandag van 18 tot 19 u. bij de heer Frans 
Van den Broeck. 
Op maandag 16 oktober. 
18u.00-18u.45 : Vorselaar, café Bierhuis, Kerkstr., tel. 014/54871. 
19u.00-20u.00 : Herentals, café De Zalm, Grote Markt, tel. 014/ 

21117. 
20u.00-21u.00 : Nijlen, café De Bonte Os, Kerkplein, tel. 03/82.84.51. 
21u.00-21u.30 : Berlaar, bij Walter Luyten, Liersestwg 140. tel. 

03/82.11.93. 
21u.30-22u.00 : Duffel, bij G. Wagemans. Rietlei 3, tel. 015/32210. 
Mechelen. 
Om af te spreken bij senator Jorissen aan huis, liefst maandag, 
vrijdag of zaterdag opbellen 015/43596. 

OVERLIJDEN 
Te Antwerpen (St. Elisabeth» 

ziekenhuis) overleed op maan-.., 
dag 11 september de h. J a n Da° 
Vocht, rustend schoolhoofd, ge
boren te Turnhout op 17 janua» 
ri 1893. Gans zijn lang leven 
heeft hij gestreefd en gestre
den voor een rechtvaardige en 
edele zaak : de ontvoogding en 
verheffing van ons Vlaam3 
volk. Ih onze herinnering zal 
hij voortleven als 'n overtuigd 
Vlaming, die zijn man stond in 
de strijd. Aan alle naastbe-
staanden bieden we onze op
rechte deelneming aan. 
HOSPITAAL 

Verheugend nieuws mochten 
we anderijds ontvangen van da • 
h. Soetewey Renaat uit Hoog-'^ 
straten. Na 'n zware operat ie -1 
te Leuven is onze t rouw vr iend 
reeds flink aan de beterhand. 
Allen wensen we vur ig dat Re-
naa t vrij spoedig en helemaal 
hersteld in ons midden moge 
terugkeren. 

Na wekenlange afweigheid 
keerde ondertussen de h. Rut -
ger Demonie terug in ons mid . 
den. Eertijds zeer aktief en v e r . 
dienstelijk in onze Vlaams na
tionale jeugdorganisatie wen
sen we ook hem 'n algeheel 

FAMILIAAL SAMENZIJN 
Op 30 september a.s, heeft 

er een gezellig onderonsje , 
plaats in de parochiezaal nab i j • 
de kerk van het « Zwaneven > 
te Oud-Turnhout om 20 u. 3a 
Voor koud buffet en deelnam» 
in de onkosten : 100 fr. Kaa r t en 
te bekomen bij alle bestuurs
leden, o.a. bij : È. Beaufays, Ro-
denbachplantsoen 117, tel. 44489; 
S. Van Houtven, Patersstr . 110, 
tel. 42305; K. WiUems, J. Smits-
str. 15, tel. 46534 ; D. Marynis-
sen. Oude Vaartstr . 142, teL 
422.37. 

WESTMALLE 
BESTUURSVERKIEZING 

De verkiezing van het n ieuw 
bestuur is vastgesteld op 
woensdag 4 oktober en zal 
aanvangen te 20 uur. Deze ver
richtingen hebben plaats in 
café « ' t Pleintje », Antwerpse 
steenweg, 111. De oproepings-
brieven worden eerstdaags ver
zonden. Op dit tijdstip her
denkt de VU - afdeling West
malle haar vijfjarig bestaan 
en hebben dan ook besloten om 
die avond samen gezellig door 
te brengen ! Volksvertegen
woordiger André De Beul zal 
in ons midden zijn. Van ha r t e 
welkom. 

WILLEBROEK (Gewest) 
10e VLAAMS DANSFEEST 

Op zaterdag 7 oktober in he t 
parochiaal centum, Mechelse 
stwg 130 te Blaasveld. Sociale 
toegangspijs : 40 fr. Iedereen is 
van har te welkom. 

WILRIJK 
BESTUURSVERKIEZING 

Iedereen op post. Volgende 
dinsdag. Tussen 20 en 22 u. kan 
elk hoofd- en bijlid zijn s tem 
ui tbrengen voor 'n nieuw afd. 
bestuur. Bovendien spreken 
Rik Heyman en Nest Gera rd 
over « Berten Fermont, dienst
weigeraar voor Vlaanderen » en 
stellen zij heel wat interessan
te archiefstukken ten toon. 
10 JAAR - VU-WILRIJK 

Dit heuglijk feit wordt o.m. 
gevierd met een groot fegstbal 
op zaterdag 14 oktober, voor
avond van de betoging te Vil
voorde. Meer nieuws hierover 
in een volgend nummer . 

WOMMELGEM 
BESTUURSVERKIEZING 

Maandag 9 oktober. Ieder lid 
krijgt tijdig hel nodige thuis 
bezorgd. Wij verwachten ver
sterking. 

brabant 

BRUSSEL 
HARTEN JAGEN 

Wij zijn tegen hoge bloed
druk, stress, m'aagzwezen en al 
wat ons Vlamingen ziek m a a k t 
Daarom, en ook om de financi
ële toestand van de VU-kas, af
deling Brussel, te verbeteren, 
organiseren wij op 21, 22, 23, 28, 
29 en 30 oktober, telkens vanaf 
20 u. een kaartwedstri jd, waar
op elke deelnemer het beste 
van zijn kunnen kan laten zien. 
Inschrijvingen verwachten wi j 
en dit uitsluitend in ons lokaal, 
liefst zo vlug mogelijk, aan de 
inschrijvingsprijs van 75 fr. 

Wij verwachten van iedereen 
sportieve medewerking, goed 
humeur en in het bijzonder een 
regelmatige tegenwoordigheid. 

http://19u.00-20u.00
http://21u.00-21u.30
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ASSE 
VOETMARS 

Op zondag 1 oktober : Voet
mars door Vlaams-Brabant. 
Vertrek te Asse om 8 u. op het 
Gemeenteplein. Eten voor 's 
middags meebrengen. Er wordt 
voor gratis soep voorzien, even
als verzekering tegen ongeval
len. TAK zorgt voor bezemwa-
gen en verzorging m.m.v. « VI. 
Krui.s». Autobussen zorgen voor 
terugbrengen der marsjeerders 
naar Asse. De tocht gaat over 
36 km voor een ganse dag. De 
onkosten bedragen 20 fr. 

ALSEMBERG 
DIENSTBETOON 

Vic Anciaux, volksvert. ; Fr. 
Adang, federatieschepen Halle 
en Frank Verbiest, voorz. afd. 
Beersel, houden zitting in de 
herberg « De Zwaan », Pas
toor Bolsstraat te Alsemberg 
en dit iedere eerste dinsdag 
van de maand tussen 20 en 21 
uur. Voor 1972 zullen nog zit-
dagen gehouden worden : 3 ok
tober, 7 november en 5 decem
ber. 

BRUSSEL (arr.) 
Het arrondissementeel sekre-

tariaat is open op maandag, 
woensdag en vrijdag van 18 u. 
tot 21 uur. 

De arr. sekretaris Rom De 
Craen of de adm. sekretaris 
staat ter uwer beschikking. 

Elke 2e maandag van de 
maand van 20 tot 22 u. door 
Stan Philips, agglomeratie-
raadslid. 

Telkens in ons lokaal « Uilen
spiegel », Pletinckxstr. 38, 1000 
Brussel, tel. 12.13.74. 

BUIZINGEN 
FEESTKALENDER 

Zaterdag 14 oktober : Teen-
entander-bal in de Welkom (de 
Kerckhovestr.). Teenentander 
is het Buizingens VU-blad. 

Zaterdag 16 en zondag IT de
cember : pensenkermis in de 
Don Bosco-kelder. 

BRUSEL-HALLE-
VILVOORDE (Arr.) 
STATUTAIRE BESTUURS-
VERKIEZINGEN 

De afd. bestuursverkiezingen 
moeten gehouden worden tus
sen 15 september en 15 novem
ber 1972. Nochtans vragen wij u 
dat dit liefst vóór 5 oktober zou 
gebeuren. Het samenvoegen 
van de nieuwe arr. raad en de 
verkiezing van het nieuwe arr. 
bestuur moet geschieden vóór 
15 december van dit jaar. Ieder 
die lid is vóór 1 juli mag deel
nemen aan deze verkiezingen. 
De afdelingen die dit jaar ge-
Sticht zijn of dit jaar een be-
stuursverkiezing hebben gehad, 
kunnen bij het arr. bestuur 'n 
aanvraag indienen om ontsla
gen te worden van deze verkie
zingen. Deze aanvraag is abso
luut noodzakelijk. 

BRUSSEL (Stad) 
SOC. DIENSTBETOON 

Elke 3e woensdag van de 
maand, van 19 tot 20 u. door 
dr Vik Anciaux, volksvert.-ge-
meenteraadslid. 

DIEGEM 
BAL 

Heeft plaats op zaterdag 30 
september m de Gildezaal, Kos-
terstr. Aanvang : 20 u., met het 
gekende orkest en zanger : 
« Chris Edwards ». Inkom : 40 
fr. (vooraf 30 fr.). 

EPPEGEM - ZEMST 
VU-BAL 
NACHT VAN EPPEGEM 

Op 30 sept. in de zaal « Ru
benshof », Dorp, Eppegem. 
Spelen ten dans : Lize Marke 
en haar Showorkest. Start te 
21 uur. 

GROOT-BIJGAARDEN 
BAL 

De VU-Groot-Bijgaarden no
digt u uit op haar eerste herfst-
bal op zaterdag 30 september. 
Zaal Collegium, Brusselstr. 257. 
Deuren te 20 u. 30. Orkest : Ro
ger Moens. Prachtige tombola. 

GRIMBERGEN-BEIGEM-
KUMBEEK 
BESTUURS VERKIEZING 

Op vrijdag 29 september. 
Ieder VU-lid mag, van 19 tot 
21 u., komen stemmen in het 
Fenikshof. Daarna gezellig sa
menzijn met gastpreker, sena
tor H. De Bruyne over het on
derwerp : De VU en de ont
wikkelingshulp. 

HERENT 
BESTUURS VERKIEZING 

Op donderdag 28 september, 
in zaal Aroma, Mechelsestwg 
471. Al de leden die zich een 
paar uurtjes per week kunnen 
vrijmaken, worden uitgenodigd 
zich kandidaat te stellen. We 
koppelen de verkiezingsavond 
aan een leden- en simpatisan-
tenbijeenkomst waar onze Wil-

HALLE - VUJO 
Ondanks de gi'ote inspanningen die de mensen van het Bestuur 
van Waters en Bossen zich getroosten, stelt men vast dat het Hal-
lerbos door de bezoekers gebruikt wordt als vuilnisbelt en dat 
sommige zondagstoeristen hun vuil zomaar op de weg gooien i.p.v. 
de vuilnisbakken te gebruiken. Daarom hebben de VU-jongeren, 
kern Halle, een opruimingsaktie gehouden in het Hallerbos op 
10 september jl. Autodeuren, ketels, autobanden en nog veel meer 
werden weggedragen. Wij blijven verder ijveren en hopen dat 
ook de toeristen die het Hallerbos bezoeken dit mooie stukje na
tuur (leren) waarderen. 

sociaal dienstbetoon voor de maand september 
1. EUGEEN DE FACQ 
Buizingen : dinsdag 26 september om 19 u. in café De 

Welkom, Kerckhove d'Exaerdestraat ; 
Mollem : woensdag 27 september om 19 u. ten huize van 

schepen K. Van den Houtte ; 
St. Katherina-Lombeek : dinsdag 19 september om 20 u. 

in VU-lokaal Uilenspiegel. 
2. VIC ANCIAUX 
Londerzeel : dinsdag 26 september van 20.30 u. tot 21.30 u. 

in café Centrum met Paul Peeters. 
Overijse : maandag 25 september van 19.30 u. tot 20.30 u. 

in café Luxemburg te Jezus-Eik met Marcel De 
Broyer ; 

St. Genesius-Rode : maandag 25 september van 21 u. tot 
22 u. in café De Dragonder, Dragonderstraat met 
Lieve De Wit ; 

3. BOB MAES 
Lot : dinsdag 26 september van 19 u. tot 20 u. in het 

lokaal Liedekerke ; 
St. Pieters-Leeuw : dinsdag 26 september van 20.30 u. tot 

21.30 u. in het lokaal Jonge Deken. 

ly Kuijpers komt vertellen over 
een jaar parlementair werk. 
Het geval Brussel zal natuur
lijk aan bod komen ; hoe kan 
het ander, met de betoging te 
Vilvoorde in het vooruitzicht ! 

LEUVEN (ARR.) 
VUJO 

Op zaterdag 30 september 
richt de Vujo in de St. Jozef
school, Waverse baan 95, He-
verlee, een leukepietepeuke 
dansavond in. Elk zegge het 
voort. 

LIEDEKERKE 
NIEUW BESTUUR 

Onder ruime belangstelling 
werd op vrijdag 14 september 
een nieuw bestuur verkozen. 
Het ziet er uit als volgt : voorz. 
Staf Kiesekoms ; ondervoorz. 
Fons Lauwereys ; sekr. : Mau-
rits van Liedekerke ; penning-
m. : Theo Vaeyens ; prop. : Wil
ly De Leeuw ; org. : Dolf Van 
Drogenbroeck. Als vertegen
woordigers voor de arr. raad 
werden Vaeyens en De Leeuw 
aangesteld. 

LOT 
HAANTJESKERMIS 

Deze kermis heeft plaats in 
herberg « Liedekerke », Sta
tionsstraat 157 op zaterdag 7 
vanaf 17 u., zondag 8 vanaf 12 
u. en maandag 9 oktober vanaf 
18 u. 
VOLKSVERGADERING 

Tevens organiseren wij op 28 
september een volksvergade
ring in zaal Alcazar, Dworps-
sestr. 208 te 20 u. Sprekers : 
Bob Maes (sen.) : « Een lange 
hete herfst » ; Vic Anciaux 
(volksvert.) : « De Volksunie 
nu » en Frans Adang (fed. sche
pen) : « De Volksunie in de fe
deratie Halle ». 

KAPELLE-OP-DE-BOS 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 24 september 
om 10 u. 30 samenkomst aan de 
St. Jozefkring voor de kolpor-
tage in de gemeente Kapelle 
o/d Bos, Ramsdonk en Nieu
wenrode. 

MERCHTEM 
BAL 

Op 14 oktober in zaal Ober-
bayern, Stoofstr., gaat het 4e 
Volksuniebal door. Het Waltra-
orkest speelt ten dans. Deuren 
om 20 u. 30. Beging om 21 u. 

ST KATHERINA-LOMBEEK 
GEBOORTE 

Dinsdag 12 september werd 
in het gezin Rik Segers-Van 
Belle een derde kindje geboren 
('n jonge propagandist). Het 
luistert naar de naam Dirk. Aan 
de gelukkige ouders onze har
telijke gelukwensen. 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
« BRABANTIA » 

Vergooi uw geld niet aan mu
tualiteiten die gebonden zijn 
aan de kleurpartijen. Zieken
fonds Brabantia biedt u even
veel voordelen. Voor inlichtin
gen wendt u tot Laurent De 
Backer, Kerkstraat 26, telefoon 
521345. 

ST. MARTENS-BODEGEM-
ST. ULRIKS-KAPELL,2 
BESTUURSVERKIEZING 

Einde oktober heeft de be-
stuursverkiezing plaats. Kandi
daturen worden ingewacht bij 
de sekr. Roger De Leeuw, Po-
verstr. IA ten laatste op 7 ok
tober. Plaats, datum en uur der 
verkiezingen zullen later mede
gedeeld worden. 
DANSFEEST 

Zaterdag 7 oktober in zaal 
Marina, nabij het station te 
Bodegem heeft ons groot herfst-
nachtbal plaats. Orkest : Joe 
Dee and his Domino Set. Deu
ren vanaf 20 u. 30. Inkom 40 fr. 
Iedereen die van muziek en 
dans houdt is van harte wel
kom. 

VILVOORDE 
PROFICIAT 

Wij wensen de familie Roe-
kens van harte geluk bij de ge
boorte van Jurgen, evenals de 
familie Van Hespen bij de ge
boorte van Ilja. 

WESPELAAR-TILDONK-
WAKKERZEEL-KELFS 
EERSTE VU-DANSFEEST 

Vandaag zaterdag in de zaal 
« De Zwaan », Dorp Wespelaar 
met DeeJee Yve. Voor jong en 
oud). Aanvang 20 u. 
BESTUURSVERKIEZING 

Op woensdag 4 oktober in ons 
lok. M. Valvekens, Grote Baan 
16 te Wespelaar om 20 u. 30. 

oost-vlaanderen 

AALST (Afdeling) 
KOLPORTAGE 

Verleden zondag trokken zes 
basispropagandisten van de af
deling Aalst naar Nieuwerker
ken en kolporteerden er 156 
extra nummers « Uitdaging pan 
62 % Belgen ». Dit was het 
startschot voor onze veertien
daagse werftochten, waarop 
wij nog méér vrijwilligers ver
wachten. Volgende kolportage 
op zondag 8 oktober. Vergade
ring te 9 u. 30 aan de Vriend
schap. 

DENDERLEEUW 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op zaterdag 21 
oktober. De kandidaturen wor
den tot 1 oktober op het plaat
selijk sekretariaat ingewacht. 
Uitnodigingen volgen. 

GENT (Arr.) 
VLAAMS HUIS ROELAND 

In het Vlaams Huis Roeland 
worden pyrogravuren tentoon
gesteld van Yolanda Merchiers 
en Jacques Orins tot 30 septem
ber. Gratis ingang. 

GENT 
BAL 

De danslustigen worden ver
zocht op de kalender 1973 3 fe
bruari vrij te houden : dan gaat 
het afdelmgsbal door in zaal 
« Riva ». 
VOS 

Op zaterdag 4 november richt 
VOS-Gent in zaal Roeland om 
20 u. een Vlaamse «Knalavond» 
in. Samenzang met Willem De 
Meyer, afgewisseld door optre
den van volksdansgroep « Dulle 
Griet». Toegangskaarten : 60 fr. 
Gezinskaarten : 100 fr. Kunnen 
besteld worden op het sekreta
riaat, Kortrijkse stwg 501, Gent. 
(postr. nr 494890). VOS-vrien-
den, op 4 november weten jul
lie waarheen. 
VUJO 

We deelden 2000 pamfletten 
uit op zondagvoormiddag 17 
september en dit aan de jaar
beursbezoekers. Wij verzochten 
hen hiermee de firma's te boy
cotten die opnieuw verzuimden 
het Nederlands als handelstaal 
te gebruiken. 

HELDERGEM-AAIGEM 
NACHTBAL 

Heeft plaats op zaterdag 7 
oktober in zaal Torengalm te 
Aaigem. Deuren te 21 u. Or
kest « De Speelvogels » met als 
zanger Roger Schelstraete. On
kosten : 50 fr. Karten bij de 
bestuursleden. Allen welkom. 

HEUSDEN 
BESTUURS
VERKIEZING 

De tweejaarlijkse bestuurs-
verkiezing van V o l k s u n i e 
Heusden heeft plaats op vrij
dag 28 oktober. 

De Volksunieleden die zich 
wensen kandidaat te stellen 
om toe te treden tot het nieu
we bestuur richten zich schrif
telijk tot het sekretariaat, 
mevr. Lataer-Delnoy, Hooi-
straat, 1, Heusden, en dit vóór 
zaterdag 21 oktober. 

NIEUWERKERKE 
BAL 

De afdeling organiseert een 
bal dat doorgaat op zaterdag 7 
oktober a.s. in de zaal Modern 
Palace, met het show- en dans
orkest The Family Band. Deu
ren te 21 u. Inkom : 50 fr. 

SCHELDEWINDEKE-
OOSTERZELE-BALEGEM 
BAL 

Bal der afdelmg op zaterdag 
7 oktober. Zaal Oberbayern te 
Windeke. Spelen ten dans : 
Nicole Sandry en haar orkest. 
Start te 20 u. 30. 

ST AMANDSBERG 
SCHITTEREND VUJO-BAL 

Minstens 150 danslustigen 
woonden dit gezellige feest bij! 
We verwelkomden Frans Baert, 
en nog heel wat gemeente- en 
prov. raadsleden die de jonge
ren op deze leuke wijze finan
cieel en moreel in hun bewe-
gingsleven kwamen steunen. 

west-vlaanderen 

BRUGGE-TORHOUT (Arr.) 
SOC. DIENSTBETOON 

Brugge : iedere zaterdag van 
11 tot 12 u. in « Breydelhof y, 
met alle mandatarissen (i.p.v. 
10 tot 11 u.). 

DIKSMUIDE 
Vandaag 23 september om 20u, 
in het « Vlaams Huis », 
IJzerlaan 83, Diksmuide , 

Hulde aan i 
LEO DEVREESE 

de uitbater van het « Vlaami 
Huis », naar aanleiding van z i ^ 
zijn 50e verjaardag. 
Sprekers : Cyriel Bultinck, Lep 
Van de Weghe, pater Braan% 
Willy Kuijpers. 

Allen hartelijk welkom J 

ADINKERKE 
HUWELIJK 

Op 16 september trad ons lid 
Marcel, zoon van Juul Haeze» 
baert, in het huwelijk met Ml» 
cheline Dewitte. Hartelijk pro
ficiat. 

ICHTEGEM EERNEGEM 
BESTUURSVERKIEZING 

Op 30 september a.s. wordt 
het nieuwe afdelingsbestuur 
samengesteld. Kandidaten kuw 
nen zich meden bij M. De Kej» 
ser, Englstr. 10, Ichtegem. 

lEPER (Arr.) 
ARR. BAL 
Op zaterdag 18 november gaaf 
ons 2e arr. bal door in de zaal 
« 't Westland », St. Juliaan-Lai». 
gemark. Dit jaar met de mede
werking van DJ « The Cat » en 
tombola ten voordele van « Wij 
in de Westhoek ». 

lEPER 
MIK BABYLON 

Morgen 24 september org», 
niseert Vujo-Ieper een algeme
ne vergadering met een spreek, 
beurt van volksvert. Mik Baby-
Ion. Tema : buiten-parlementai-
re oppositie. Plaats : lokaal Het 
Belfort, D'Hondtstr. 9. De ver-
gadering begint om 10 u. 45 

KORTRLTK 
BAL 

Zaterdag 30 september om 20 
u., bal in Shok-Bar, Kortrijkse-
stwg 278 te Harelbeke. Iedereen 
wordt samen met vrienden en 
kennissen hartelijk uitgeno
digd. Toegangsprijs 50 fr. Kaap. 
ten te bekomen bij de bestuurst 
leden en in de afdelingslokalen. 
BESTUURSVERKIEZING 

Het bestuur heeft besloten de 
verkiezingen voor het nieuwe 
afdelingsbestuur vast te stellen 
op zondag 8 oktober. Elk lid 
krijgt een uitnodiging om zich 
kandidaat te stellen vanwege 
het arr. sekretariaat. 

MIDDELKERKE 
DIA-AVOND 

Op vi'ijdag 6 oktober brengt 
J. Vandemeulebroucke uit Oos
tende zijn diamontage over de 
verfransing van Vlaams-Bra
bant, en dit 's avonds om 20 u. 
in zaal ter Duinen. 

NIEUWPOORT 
BESTUURSVERKIEZING 

Op dinsdag 26 september a.s. 
wordt het nieuwe bestuur aan
gesteld bij A. Lycke, Kaaistr, 

OOSTENDE 
OVERLIJDEN 

Op onverwachte wijze is ons 
lid Gaston Vandervorst op 10 
september van ons heengegaan, 
In aanwezigheid van kamerlid 
Vansteenkiste en meerdere le
den werd hij donderdag II. ten 
grave gedragen. Onze innige 
deelneming aan mevr. en de 
hele familie. 
ONZE SEKRETARIS 
IN HET GOUD 

Tijdens een bijeenkomst in 
hotel Guido werd op 13-9 on
ze afdelingssekretaris Jef Ver-
haeghe, in aanwezigheid van 35 
bestuurs- en kaderleden ge
vierd om zijn 50e verjaardag. 
Een flink stel sigaren werd 
hem aangeboden en langs deze 
weg wensen wij hem nog veel 
onverdroten ijver en nog vele 
jaren natuurliik. 
NIEUWIGHEID 

Voor het eerst werd in Oos
tende ook de naam gebeiteld 
van een Vlaams-nationaal man
dataris in een gedenkplaat, nl. 
die van dr. Van Rintel (COO) 
in het nieuwe ziekenhuis H. 
Serruys. Het kan verkeren ! 
DIA-AVOND 

Op 30 september spreken M. 
Boey en J. Vandemeulebroucke 
(met dia's) in de zaal El Mar, 
Petrus- en Paulusplein om 20u. 
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OOSTENDE VEURNE 
PIKSMUroE 
BESTUURSVERKIEZING 

Hier volgt een vervolledigde 
lijst van de bestuursverkiezin-
gen in de afdelingen. Ettelgem, 
Bekegem, Vuurtoren en Zand-
voorde zijn voorbij. 
Nieuwpoort ; 30 : Ichtegem-
Eernegem. 

Oktober : 1 ; Diksmuide-
Beerst-Driekapellen-Vladslo ; 7: 
Merkem ; 8 : Koekelaere-Leke , 
20 : Middelkerke-Wilskerke : 
26 : De Panne ; 27 : Veurne. 

November : 4 : Alveringem : 
24 : Gistel-Snaaskerke. 

December : 17 : verkiezing 
van het nieuwe arr. bestuur. 
KOLPORTAGE 

De derde en aatste grote kol-
portage vindt plaats in Diks-
muide, Stad en Land, op mor
gen zondag 24 september om 9 
u. 30. Verzamelen Vlaams Huis, 
IJzerlaan. Niet alleen bestuurs
leden doch ook ale andere le
den worden opgeroepen. 

ROESELARE 
^'•UJO 

In koördinatie met Tielt zou 
ap 8 oktober gemeenschappelijk 
vervoer ingelegd worden naar 
Nekka 72 te Antwerpen. 

Alle jongeren beneden de 25 
jaar die van dicht of van ver 
wensen mee te werken met de 
Vujo krijgen eveneens op het 

sekretariaat 'n uitbundige ver
welkoming. 

Een greep uit het voorlopig 
programma tot en met januari : 
betoging Vilvoorde, Nekka '72. 
vormingsavond te Ardooie (op
richting nieuwe kern), vor
mingsavond Oostnieuwkerke in 
november (oprichting nieuwe 
kern), enquête onder de jeugd
bewegingen (bezig), 16 decem
ber : T-Dansant in zaal Lebon. 
januari : voettocht van Duin
kerk - naar De Panne 's nachts 
ïn een kleinkunstavond (met 
optreden van gereputeerde ar
tiesten en randoDtredens van 
alle geïnteresseerde amateurs). 

ST. ANDRIES 
LEDENVERGADERING 

Vrijdag 29 september te 20 u. 
15, algemene ledenvergadering 
in de zaal van het Jagershof. 
Spreker : volksvert. P. Leys 
over « het hoe en het waarom 
van het artikel 107 quater van 
de nieuwe grondwet ». De leden 
worden verzocht om hun aktie-
Ve medewerking door het mee
brengen van belangstellende 
vrienden en kennissen. 

VEURNE (Kanton) 
VUJO-BAL 

De afdelingen Veurne, Alve
ringem, De Panne en Koksijde 
« dansen samen de herfst in » 

op zaterdag 30 september, in de 
zaal Retorika te Veurne. Ook 
niet-jongeren met jong hart 
zijn welkom. Orkest The Black 
Boys. Toegang 50 fr. Kaarten-
voorverlcoop bij Cl. Debeucke-
laere. Noordstr. 37 en bij uw 
af del in gsbesturen. 
VERGADERING 

Vrijdag 29 september orr 20 
u. in Flandria. vergadering met 
dia's door J. Vandemeulebrou-
cke. lederen welkom. 

SOC. DIENSTBETOON 
E VANSTEENKISTE 

Ie zaterdag van de maand . 
9 u., • Veurne, café Belfort, 
Markt ; 10 u. • Diksmuide. VI. 
Huis, IJzerlaan ; 11 u. : Koeke-
lare. Hertog van Arenberg, 
Moerestr. ; 12 u. : Ichtegem-
Eernegem, in De Engel, Oosten-
debaan, Ichtegem. 

3e zaterdag van de maand • 
9 u. : Nieuwpoort, in de Bei
aard, Rekollettenstr. : 10 u. : 
Middelkerke. Were-Di, de Smet 
de Naeyerstr. ; 11 u. : Roksem-
Oudenburg-Ettelgem - Westker-
ke-Bekegem, bij schepen Vier-
straete, Roksem ; 12 u. : De 
Haan, in Georgy's klub. Konin
klijk Plein 6 : 12 u. 30 : Brede-
ne-Duinen : H. Haeck, Driftweg 
59 ; 13 u. : Bredene Sas-Slijkens 
H. Crombrez, Elisabethlaan 83. 

Te Oostende : op afspraak, 
tel. 795.48. 

WIJ IN LIMBURG 
plaatselijk 
nieuws 

BILZEN 
BESTUURSVERKIEZING 

De statutaire bestuursverkie-
zingen in het kanton Bilzen 
werden als volgt gepland : Gel-
lik, 23 sept. : Hoeselt, 29 sept. 
Rosmeer en Spouwen nader te 
bepalen. 

HEEK DE STAD (Kanton) 
BAL 
, Op zaterdag 30 september in 

zaal The King te Lummen, bal 
met orkest Minten. 

HOESELT 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op vrijdag 29 
september te 20 u. in café ABC, 
Tongerenstwg 3, Hoeselt. 

MAASMECHELEN 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

De kandidaten voor het nieu
we afdelingsbestuur kwamen 
op 16 september in café Atlan
ta, Eisden, samen en besloten 
een algemene ledenvergadering 
te beleggen op vrijdag 29 sep
tember e.k. in het café Michel 
Albrechts. Op deze vergadering 
zal het nieuwe bestuur voorge
steld worden en zal volksvert. 
E. Raskin het woord voeren 
over de politieke toestand. 

NEEROETEREN 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op vrijdag 6 ok
tober in zaal «Oud Oeteren», 
Markt, • Neeroeteren. Kandida
turen worden ingewacht bi de 
voorz. J. Cuppens of bij d se-
kretaris M. Meuwis. 

OVERPELT 
BAL 

Het kantonnaal bal gaat door 
op zaterdag 2 december. 

PEER 
Nog geen lid van de Volks

unie ? Geef één van onze be
stuurleden een seintje en er 
wordt vlug voor gezorgd. 

Hebt u vrienden of kennissen 
die lid of abonnee willen wor
den ? Doe hetzefde. 

Op vrijdag 13 oktober a.s. 
worden in onze afdeling de 
tweejaarlijkse statutaire be-
stuursverkiezingen georgani

seerd. Alle leden worden ver. 
wacht. Kandidaturen kunnen 
ingediend worden bij de plaat
selijke sekretaris Jaak Indekeu, 
Grotstr. 18, Peer, tel. 30509. 

OVERPELT-NEERPELT-
ST. HUIBRECHTS-LILLE 
BESTUURSVERKIEZING 

Op vrijdag 29 september '72 
heeft in restaurant « Robert » 
te Neerpelt de tweejaarlijkse 
bestuursverkiezing plaats. Le
den die kandidaat willen zijn 
voor een bestuursfunktie moe
ten hun kandidatuur indienen 
voor 23 september '72 bij de 
sekr. H. Merio, Kloosterstr. 15, 
Overpelt. 

Samen met haar nationale, 
provinciale en gemeente
mandatarissen danst de 
Volksunie Hasselt - St.-Trui-
den de vakantiestramheid 
weg op het 
groot arrondissementeel bal 
op zaterdag 14 oktober om 
20.30 uur in zaal APOLLO 
weg Zwartberg-Houthalen, 
orkest Bert Minten. 
Grote tombola - Inkom 50 F 

TONGEREN-MAASEIK 

VOORZITTERS EN 
SEKRETARISSEN 

Op vrijdag 20 oktober om 20 
u. ; werkvergadering voor de 
dan nieuw verkozen afdelings
voorzitters en -sekretarissen, in 
twee sekties. 
NAT. KADERDAGEN 

Alle afdelingsbesturen dienen 
vertegenwoordigd te zijn op de 
nationae kaderdagen van de 
Volksunie, die zullen plaats
hebben op zaterdag 4 en zon
dag 5 november a.s. te Brussel. 
LEDENHERNIEUWING 

In de eerste helft van oktober 
zullen de afdelingen in bezit 
gesteld worden van lijsten en 
lidkaarten 1972. Streefdatum 
voor hernieuwing : einde no
vember. 
ABONNEMENTEN
HERNIEUWING 

Via de postbode zal begin ok
tober een eerste keer 'n accept-
kaart aan de abonnenten aan
geboden worden ter hernieu-

TONGEREN • MAASEIK (ARR.) 
28 oktober 1972 
SPORTHAL MAASMECHELEN 

NAJAARSBAL Orkest BERT MINTEN 

STAD AALST 
Aanie?.?en van een werfreserve van 12 politieagenten 

geldis voor de duur van 3 jaar — verlen^ins van de ter-
mi.in voor het indienen van de kandidaturen. 

De kandiflaturen voor deelname aan het bekwaamheids
examen worden ingewacht tot uiterlijk 30 september 
1972. (De reeds ingestuurde kandidaturen dienen niet 
hernieuwd te worden). 

Ze moeten bij ter post aangetekend schrijven en over
eenkomstig de gestelde voorwaarden, ingediend worden 
bij het college van burgemeester en schepenen, stadhuis, 
SIÏ'OO Aalst. 

De voorwaarden kunnen op mondelinge, telefonische 
of schriftelijke aanvraag bekomen worden ten stadhuize, 
personeeldienst. 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 
oplossing nr 3 0 
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wing van het abonnement. In 
november en december zal op
nieuw aangeboden worden voor 
hen die om een of andere reden 
afwezig waren. In januari dan 
zullen de afdelingen de lijst 
met niet-hernieuwde abonnen
ten ontvangen, om dezen te be
zoeken en vooralsnog te her
nieuwen. 

ABONNEMENTENWERVING 
Begin nu ! Zij die nu reeds 

een nieuw abonnement nemen 
voor volgend jaar, ontvangen 
tot einde jaar « Wij » elke week 
gratis. Zoals elk jaar ook nu 
weer mooie wervingsprijzen. 

KOLPORTAGE 
Op 30 september a.s., arr. kol-

portagedag. De afdelingen en 
gemeenten die niet over vol
doende mensen beschikken, ge
lieve kontakt op te nemen met 
Jaak Gabriels, Gerdingerpoort 
14, Bree, tel. 011/66290. Er zal 
dan arr, een inspanning hier
voor gedaan worden. 

VOORVERKOOP 
KAARTEN ARR, BAL 

In alle afdelingen werden de 
kaarten voor de voorverkoop 
verspreid door de leden van het 
arr. bestuur ; dit werd berekend 
a rato van 20 % van de leden 
+ 5. Voor iedere kaart die men 
verkoopt boven de streefnorm, 
ontvangt de afdeing als aan
moediging 25 fr., nl. de helft 
van de verkoopprijs. 

STREEKPERS 
Er werd een arr. werkgroep 

streekpers opgericht o.l.v. Raf 
Geusens, arr. bestuurslid en 
verantw. v, streekpers. m.m.v. 
Jos Van Bree, drukker en Jaak 
Indekeu, arr. sekretaris. 

Iedereen die voldoende inte
resse heeft om mee te werken 
aan de uitbouw van de streek
pers in ons arr., het zij door 
« vertegenwoordigerswerk » in 
de afdelingen, hetzij door tech
nische hulp, kan kontakt ne
men met het arr. sekr. : Jaak 
Indekeu, Grotstr. 18, 3570 Peer, 
tel. 011/30509. 

GEZOCHT 
Voor omgeving Tongeren-Bil

zen en voor Noord-Limburg. 
'Telkens één of twee personen 
die zich, in het kader van <• ze 
streekpers, aktief willen bezig
houden met het adviseren van 
de afdelingen wat betreft lay
out, korrigeren teksten en in
houd voor de plaatselijke bla
den. Deze personen zijn dan de 
schakel tussen de afdelingen en 
de centrale werkgroep streek
pers. Solicitaties aan het arr. 
sekretariaat (zie boven). 

GEZOCHT 
Voor Overpelt of omgeving : 

één of twee personen die zich, 
in het kader van de streekpers, 
willen bezighouden met het ge
reed maken van de originele 
teksten en lay-out van het 
drukwerk. 

LEDENBLAD 
In oktober zal, voor de eerste 

keer, het vanaf dat ogenblik 
tweemaandelijks ledenblad 
verschijnen. Jaak Cuppens, arr . 
voorz.. zal de redaktie verzor
gen. 
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opgave nr 31 
horizontaal : 
1) Bekrompen - Groente. —• 2) Gummi 
- De sukkelaar werd vorige week weer 
een mil joen armer - Anagram van 
(! MUL t - Koor. — 3) Frans goud -
Voegwoord - Groot humanist - Roem. 
- 4) Kluizenaar - Men is het niet d i k 
wijls in eigen land - Als het bier eruit 
is, is de wijsheid er in. — 5) Teninsterm 
- Plaats waar twee delen aan mekaar 
gehecht z i jn - Haarknipper - Kinderen 
toegelaten. — 6) Sinaasappel - Stad 'm 
Zu id -A f r i ka . — 7) Dat kon men met 
koeien en duiven - V a t - Nieuw - In 
memoriam - Lengtemaat . — 8) W a n 
neer men er « moedig » achtervoegt is 
men bescheiden - Lu i tenant - En andere 
- Laatst leden. — 9) Burgemeester van 
Venetië - Schande - Lans - Anagram 
van « Z I T >. — 10) Vietz i jd ige pun 
t ige spit - Tweeklank - Meisjesnaam -
Tapkast . — 11) Anagram van « RAS » 
- Sportkr ing - Huisdier - Vorm van 
« LIEGEN ». — 12) Soort ant i lopa -
Voegwoord - Roem - Durf. — 13) Deen
se havenstad - Vlaamse Toeristenbond 

HALEN 

DANSFEEST 
Zaterdag 7 oktober 1972 
om 20u30 in zaal « Paro » 
Dr. Vermierstraat Halen. 
10 jaar VU-Ha!en. 
Speelt ten dans : « The 
Moonlights », 

- Zweeds autobedr i j t — 14) Voekwoord 
- Voorzetsel - Egyptische godin - Eet 
men best niet te heet. — 15) Maro -
koonse havenstad aan de Middellands» 
Zee - VU-volksvert igenwoordiger (men 
kan zelfs kiezen tussen Luk en EmielV 
- 16) En dergel i jke - Slaginstrument -
Vaas - Fries" water - Frans goud. -— 
17) Hoofdstad van Hawaï - Anagran» 
van « MEI > - Kinderdoek. — 18) Ex-
president van Egypte - Auteur van het 
Rode Boekje - Geschut. — 19) Thans -
Ortodokse afbeelding - Z in tu ig . — 20) 
Bepaald krentenbrood - Onderricht in 
stemgebruik en spreken 

vertikaal 

ïïi 

1) In grote t rekken - Sterrenbeeld t en 
zuid-oosten van Orion. — 2) Europa -
Roem - Rivier in Siberië - Portugese 
« f lamenco » - Dubbele k l inker. — 3) 
Franse tanende ster - U i ts ta l raam « 
Dubbele k l inker - Dubbele medekl inker. 
- 4) Kelner - Twee kl inkers - Lengte» 
maat - En dergel i jke - Onder andere. —T' 
5) Appel t je -. Ingenieur - Oostvlaoms» 
gemeents - Lector salutem. — 6) N u m 
mer - Voekwoord - Ex-stieren - A n a 
gram van « RUPS ». — 7) Prakt isch 
Tegenslag - Patrones van Dilbeek. 
8) Eerstkomend - Muziekkoncer t 
avondval - Men vindt het waar er rooft 
is. — 9) Mast - Schitterend slottoneel 
- Taal A k t i e Komitee. — 10) Stad In 
Dui ts land, zwaar gehavend op het einde 
van wereldoorlog II - Vok in de lagere 
school - Oosterse t i t e l . — 11) T i jdperk 
- Looiersboom. — 12) W i t - Baardje -
Bijtende stof. — 13) Silos - Dubbele 
k l inker. — 14) Boom - Tegenspraak -
Gabriëla - N ie t kor t . — 15) Bewogen, 
maar in ' t Frons - Par expres - Fries 
water - Teleurstel lend. — 16) Dar tagnan 
was er één - Russische jongensnaom -
Koppigheid. — 17) Geur - I tal iaanse 
supporters - Èn andere. — 18) Z in tu io 
- Gesloten - Onvast - Anagram van 
( RONO ». — 19) Grondsoort - K ie l -
water • Verbod, yerwarping - Vrouwe
l i jk schaap. — ZO) Beval l ig, charmant -
Gemeente in de streek van leper. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

F I T o 
Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

DRANKHUiS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 
M e v r o u w LAURENT DELEU 

Kortrl jksestraaf 3 - MENEN 

K w e k e r i j e n - T u i n a a n l e g 

J.V.H. 
Dendermondse steenweg 120 

9208 Schellebelle - Tel. 09/79.31 70 
Geselekfeerde planten voor 

part ikul iere ve ikoop. 
— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag. 

MARC UYTDEWILGEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 • Deurne 

Tel. 21.66.99 - 21.66.90 
UW KLEUREN T.V. TECHNICUS 

Koop b i j ons in ve r t rouwen 

"DE PRIJSBREKER" 
van het goede meubel 

Groentt raat 84 . An twerpen 
b i j Carnotstraaf en Turnhoulsebaan 

Keizerstraat {Mark t - Ternat) 

Boekhandel TI jL 
leuvensestraat 58, 1800 VILVOORDE 

TEL. (02) 51.03.86 
ALLE GROTE UITGAVEN 

en ook . . . alle kleine. 

VOOR UW VERBLIJF A A N ZEE I 
De Ideale oplossing b i j : 

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212 - Tel. 058 526.29 

8458 OOSTDUINKERKE 
— PROSPEKTUS OP A A N V R A A G — 

Verhur ing - Verkoop van vi l las 
Appar tementen - Bouwgronden 

ZAKENKANTOOR 
DE REUSE E.F. 

Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 
Tel. (053)66.235 

BEZOEK 
CASTHOF LINDENHOVE 

LAUWEREYS - DE BRUYN 
Koud en warm buf fe t 

Gezel l ige vlaamse sfeer 
wekel i jkse rustdag : woensdag 

Bellestraat 49 . HEKELGEM 
Tel. (053)687.40 

STANDING 
2 X kopen 1 x belalen 

(5.000 in stock) 

Voorbee ld : kostuum kopen, 
EEN GRATIS 

Dendermondse steenweg 276 
AAIST 

Leder en kunst lederwaren 
Klein en Groothandel 

X A V A N N A 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomststr. 21 • 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve model len - VU 1 0 % 

Jan PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

« HET PALINGHUIS » a /d Schelde 

Het huis met fami l ie t radi t ie 

Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 
Tel. 052/43246 

wek . rustdag: v r i j d 15u. tot zat. 15u 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015'714.47 
Leuven .- Jan CLAES 

Bondgenotenlaan 171 
Tel. 016/347.94 

Voor West-Vlaanderen 
DE MEYER Walter 

Bruggestraat 136, Zwevezele 
Tel. 051 612.84 

CORTHALS 
« UW KOFFIEHUIS » 

Kattestraat 20 - 9300 AALST 
Tel. 053/244.80 

TV PELMAR 61 scherm 
12.500 fr. I.p.v. 18.950 fr. 

Andere merken grootste kor t ing 
T.V. VANAF 9 000 F 

Meubelen VERBEKEN 
Caudenberg 8, 1790 Hekelgem 

tel . 053/67190 

MODERNE EN STIJLMEUBELEN 
KEUKENINRICHTINGEN 

Ver t rouwel i j k adres 
ERKEND VERDELER keukens ALNO 

en SIE MATIC 

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nestelei 16 - An twerpen 

Tel 3919.27 
TV - RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

Hofel-Pension BREUGHEL 
Smet de NayeHaan 141, 

Blankenberge, - Tel. 050/41637 
Uitbater : TERSI JULIEN 

vol. pens. 300 fr alles inbegr. 

VERZEKERINGEN V A N ALLE AARD 
LENINGEN V A N ALLE SLAG I 

KONTAKTEER IN VERTROUWEN 
LUC THIBAUT & CO 

Tel. (03)27.75.86 - (03)27.43.34 

Laat uw huis bouwen door een 
Vlaamse f i rma met Vlaamse mensen. 

Bungalow's en vi l la 's vanaf 
650.000 F architekfkosten inbegr. 

Tel. 016/657.29 of schri j f : 
EMIEL V A N DEN EYNDE 

Buurtspoorweglaan 16 
3080 STEENOKKERZEEL 

Vlaamse, gothische st i j lschouw ? 
of slerschouw naar eigen keus, 
in volslagen artisanaatswerk ! 

d a n d u s 
Boomsesteenweg 890 - 2610 Wi l r i j k 
Tel. 87.51.07 - 87.51.54 ook na 19u 

Natuursteenbedr i j f - Kunstdekor 
Abonnees . WIJ » 8 % kort ing 

VOOR HET BETERE WERK 
Houtwerken J. VERHULST 

Kasfeeldreef 174 - 2750 Beveren-W 
Tel. 03/75.97.00 

VOOR COMFORT IN HUIS... 
V A N DER CRUYS 

Badkamers - Keukens 
Sanitair 

Kerkstraat 46 St. Katharina-Lombeek 
Tel. 02/52.29.15 

HANDELAARS ! 
BALLONS MET UW N A A M 

SUCCESRECLAME 
Tijdel i jk gratis opblaastoestel 

PRIJS - STALEN ? 

V.D. BROECK 
Polderstraat 30 HAMME. 

Tel. 052/479.24 
Ideaal b i j brader i j , handelsbeurs, 

w inke lopen ing . 

« HOME » 
Eigentijdse WONINGINRICHTING 

KUNSTNIJVERHEID 
HUWELIJKSLIJSTEN 

Rijschoolstraat 45 B St. Truiden 
Tel. o n '74196 

CARROSSERIE 
LOOS - V A N HOOF 

Schranslaan 70 
1840 EPPEGEM 

5 % aan V.U.- leden 
Tel. (015)629.42 

PUBLI-SKY 
iUchtreklame 

7 v l iegtu igen in dienst 
Luchthaven 1200 DEURNE 

HUIS MEYNTJENS OKTAAF 
Dorpstraat 47, TEL. 52.89.38 

BURCHT 
Kruibeekse s twg. 32, TEL. 52.74.72 
Vloerbekledingen, tapi j ten, papier, 

fo lderdeuren, louverdrape, 
luxaf lex, schi lderwerken. 

VU- leden en « W i j «-lezers 10 % 
verminder ing 

Kasterlee 
ft BREUGHELHOF » 

VLAAMSE GEZELLIGHEID 
BROODJES 

CAFE - PANNEKOEKEN 

Eigenaars, u denkt uw grond, vi l la, 
huis of appartement te verhuren of 

te verkopen ? 
UW AGENTSCHAP 

WEST LITTORAL 
Leopold l l - laan 212 - Oostduinkerke 

Tel. (058)526.29 

RESTAURANT 
« HET PALINGHUIS » a / d Schelde 

Het huis met fami l i t radi t ie 
Jan PAUWELS-DEBRAUWER 
Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 

Tel. 052/43246 
wek rustdag v r i j d 14u tof zat 16u 

MILADY Couture 
Lippenslaan l 9 l 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

DAMESSTOFFEN - GORDELS 
GALONS - NAAIBENODIGDHEDEN 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismi jn 104 — OOSTENDE 
Zeevisgroothandel - voor al len 

ELECTRA-BREE 
P.V.B.A. 

Boneputstraat 28 - Bree 
Tel. 011/65.188 en 66.477 

MIELE - AEG - LINDE 

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

FIRMA DE MONTE 
Adegemstraat 9 - MECHELEN 

te l . 015/15034 
Ook 10-tal merken van elektron. 

orgels (van 8.000 f r af) -
« Küng o-b lokf lu i ten - Orf f -

instrumenten. 

STUDIO - WORKSHOP 
biedt part- t ime en 

fu l l - t ime werkzaamheden, 
we lke THUIS zi jn te verr ichten, 
om Uw vr i je t i jd produkt ie f te 

maken 
Inl icht ingen (postzegel inslui ten) : 

STUDIO - WORKSHOP 
P.o.b. 2168, 's-Hertogenbosch. 

DIRIGENT 
JAN BROUNS 

BEGRAFENISSEN 
Lakborslei 139 - 2100 Deurne 

TEL. 24.23.72 

Vlaming, uw koff ie 
2 a 6.000 fr. b i jverd. p. md. Zo 
eenv. lever. a. Vlaamse vr iend. In
dien geen verkoper bi j u, rechstr. 
b i j ons ; p. 2 kg min 10 % , p. 5 kg . 
min 20 % , op 140 of 164 of 176 fr 
kg. Thuisbest. Spoorweg. Topkof f ie 
Hawai i 1720 Groot-Bi jgaarden, tel . 
(02)65.81.41. 

ANTWERPS 
REKLAMEBUREAU 

vraagt 
haff-fime 

MEDEWERK(ST)ER 
met ervaring 

voor haar buitendienst. 
Schrijven bureel blad 
onder de letters R D. 

IEDER DORTMUNDER 
TH IER BRAU HOF 

k a n U o p ieder o g e n b l i k v a n de dag v a n h e t jaar 
m i d d a g - en a v o n d m a l e n a a n b i e d e n 

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 ; gezel l ig, f i j n , goed en goedkoop 
De grote specialiteiten zi jn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - FIsbeIn mit Sauerkraut - K ip aan het spit - Krachtvleesschotel 

beter dan in Duitsland 

LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016'287.72 - 1500 plaatsen. 

ANTWERPEN : Groenpl . 33 T J3'31.20.37 - mooiste zaal van de stad 

LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11 . Tel 016/268.69 - mooiste 
kelder van Europa. 

BRUSSEL : NIeuwbrugstraaf 28. Tel. 02 18 74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) ; Au toweg . Tel. 0 5 3 2 2 8 53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kor t r i jk ) : Brugsesteenw. 1 . Tel. 056 715.3ff - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen - Tel. 03 53.09 32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Llchtervelde - 2,000 • I. - Tel. 051 '72.822 
DRONGEN : Au toweg Brussel-Oostende - Tel. 09 26.74.32 
SINT-TRUIDEN i Spaansebrugsfraat : Tel. 011 736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenweg Knokke-Maldegem-Moerkerke - Tel. 050/502.96 

Binnenkort 3 n ieuwe THIER BRAU-HOVEN tfz. ; 
BERINGEN - MIDDELKERKE - en LANAKEN 

Wi j zoeken dr ingend : als medewerkers : Ernstige famil ies waarvan 
de man of de v rouw de keuken kan en leiden — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met sociale wet - Liefst mensen van ' i vak 
Schriftel i jk aanbieden b i j : ABTS : Tiensesfeenweg 128, Korbeek- lo 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle houl-
insekten. TWINTIQ JAAR WAARBORQ. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans liet 
land. P.V.BA. INDUSTRADE. Vanderzijpenstr. 
12, Wemmei (Bt.) - Tei. 02/79.20.00. 

PELSEN 
CUYLITS 
Frui thof laan 
Berchem 

102 -103 

Wi j moderniseren uw 
overjaarse bontjas naar 
de nieuwste model i jn . 
Maken in eigen atelier 
al le model len naar Uw 
keuze en In de pelssoort 
die U zelf uitkiest. 

LIEFST AFSPRAAK MAKEN 
TEL. 49.21.96 

ÖPFeCT - STBNCILWERK - POTOKOPk/ 
I N K A 

Tumhoutsabaan Wi - Borgertiout 
TBL. O3.SB.70.0O 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03) 86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
• 

Bijhuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03) 36.10.11 
Gent 

tel . (09) 22.45.62 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 

V O O R EEN BETER G E B O U W OP EEN BETERE G R O N D 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN» .V. 

ANTWERPEN 

Meir, 18 

tel. 03/31.78.20(51.) 

600 ARBEIDERS 
CENT 

Onderbergen, 43 
tel. 09/25.19.23 

09/25.94.69 

1001 MOGELIJKHEDEN 
GENK 

Winterslagstraat. 22 
tel. o n / 5 4 4 . 4 2 

LEUVEN 

Brusselsestraat, 33 

tel. 016/337.35 
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Oe post ohmpische periode lijkt wel de meest geschikte revanchetijd te zijn om wereldrekords te doen sneuvelen. Putteinans snoepte een wereld-
rekord af van zijn München-rivaal Lasse Viren over de 5000 m en ook een t/e over de 3 mijl. Roelants liep in één uur 20 km 784 m en de 20 km in 
97.44.4. Onze Willy Polleunis was de vlugste in de 10 miil met 46.04 2. Goede ti/d voor onze atleiieksport. 

^]@<^^ooo 
De meest prestigieuse olimpische spelen aller tijden zijn al meer 
dan een week achter de rug. Er wordt niet meer gelopen te 
München, of gesprongen, of gezwommen, of gebokst, of gescho
ten. De sportkranten hehhen niets meer te melden. Zij zwijgen 
er dus over. Show is over. 

Wij vinden dat de spelen té duur zijn uitgevallen om er na één 
week reeds over te zwijgen. Deze week dus graag nog een woord
je over München. Vanaf volgende week gaat het over die van 
Montreal. 

* 
De spelen van Montreal — kijk, wij heginnen deze week al — 
zullen duurder zijn, grootser, gigantischer, spektakulairder, ge
weldiger. Hoe dit laatste woord dient begrepen, laten wij aan 
tt over. 

Wij doen niet mee aan nationalisme. Wij gaan dus niet uitreke
nen hoeveel medailles ieder land behaalde. Maar wij haalden er 
minder dan Nederland en meer dan India. Knoop het maar aan 
èlfcaaV. 

• 
Wij gaan liever eens de rekening maken per « regime ». Natuur
lijk is ddt veel dwazer nog, gevaarlijker zelfs. Maar wij hebben 
altijd de indruk dat het daar toch om doen is. 

•k 
Alle ontwikkelingslanden samen behaalden amper drie gouden 
medailles. Wie zou daar nu over praten ? De westerse democra
tieën (deze rubriek is niet gespeend van humor, zoals u ziet) 
verzamelen eendrachtig 92 gouden medailles. De volksdemocra
tieën (de humor gaat in stijgende lijn, zoals dat hoort) brachten 
het tot 100 stuks. Dit is meteen voor ieder sportliefhebber duide
lijk : het verschil tussen oost en west is klein. Het is in regimes 
goed... voor de topsporters. 

Volgens Roger Moens, staatsambtenaar, hebben België en Oegan
da dezelfde nationale kleuren : rood, geel en groen. Wij hebben 
in allerijl het zwart van onze drapoo groen laten verven, en heb
hen nadien met ontzetting vastgesteld dat de Oegandese vlag is : 
zwart - wit - rood. Kan Roger Moens de zaak eens duidelijk 
stellen : wat is nu Belgisch en wat Oegandees : zwart - geel -
rood, groen - geel - rood of zwart - wit - rood ? 

• 
Het verwonderd ons dat Daniël Mortier tijdens een van zijn 
simbolische reportages niet gewezen heeft op onze diepe verioant-
schap met het vaderland der olimpische spelen, Griekenland. 
Samen geboren in 1830. op een haartje na met dezelfde koning, 
met kolonels aan het hoofd, ginds van het land, hier van de 
sportjongens, en met eenzelfde aantal -medailles in de spelen 
(twee stuks zilver), eer die met niemand diende gedeeld. Als dat 
geen simbool van verwantschap is... 

Er blijken nogal wat ontevredenen geweest te zijn te München. 
De Amerikanen (basket), de Pakistani (hockey) de zwarten (uit
sluiting), Rhodesié en Zuid-Afrika (geen toelating tot deelna
me), de Chinezen (geen erkenning), de Israëlieten (moorden), 
de Palestijnen (mislukte aanslag), de Nederlanders (terugtrek
king) en nog enkele andere landen en volkeren. Zal de karavaan 
stilhouden voor enkele jankende honden ? Pfff... 

* 
Hieromtrent bestaat niet de minste twijfel : de verbazingwek
kende prestaties werden geleverd door de jongens van de sport-
sektie van de Vlaamse televizie. Maar vermits wij dat gewoon 
Kijn, moeten wij daarover niet uitweiden. 

3en wi] zo vrij zijn het betrekkelijk sukses dat wij te Mün
chen hoekten — twee zilveren medailles is inderdaad met zo 
slecht, als men alle omstandigheden in acht neemt — niet een 
« Belgisch » sukses te noemen, maar een sukses van Mon Van-
deneijnde en zijn jongens. De rol die het vaderland hierin speelde 
is ons namelijk niet zo duidelijk. 

• 
•BIJ het ter perse gaan vernemen wij dat het Belgisch olimpisch 
komitee de eerste atleten heeft aangeduid die België zullen ver
tegenwoordigen op de olimpische spelen te Montreal in 1967. Het 
betreft hier de nationale hockeyploeg. En 2164 offisjellen, maar 
dat zijn geen atleten. 

• 
Hiermede zetten wij dan maar een punt achter de olimpische 
spelen van 1972. Wij hopen dat die van Montreal er anders zullen 
Uitzien. 

posl-ollmpideeljes 

ACHTTIEN 
ZONDER BRUSSEL 

Waar ze er de koereurs en 
de toeschouwers gaan voor ha
len, mag Joost weten, maar er 
zijn dit jaar niet minder dan 
achttien zesdaagsen te betwis
ten en te bezoeken. Achtereen
volgens Londen( al gedaan on
dertussen), Berlijn, Dortmund, 
Frankfurt, Grenoble, München, 
Detroit, Munster, Gent, Zurich, 
Chicago, Los Angeles, Keulen, 
Bremen, Rotterdam, Milaan, 
Groningen en Antwerpen. Zo
als men ziet zijn het de Duit
sers die de kroon spannen. Wel 
komiek voor een land zonder 
koereurs. Maar met veel bier, 
hoempapa's en goesting om op 
de rol te gaan. 

Wijzelf, algemeen erkend als 
de ware koningen van de velo, 
blijven goed onze streng trek
ken, want met twee zesdaag
sen doen wij dik ons part. Wat 
ons een beetje verwondert is 
dat Viaene met zijn geprefa-
briceerde piste al « binnen » 
schijnt te zijn, want hij komt 
nergens op de lijst voor, en dat 
ook het prestigieuze Forest-
National (vroeger was dat 
Vorst) er niet op gebrand lijkt 
de goede Belgen hét spektakel 
bij uitstek aan te bieden. 

BETER MIDDEL 

De wijze vaderen van de 
voetbalbond hebben beslist dat 
er voortaan aan de « gele 
kaart » ook een « prijs » zal 
verbonden zijn. Men kent de 
« gele kaart ». Wie op het voet
balveld wat al te vlegelachtig 
deed, kreeg ze voor de neus 
geduwd, en dat betekende dat 
hij er bij de volgende beurt 
uitging. Het haalde niets uit. 
Zolang men geen « geel » 
kreeg, was men immers prak
tisch veilig. Welke arbiter 
haalde nu dadelijk de « rode 
kaart » (uitsluiting) boven, al
lo ? Goed, voortaan dus ook 
sankties voor herhaalde ver
wittigingen. Per vier slechte 
punten, één zondag schorsing, 
per zeven slechte punten, twee 
zondagen, enz. Met permissie, 
wij vinden het flauwe kul. De 
enige oplossing is dat de bond 
écht achter de scheidsrechters 
staat. Gele kaart : drie zonda
gen. Rode kaart : zes. Geen 
zever, geen gediskussieer. Geen 
invloedjes van machtige heer
tje van grote klubs. En klubs 
die druk proberen uit te oefe
nen op arbiters en hun carriè
re : verwezen naar een lagere 
afdeling. Alleen, en daar zal 
ons sisteem ook wel falen, het 
zijn de machtige heertjes van 
de grote klubs die dat zouden 
moeten waar maken. Ziet ge 
van hier. 

KLEINE GROTEN 

Vóór het begin van de voet
balkompetitie meenden wij dat 
het weer zou uitdraaien op het 
gevecht tussen de drie groten 
van het Belgische voetbal, An-
derlecht, Brugge en Standard. 
Wij denken dat nog, maar de 
eerste kompetitiedagen hebbeij 
toch al aangetoond dat de drie 
groot zijn. Verleden zondag 
kreeg Anderlecht op Lierse 
nog een soort voetbalies (Lier-
se maakte een uitstekende in
druk, en Dahl schijnt het soort 
aankoop te zijn waarvan de 
Lierenaars het geheim bezit
ten). Standard won moeizaam 
met 1-0 van St. Truiden, dus 

ook geen uitslag om over te 
jubelen. Klub Brugge tenslotte, 
leeds zeer zwak voordien te
gen Berchem, won even moei
zaam met een doelpuntje ver
schil van Antwerp. Wij zeiden 
het al, wij blijven geloven dat 
de nieuwe kampioen onder de
ze drie zal dienen gezocht. 
Maar wij geloven niet dat het 
van die heren is dat wij dit 
jaar het boeiendste voetbal 
zullen moeten verwachten. 

PRINCIPE 

Het begint weer goed. Te 
Antwerpen heeft scheidsrech
ter Delacour zich, naar de BRT 
meldde, tot elf ur 's avonds 
moeten barrikaderen, eer hij 
veilig het stadion kon verlaten. 
De supporters waren namelijk 
een beetje boos op hem, omdat 
bij de wedstrijd Beerschot-
Luik slecht leidde. Wij hebben 
die match niet gezien. Wij heb
ben wel een « zegsman >v op

gebeld om hem zijn indrukken 
te vragen, en die sprak van een 
inderdaad slechte leiding. Kan 
dus best zijn. Maar dit ver« 
klaart niet dat toeschouwers, 
die tenslote met heel de zaak 
niets te maken hebben, het 
recht zouden hebben een 
scheidsrechter het leven zuur 
te maken. Wij nemen aan dat, 
als Delacour gewoon was bui-
tengestapt, er niet meer zou 
gebeurd zijn dan wat geroep 
en — in het ergste geval — 
een stomp of een duw links en 
rechts. Wat wij moeten lerert 
is dat de scheidsrechter, ook 
als hij zich vergist (wat best 
kan), moet geëerbiedigd wor
den. En daarin zouden de kran
ten moeten vorgaan, en niet, 
zoals « Les Sports », alle arbi
ters proberen te kraken die 
een match leidden waarin de 
favoriete ploeg niet bevoorde-
ligd werd. 

VIVAT MIEL... 

EN GASTON 

Miei Puttemans veroverde 
te München een zilveren me
daille, en verleden week ver
beterde hij te Aarhus in Zwe
den het wereldrekord over da 
3000 meter, sedert zeven jaar 
op naam van Keino. Miei deed 
er twee volle sekonden af, en 
dat is een daverende prestatie. 
Waarvoor onze oprechte geluk
wensen. En misschien heeft hij 
verleden woensdag weer een 
knalprestatie geleverd. Dat 
wisten wij echter niet op het 
ogenblik dat wij dit schreven. 
Wij moeten namelijk op maan
dag « binnen » zijn. Miei was 
niet de enige die over zich deed 
spreken. Lasse Viren vestigde 
een nieuw wereldrekord over 
de 5000 meter, en Garderud een 
nieuw wereldrekord over de 
.3000 meter steeple. Rekord dat 
jaren op naam heeft gestaan 
van Gaston Roelants. Wat nu 
deze laatste betreft : die schijnt 
zich niet te laten deprimeren 
door zijn slecht presteren in 
München. Hij won verleden 
week een 5000 meter in een 
zeer behoorlijke tijd. Zo mo
gen wij de Gasotn. Proficiat. 

Yan verleden naar heden en toekomst 
Vlaanderen een nieuw perspectief 

Winkler Prins 
Encyclopedie 
van Vlaanderen 

5 grote delen in luxe banden. Samen 27{X) blz. met 1500 
illustraties waaronder 160 blz. in 4 kleuren en liondei'-
den tekeningen en kaarten deels in kleuren. 
Het meest volledige naslagwerk dat ooit over Vlaan
deren is verschenen. Van A tot Z origineel. Samen-
gesteld door 120 Vlaamse deskundigen. 
Een encyclopedie die aan zeer verscheiden en vooral 
ook practische eisen voldoet. Elk der 5 delen zal twee 
goed ondersclieiden gedeelten omvatten: 
• een systematisch compendium 
* een alfabetisch gerangschikt gedeelte 
Over alle belangrijke feiten, gebeurtenissen en perso
nen - vooral van deze tijd - kan men zeer snel de ge
wenste inlichtingen terugvinden. Een onmisbare'do
cumentatiebron voor men
sen die denken in termen 
van morgen. 
Mi intekenen betekent een 
voordeel van 500 F. 
Een ELSEVIER uitgave 
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D W r i blijvend Inlichtingen 
- onder open omslag: - ongel'ran-
keerd - zenden aan uw 
boekhandel of aan NV Elsevlep 
Sequoia, Mercellsstraat 74, 
1050/2 Brussel. 
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