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SCHERPE KRITIEK VAH DE VOLKSUNIE 
OP HET RELEID VAN DE REGERING 

Alles wijst er op dat de staking van de zelfstandigen in heel 
het land maandag en dinsdag een indrul<wekkende omvang 
zal aannemen. De voorbereidende lichlstaking werd algemeen 
opgevolgd, in de winkelstraten hangen de stakingsoproepen van 
raam tot raam, de eensgezindheid is ongemeen groot. 

Wie de beroering bij de middenstanders met enige aandacht 
volgt voelt overduidelijk aan dat het hier om veel méér gaat dan 
de inwilliging van een aantal concrete eisen. 

Hier strijdt een ganse maatschappelijke klasse voor haar 
volwaardige erkenning als sociale partner en voor haar recht 
op een menswaardig bestaan, voor haar recht op voortbestaan. 
Talrijke, vooral kleinere zelfstandigen, voelen zich In hun bestaarv 
rechtstreeks bedreigd door de genadeloze « schaalvergroting ». 
Zij verdedigen zich met grote energie maar verwachten terecht 
ook raad en doelmatige steun van de overheid om hun vele 
problemen meester te kunnen worden. En dat Is precies hun 
grote wanhoop . die steun krijgen zij niet; echte aar»qlaoht 
krijgen zij niet, men tracht hen alleen maar wat te paaien. 

Erger zelfs. De Staat die zo toeschietelijk kan zijn voor inter
nationale grootindustrieën, maakt het de eigen middenstanders 
nog wat moeilijker met allerlei bijkomende fiscale en administra
tieve plagerijen, terwijl hij hen op sociaal gebied als tweede
rangsburgers blijft behandelen. 

beleid gevraagd! 
Of de zelfstandigen door deze algemene staking veel dichter 

bij hun doel zullen komen blijft echter problematisch. Kunnen 
zij veel verwachten van een regering die samengesteld is uit 
vertegenwoordigers van partijen, waarin de middenstand niet 
zoveel te vertellen heeft ? Och ja, onder hun mantelorganisa
ties tellen de CVP en ook de BSP middenstandsverenigingen, 
Jawel, maar evenzeer coóperaliieven die het vertikken om mee 
te staken... 

In elk geval verplicht de staking er de regering nu al toe 
enige aandacht te schenken aan de middenstandsproblemen. 
Morgen, vrijdag, zal de kabinetsraad nagaan op welke wijze de 
gemoederen tot bedaring kunnen worden gebracht. Het zoet
houdertje zal wellicht bestaan in het afschaffen, voor de « klei
nen » althans, van de 13e maand BTW en wat verhoging van de 
kinderbijslag. Het valt echter te vrezen dat, eens de staking 
voorbij, het middenstandsdossier door de achtbare excellenties 
weer vlug opzij zal worden geschoven. De ministers van de 
ploeg Eyskens II gedragen zich wel eens meer als struisvogels 
of sjacherende kooplieden. Een vaste beleidslijn en duidelijke 
opties hebben zij blijkbaar niet, wie de grootste druk op hen 
uHoefent krijgt het meest... Zie maar hoe een Cools bijvoor
beeld tegenwoordig zijn handeltje drijft : een beetje toegevin
gen aan de middenstand in ruil voor de intrekking van het ver-
bodsbesluit op de vogelvangst. Het typeert een bepaalde poli
tieke moraal in deze regering ! 

De zelfstandigen hebben voorlopig dus geen keuze : zij moe
ten, ook na 3 oktober, zware druk blijven uitoefenen op onze 
Improviserende bewindvoerders, en hen diets maken dat zij 
bij de eerstvolgende verkiezingen wel eens even solidair en 
massaal in de oppositie zouden kunnen gaan. Tenzij... 

Paul Martens. 

Ti/dens een persconferentie te Brussel vorige dinsdag hebben de 
woordvoerders van de Volksunie het verwaide en improvisatorische 
beleid van de regering-Eyskens scherp op de korrel genomen. Een beleid 
dat op financieel gebied een flagrante verloochening is van de beginselen 
die de eerste-minister zelf voorhield enkele jaren geleden, en dat geken
merkt wordt door een echte manie om alle politieke problemen « op te 
lossen », of liever weg te schuiven, op de rug van de belastingsbetalers. 
Een beleid dat de sociale klok op menig gebied terugdraait, de ganse 
middenstand ergert, de levensduurte snel doet stiigen en daardoor onrust 
teweeg brengt bij brede bevolkingslagen. Een beleid dat op het gebied 
van de gemeenschapsvraagstukken ronduit chaotisch kan genoemd wor
den. De regering vertoont inzake alle belangrijke beleidsproblemen een 
dergelijk gebrek aan doctrine en samenhang dat zij, in het belang van 
het land, best /o spoedig mogelijk zou verdwijnen. 

DE ZELFSTANDIGEN 
BETOGEN TE BRUGGE 

m a j n d « g 2 o k t o b e r te 15 u u r 

HET FINANCIEEL 
WANBELEID 

De Volksunie is ten zeerste be
kommerd over het financieel be
leid van de regering en de zorg
wekkende toestand van de open
bare financies, zowel van het Rijk 
als van steden en gemeenten. 

Het is duidelijk dat de jongste 
jaren de uitgaven in belangrijke 
sektoren totaal uit de hand gelo
pen zijn en dat de stijging der uit
gaven (in een ritme dat de stijging 
van het BNP aanzienlijk overtreft 
— voor 1973 wordt opnieuw een 
stijging met 12 % aangekondigd) 
een der hoofdoorzaken is van de 
inflatie en voortdurende belastings
verhogingen noodzakelijk maakt. 

De Volksunie wijst erop dat de 
traditionele socialistische politiek, 
de staatsuitgaven steeds maar op 
te drijven met het argument dat de 
rijken er maar moeten voor beta
len, in feite op de rug van de 
massa der belastingsbetalers te
recht komt. Het zijn in de eerste 
plaats de minder gegoeden die ge
troffen worden door de stelselma
tige verhogingen van de onrecht
streekse belastingen, taksen e.a. 
en door de steeds stijgende le
vensduurte. Er kan o.m. verwezen 
worden naar de jongste maatregel 
inzake de verhoging van de accijns-
lasten op de benzine, die — hoe 
dan ook, rechtstreeks of onrecht
streeks — ten laste zal vallen van 
de grote massa der verbruikers. 

Het Is daarbij biezonder erger
lijk te moeten vaststellen, dat deze 
asociale politiek gevoerd wordt 
door twee partijen die op een ster
ke syndikale vleugel steunen. 

Da woordvoerders van de VU 

hebben terecht in het parlement 
de financiële politiek van de rege
ring afgekeurd en gewezen op de 
omvang en de gevolgen van de in
flatie : om de aandacht af te lei
den van de gemeenschapsproble
men en haar onverantwoorde be
groting voor 1972 te doen aanvaar
den heeft de regering op een licht
zinnige wijze het spookbeeld 
gehanteerd van een ekonomische 
krisis ; gedurende de eerste 8 
maanden van het jaar is de open
bare schuld gestegen met 42,1 
miljard fr. tegen 14,7 miljard ge
durende dezelfde periode in 1971 
en 10,1 miljard in 1970 ; alhoewel 
de belastingen 24,2 miljard méér 
opbrachten dan gedurende dezelfde 
periode in 1971, ziet de regering 
zich verplicht, in strijd met haar 
beloften, de belastingen te verho
gen. 

De Volksunie wijst erop dat de 
stelselmatige en voortdurende ver
zwaring van allerlei belastingen en 
taksen generlei uitzicht biedt voor 
de toekomst indien de regering 
onbekwaam is de .stijging der uit
gaven binnen redelijke perken te 
houden. 

De ervaring opgedaan met de 
BTW bewijst dat de vorige rege
ring-Eyskens, alhoewel zij de no
dige tijd had, deze hervorming en 
de toepassing ervan op onvoldoen
de wijze voorbereid heeft en dat 
de huidige regering niet in staat is 
een stipte inning te verzekeren. 
Het is nogmaals gans de bevolking 
die, door verhoging van de BTW-
tarieven, moet opdraaien voor de 
manifeste tekortkoming van de re
gering, die niet goed te maken is 
door ondoeltreffende plagerijen en 
een lawine van administratieve 
voorschriften. 

De Volksunie stelt vast dat door 
het financieel beleid van de rege
ring, door de inflatie, de stijgende 
levensduurte, de verhoging van be
lastingen en taksen allerhande, het 
welvaartspeil en de levensstan
daard van gans de bevolking aan

getast worden en sociale onrust a r 
het gevolg van is. 

De snelle stijging van de staats 
uitgaven is in grote mate een ge> 
volg van het gebrek aan cohesie in 
het regeringsbeleid, van de mania 
om alle politieke problemen op t« 
lossen op de rug van de belastinga-
betaler (cfr. het onderwijs : da 
schoolvrede betaald met ongehoor
de verspillingen ; de gemeer»-
schapsvraagstukken : het dwaze en 
voor Vlaanderen onrechtvaardig» 
beginsel van de paritaire verdeling 
der staatsuitgaven tussen Vlaar^-
deren en Wallonië in het teken 
van de zgn. nationale solidariteit). 

De Volksunie meent dat de tra
ditionele politieke partijen niet In 
staat zijn op te treden tegen de 
wantoestanden en de financiële 
gevolgen ervan, omdat zij er recht
streeks verantwoordelijk voor zijn, 
o.m. in de sektor van de ziektever
zekering. 

Het is noodzakelijk dat opnieuw 
« het uur van de waarheid » zou 
aanbreken en de heer Eyskens in 
beschuldiging gesteld voor een f i 
nancieel beleid dat een flagrante 
verloochening is van de beginselen 
die hijzelf voorhield enkele jaren 
geleden. 

EEN DURE 
ROMPSLOMP 

Het is dan ook niet verwonden 
lijk dat de regering in toenemende 
mate gekonfronteerd wordt met de 
ontevredenheid van grote groepen 
uit de samenleving. 

Bij de middenstand, bij alle zelf
standigen. Is de malaise in een 
acuut stadium getreden en dit l3 
maar al te begrijpelijk. Hen ergert 
in hoge mate de wijze waarop zij 
in het BTW-stelsel werden inge
schakeld, de wijze waarop de ad
ministratie hen behandelt bij ge
brek aan voldoende geschoold en 
onderlegd personeel met rijp in
zicht. Hen ergert het uitblijven van 
de zo noodzakelijke vereenvoudi
ging van de tarieven én van do 
formulieren en het uitblijven van 
een verantwoord planologisch en 
stedebouwkundig beleid inzake do 
vestiging en inplanting van aller
lei mamoetbedrijven, super- en h)^ 
permarkten. 

(lees door bh. 3> 

-^ 
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en gij 
nutteloos... 

Er gaat een nutteloze betoging 
Ingericht worden waarvoor veel 
geld zal uitgegeven worden. 

Zou het niet beter zijn die beto
ging niet te houden en het daar
voor nodige geld te beleggen in 
een fonds dat tot doel zal hebben 
de kinderen van in Wallonië ge
vestigde Vlaamse gezinnen onder
wijs te geven in het Vlaamse 
hnd ? 

Op lange termijn zou het aldus 
gebruikte geld, goede vruchten af
werpen voor de Vlaamse gemeen
schap terwijl het nu verloren geld 

te. 
H.B., Antwerpen. 

voer-nederiands 
vergeten ? 

In de • Standaard-bladen » 
schreef reporter B.R. dat de inter
nationale BRT-show, op 14 septem
ber rechtstreeks van 's Gravenvoe-
ren uitgezonden, een flop was, 
aangezien het Nederlands verge
ten werd. 

De vele personen van de Voer
streek, die ik over dat Standaard
verslag sprak, zegden : « B.R. is 
weer aan het afbreken • en « Die 
show was een sukses ». 

Eerstens dient er gezegd : wan
neer om zekere omstandigheden 
het Nederlands niet gebruikt wordt, 
dan wil dit nog niet zeggen dat 
onze taal in de vergetelhoek wordt 
geduwd. Het enthousiasme van de 
Voerjeugd, op die show aanwe
zig en door heel Vlaanderen ge
zien, bewijst overduidelijk dat het 
geen flop was. 'n Vergeten school
meester kan dat sukses niet ont
kennen. 
• De bedoellfiS' vW"BRT-T!ener-
klanken was : 

1) met die show de aandacht van 
heel de Vlaamse jeugd (en hoeveel 
ouderen hebben ook niet naar die 
show van Voeren gekeken ?) op 
de Vlaamse Voerjeugd trekken. Dat 
Is perfekt geslaagd, want zaal, 
aanwezigen, inleidingen enz. waren 
door en door Vlaams. 

2) de Voerjeugd een internatio
nale prestatie schenken en doen 
voelen dat met enge taalstrijd de 
Voer kapot gaat, wijl internationale 
volksverbroedering [de zingende 
artisten waren van verscheidene 
landen van de wereld) onze Vlaam
se zaak in de Voer dient. 

Het is -hoogste tijd dat ook in 
de Voerstreek algemene verbroe
dering komt en dat de twee thans 
bestaande gezindheidskampen ver
dwijnen. Zo men de Voerjeugd, de 
toekomst van dit gewest, niet ver
moorden wil, dan dient het twee 
soorten scholen (Ned. Fr.) systeem 
spoedig opgelost in een eentalig 
gecentraliseerd schoolregiem in 
feen gefusioneerde « Voer-Gulp »-
gemeente. 

Da Vlaamse Voerstreek dankt 
ngs deze weg • BRT-Tienerklan-
•n ', vooral de heren Reymen en 

Capiau, die met liefde voor de 
Voerstreek de heerlijke uitzendin
gen van 12 en 14 september ver
zorgden. Velen snakken naar de 
dag dat de BRT nog eens naar de 
Voergemeenten komt, om onder 
kundige en breeddenkende leiding 
' de Nederlandstaligheid interna
tionaal te dienen ». 

J.G., Tongeren. 

eyskens' 
zwanenzang 

Volgens vele politieke waarne
mers is er een regeringskrisis op 
til. 

Het is natuurlijk weer eens de 
Volksunie, die reeds maanden ge
leden herhaaldelijk heeft gewaar
schuwd voor het feit dat de BSP-
CVP-regering met de heer Eyskens 
aan liet hoofd, een catastrofe zou 
worden voor het land. 

Zowel in Wallonië als in Vlaan
deren (daar vooral) beginnen zelfs 
zij, die nooit hebben willen toege
ven dat CVP-BSP een kunstmatig 
huwelijk was, nu in te zien dat ge
durende de voorbije maanden een 
regeringspolitiek werd gevoerd, 
die voor de kleine man verregaan
de negatieve gevolgen heeft ge
had en nog zal hebben. 

Ivlen moet geen kenner zijn van 
de politiek om vast Ie stellen dat 
de ploeg Eyskens-Cools niets an
ders heeft gedaan dan in de zak 
zitten van de arbeider en van de 
kleine zelfstandige (met arbeider 
bedoel ik ook bediende). Zelfs tij
dens de vakantie hebben zij dag 
en nacht gewerkt om te onderzoe
ken op welke manier men best zo 
onopvallend mogelijk het geld uit 
onze zakken zou kloppen. 

Zij zijn er niet in gelukt ons om 
de tuin ie leiden en het is nu zo 
klaar als pompwater dat de rege
ring van het dure leven in de ko
mende weken heel wat zal te ver
duren krijgen. Het begint reeds mei 
de aktie van de zelfstandigen op 2 
en 3 oktober, een aktie, die zeker 
sukses zal kennen, aangezien de 
grote middenstandsorganisaties 
zich bij de aktie hebben aangeslo
ten. 

Wanneer de heer Eyskens nog 
onlangs verklaarde dat geen nieuwe 
belastingen of verhogingen ervan 
zouden doorgevoerd worden, dan 
kan iedereen nu vaststellen dat 
dit eerzuchtig heerschap een grove 
leugen de wereld heeft ingezon
den, die hem door de publieke 
opinie moeilijk (wellicht nooit) zal 
vergeven worden. Gaston heeft 
slechts bereikt dat een financiële 
krisis in dit land voor de nabije 
toekomst niet denkbeeldig is. 

Even een onvolledige lijst : de 
inschrijvingsgelden voor de Uni
versiteit werden gevoelig ver
hoogd ; het brood werd duurder ; 
de prijs van de sigaretten werd 
met 1 fr verhoogd ; de bieren en 
andere alcoholische dranken gin
gen de hoogte in ; de telefoonta
rieven sloegen op, de radio- en TV-
taksen verhoogden ; de benzine 
wordt met minstens 93 et. de liter 
verhoogd enz... enz... 

N A T I O N A L E LOTERIJ 
1tll< TRANCHE 

Supertranche 

HOOG LOT 

15 M I L J O E N 

VIJFTIEN loten 
van 1 MILJOEN 

Trekking op 9 oktober 

HET BILJET : 300 fr. 
HET TIENDE : 33 fr. 

95.967 LOTEN VOOR EEN TOTAAL VAN 1 2 6 M I L J O E N 

ZIJ, die zich uitgeven als partijen, 
die werken vanuit sociaal oogpunt 
komen uiterst oneervol uit de slag. 
Gaston Eyskens, die van zichzelf 
denkt dat hij een groot staatsman 
is dreigt zichzetf en zijn partij, 
samen met de BSP mee te sleuren 
in de grootste politieke nederlaag 
aller tijden. En... nu zwijg ik nog 
over de mislukte grondwetsherzie
ning, enz... 

De zwanenzang van CVP en BSP 
is begonnen en velen zullen daar 
geen spijt van hebben. 

W.S., Molenstede. 

diagnose 

Velen onder ons zijn de mening 
toegedaan dat de Vlaamse strijd 
reeds op vele velden is gewonnen. 

De toestand op politiek-econo-
misch en sociaal vlak is echter 
zodanig geëvolueerd dat bijna ie
dereen in een zekere staat van 
maatschappelijke welvaart ver
keert. 

Die welvaart of toestand van 
comfort is de oorzaak dat er een 
zekere domper op de Vlaamse ak-
ties staat. 

Men denkt dat de meeste grie
ven en eisen van ons volk reeds 
in grote mate zijn voldaan, en dat 
wij alle redenen hebben tot een 
zekere gemoedsrust. 

Niets is echter minder waar, 
want meer dan één adder zit onder 
het gras, terwijl juist over de taal
grens de vijand op de loer ligt, en 
wij midden in het hart van Vlaan
deren een gróte rotte plek hebben : 
Brussel. 

Terwijl armoede een grote gesel 
is voor een volk is een grote wel
stand er misschien nog een gro
tere. 

Het Vlaamse volk leeft niet meer 
in grotten of in gore achterbuur
ten, maar wel in zijn zetel voor 
zijn TV. 

Geen afstanden zijn nog te ver, 
tijdens de weekends kan men zich 
gemakketijk verplaatsen, en men 
kan zich vele dingen veroorloven, 
dan men vroeger aan denken kon. 

En in dat alles ligt de ziekte van 
de beweging, ligt de teloorgang 
van ons volk. 

Wij leven als de rijke Romeinen, 
gemakkelijk en lui, wij kunnen 
doodeenvoudig de moed niet meer 
opbrengen nog van onze reeds 
grote vrije tijd iets af te doen voor 
de Vlaamse aktie. 

Een aktie waar zelfs velen niet 
eens meer het nut van inzien, en 
nog veel minder de grote waarde. 

Er wordt enkel nog in grote mate 
gedacht aan de mogelijkheden van 
promotie op het werk, de aanschaf 
van een nieuwe wagen, de moge
lijkheid van een kleuren-TV, en 
zeker aan de last en de mizerie 
die men zou hebben moest men 
ooit aktief in de beweging worden. 

Want indien U denkt dat de tij
den veranderd zijn, dat bent U 
juist, maar de methoden zijn de 
zelfde gebleven, of liever ze zijn 
nog geraffineerder geworden. 

Wel zal iedereen onder U of 
toch het grote deel een bijdrage 
willen storten, maar wat houdt dat 
in, het kost niet de meest moeite, 
en het is zoiets als een afkoop 
soms die we maar al te graag be
talen voor de rust die we er mee 
hebben. 

Wie zou nog een bijverdienste 
willen opgeven of een voetbal
avond op TV voor de een of andere 
vergadering ? Wie I 
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En toch zijn er nog die enkelen 
die steeds maar verder blijven die 
steeds maar verder ijveren, en die 
wij o zo graag overladen met onze 
kritiek, het enige waarin wij ten 
opzichte van hen zo kwistig mee 
omspringen. 

Men kan ons nu gerust het volk 
van de pantoffeihelden noemen. 

P.B., Moerbeke. 
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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 

Wens 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 praktijk in eigen 
land inzake management van 
aankoop, zoekt ernstige betrek
king liefst in het Brabantse. 
Kontakt via sen. M. Van Hae-
f̂ ?n ?̂T^ "̂' ?" 'do 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 VJ-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 - 4-talig. 
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. Pro
vincieraadslid Oswald Van O o 
teghem, Rode ruisstraat 7 -
9001 Gentbrugge - tel. : 
09/52.72.87. — R 153 

Veertigjarige hoofdboekhouder 
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 

Gewezen beroepsmilitair, gebo
ren 6 maart 1916, zoekt passen
de betrekking, in de omgeving 
Antwerpen - Sint-Niklaas, als 
arbeiders, magazijnier of an-
andere. 
Voor verdere inlichtingen en 
kontakt : Nelly Maes, volks
vertegenw. Pr. Jos. Charlotte-
laan 115, Sint-Niklaas. Tel, : 
76.49.74 zone 03 — R 155 

Zoeken aangepaste betrekking 
in het Limburgse 

— juffrouw, 17 jaar, diploma 
A6/A3 (handel) 

— juffrouw, 22 jaar, diploma 
humaniora wetenschappelijke 
B. 

— juffrouw, 20 jaar, diploma 
A2 (steno dactylo - boekhou
ding) 

— heer, autovoerder, bij voor
keur streek van Sint-Truiden. 
Zich wenden : volksvertegenw. 
E. Raskin, Ursulastraat 1, Ei
genbilzen, Tel. 011/19454 

— R 154 

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

NINOVE 
Beverstraat 24-26 

Tol. (054) 331.05 

AALST 
Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053) 240.60 

KINDERARTIKELEN : p loo i - en wandelwagens - bedjes en w iegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversler ingen - wastafels 

en waskussent • k inderk led ing. 

SPORTARTIKELEN : al ler lei - tu rnk led i j - ru l teru l t rust ingen - p lng -
3ong tafel» - badk led ing en al le toebehoorten - ro l - on Ijsschaatsen -

kamptngart lke len - turngere l . 

SPEELGOED : u i tgebreide keu» In merkart ikelen : autobanen - elektr. 
treinen der beste merken - auto's - go-carts - t raktoren - poppen -
poppenwagen» en -wiegje» - bure len . lessenaars - borden - f iets
jes - alle gezelschapsspelen - al le soorten mekanleken - schooltas

sen . borden - tu inmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE I 

.'ö^^ ..^v^^^"-' 
.̂ "̂̂  «ANANASSAP 

.v^^^ 

.c>' ^^ 
M A I D 

100 % ZUIVER EN NATUURLIJK ! 

Alleeninvoer voor België en Luxemburg : 

GEYO p.v.b.a 

Churchilllaan 106 
2120 SCHOTEN 
Tel.: (03)58.74.33 
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SCHERPE YU KRITIEK OP REGERINGSBELEID 
(vervolg van biz. 1) 

In die omstandigheden is de ver
scherpte aktle van de midden
standsgroeperingen voli<omen be-
grijpelijtc en verantwoord. De 
Volksunie zegt de zelfstandigen 
dan ook alle steun in de strijd die 
r i j momenteel voeren tegen wat 
zij de administratieve rompslomp 
noemen. 

SGHOOL-
KWESTIE, 
CENTEN
KWESTIE... 

Inzake het onderwijsbeleid moe
ten wij vaststellen dat in België 
de onderwijspolitiek meer dan ooit 
op niet-wetenschappelijke gronden 
wordt gevoerd. Bovendien wordt dit 
beleid in zijn belangrijkste aspek-
ten onttrokken aan de Inspraak en 
ds kontroie van het parlement. 
Ten slotte ziet het ernaar uit dat 
de • schoolkwestle » door de tra
ditionele partijen, voornamelijk de 
BSP en de CVP, opnieuw dreigt 
misbruikt te worden als wissel 
munt in de partijpolitieke machts-
t t r i jd . De bedreigingen, geuit door 
de heer Van Eynde, zijn in dit op-
xicht betekenisvol. Noch de BSP, 
noch de CVP hoeven erop te reke
nen dat de Volksunie dit spel zal 
meespelen : wij lenen ons niet 
tot dergelijke manoevers. 

De Volksunie klaagt ten scherp
ste de lakse houding aan van de 
regering die dit alles maar laat 
gebeuren en er zich voor het ogen
blik toe beperkt een aantal be
twistbare budgetalre maatregelen 
te treffen, waarvan de sociale 
weerslag voor de bescheiden en 
grotere gezinnen en voor een aan
tal scholen niet te onderschatten 
is (verhoging van het kollegegeld, 

'afremmen van de studietoelagen 
voor leerlingen boven de 14 jaar, 
bezuinigingen ten nadele van vrije 
en provinciale scholen die reso
luut de weg van het VSO waren 
opgegaan). 

Wat de herziening van het 
schoolpakt betreft moeten de be
sprekingen ons inziens uitmonden 
In een grondige herdenking van 
ons hele onderwijsbeleid. 

De Volksiwie staat er met klem 
op dat VOORAF, en bulten het 
raam van een globale herziening 
van het schoolpakt, alle sociale en 
professionele diskriminaties tussen 
$cholen, onderwilsmensen, ouders 
an leerlingen zouden worden weg
gewerkt. Wil kannen niet aanvaar
den dat de uitschakeling van deze 
diskriminatolre toestanden afhan
kelijk zou worden gemaakt van een 
globaal schoolpakt-akkoord. 

De Volksunie blijft bereid mee te 
werken aan het tot stand brengen 
van een nieuw onderwijspakt. Zij 
zal zich bij de besprekingen laten 
leiden door haar reeds vroeger be
kendgemaakt programma Inzake 
onderwijsbeleid. Bij deze gelegen
heid wensen wij nogmaals onze 
standpunten in verband met de 
schoolgebouwen en de pluralis
tische gemeenschapsschoal In her
innering te brengen. 

Inzake de schoolgebouwen, hét 

grote struikelblok, heeft de Volks

unie de veilige weg aangewezen : 
het oprichten van schoolgebou
wen, hun materiële inrichting en 
modernisering behoren tot de op
dracht van het Rijk. Deze optie 
werd gekonkretiseerd wat de over
dracht van het patrimonium van 
het vrij onderwijs aan de Staat be
treft en de wederkerige verplich
tingen van het Rijk. Steeds op
nieuw waarschuwde de Volksunie 
tegen de oprichting van twee af
zonderlijke Fondsen voor School
gebouwen. 

Wat de pluralistische gemeen
schapsschool betreft stelt de 
Volksunie voorop, dat de onbe
perkte en volkomen vrije keuze 
van onderwijs moet worden ge
vrijwaard. Wij hebben bij herha
ling gezegd dat onze voorkeur gaat 
naar de pluralistische gemeen
schapsschool, een onderwijstype 
dat niet kan worden vereenzelvigd 
met de huidige eenheidsschool. 

Met andere woorden ; zo'n 
schooltype bestaat momenteel nog 
niet I 

De onderhandelingen rond de 
herziening van het schoolpakt 
moeten deze pluralistische ge
meenschapsschool echter een 
reële kans geven. 

Zoals gezegd : de VU is bereid 
mee te werken aan een nieuw 
pakt. Zij verwacht echter dat het 
te verwachten « protokol », opge
steld door de huidige schoolpakt-
kommissie, de elementen bevat 
voor een mogelijke vernieuwing op 
het inhoudelijk vlak en voor een 
definitieve oplossing van de kwes
tie der schoolgebouwen. 

De Volksunie eist dan ook dat 
zo spoedig mogelijk een konferen-
tie voor het onderwijs zou worden 
samengeroepen door de minister 
van Nationale Opvoeding, ten ein
de een confrontatie tussen èiie 
betrokkenen en de politici mogelijk 
te maken. 

EYSKENS' 
NIEUWE 
GRONDWET 
SCHIEP 
EEN CHAOS 

Inzake de gemeenschapsvraag
stukken kan men in de houding van 
de regering en tussen de leden 
ervan eenzelfde gebrek aan cohe
sie vaststellen. 

De triomfkreten zijn verstomd en 
de openbare mening geeft er zich 
rekenschap van dat de grondwets
herziening een volkomen misluk
king Is geworden. De kulturele au
tonomie dreigt een flop te worden 
door het ontbreken van eigen f i
nanciële bevoegdheden, van eigen 
uitvoerende macht en door de dui
delijke sabotage van één van de 
regeringspartijen, nl. de BSP. 

De ekonomische decentralisatie 
mondt uit in machteloze adviesra
den. Het provincialisme wan de 
CVP heeft bovendien geleid tot de 
versnippering van de enige kern 
van regionaal uitvoerende macht 
die de éne Vlaamse GOM had kun
nen zijn. De wet op de agglomera
tie Is een epektakulaire mislukking 
geworden. De sohijn-parlteit In Het 

Bestuur van deze agglomeratie, 
met veel ophef aan de Vlamingen 
voorgesteld als een ernstige com
pensatie voor het prijsgeven van 
de Vlaamse meerderheidspositie 
in het parlement en het invoeren 
van de « Liberté du père de fa
milie », bleek van meet af een flop 
bij zoverre dat de regering en de 
provinciale en gemeentelijke bestu
ren, die beheerst worden door de 
traditionele partijen, ertoe ge
bracht worden de werking van de 
Brusselse agglomeratiebesturen te 
saboteren. 

Het hoeft dan ook geen verwon
dering te wekken dat een reeks ob-
jektieve waarnemers een streng 
oordeel hebben uitgebracht over 
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het geheel van de staatshervor
ming, zoals ze door de CVP en de 
BSP met de medeplichtigheid van 
de PVV werd tot stand gebracht. 
Wij vermelden o.m. het Algemeen 
Vlaams Kongres van juni 1971, de 
44e Vlaams Sociale Week in okto
ber 1971, het Vlaams Juristenkon-
gres van mei 1972, procureur-gene
raal Ganshof van de Meersch in 
zijn openingsrede voor het Hof van 
Cassatie in september 1972, enz... 

Het is voor de Volksunie daarbij 
geen troost te moeten vaststellen 
dat de kritiek die door deze waar
nemers thans wordt geformuleerd, 
reeds vooraf, tijdig en bij herha
ling door haar vertegenwoordigers 
in Kamer en Senaat werd naar voor 
gebracht. De meerderheidspartijen 
werden door de Volksunie gewaar
schuwd voor de lamentabele gevol
gen van hun halfslachtige en on
doelmatige hervorming. 

Essentieel bij dit alles is de vast
stelling dat ondanks uiterlijke 
schijn Vlaanderen en Wallonië in 
feite nog steeds niet beschikken 
over enige reële politieke autono
mie. Wij hebben nog steeds geen 
federalisme. 

De uiterlijke schijn die werd in 
het leven geroepen dreigt boven
dien te leiden tot een dure, logge, 
Inefficiënte en ondemokratische 
staatsstruktuur waarin de Burger 
niet meer klaar kan zien. 

Teneinde uit het slop te geraken 
had de Volksunie in maart 1971 
reeds een konkreet onderhande-
lingsvoorstel geformuleerd om te 
komen tot één gewestelijke ver
gadering met uitvoerende kolleges 
en eigen financiële middelen. 

Dit voorstel werd toen, na enige 
aarzeling bij de Vlaamse CVP, door 
de Vlaamse vleugels van de tra
ditionele partijen afgewezen. 

Thans heeft de leiding van de 
Vlaamse CVP een <• plan » gepu
bliceerd over de « Vernieuwing van 
de Instellingen » dat aan haar kon
gres begin oktober zal worden 
voorgelegd en dat in zijn oriënte
ring aansluit bij het Volksunie-
voorstel van maart 1971. 

Opmerkelijk is dat in dit plan tal 
van onderdelen verschillende mo
gelijkheden worden opengelaten 
waartussen het kongres zal moe
ten kiezen, o.m. wat betreft de sa
menstelling van de gewestraden 
en van de uitvoerende instanties 
voor de gewesten. 

Tevens moet onderstreept wor
den dat het « plan • op belang

rijke punten inzake de gewestelijke 
autonomie minder ver gaat dan 
soms verondersteld wordt. Er 
wordt geen echte fiskale bevoegd
heid voor de gewesten voorzien, 
doch enkel een gewestelijke toe
bedeling van centraal vastgestelde 
belastingen. Wat de uitvoerende 
macht van de gewesten betreft 
blijft het plan bij het suggereren 
van een reeks mogelijke oplossin
gen (o.m. het inschakelen van de 
provinciebesturen !). 

Tevens stelt de CVP voor dat 
aan deze uitvoerende macht een 
minister zou toegevoegd worden 
van de centrale regering wat tot 
velerlei interpretaties kan leiden 
en zeker niet kan beschouwd wor
den als een konsekwente federa
listische formule. 

Belangrijker evenwel dan een 
gedetailleerde ontleding van dit 
summiere plan zijn twee essentiële 
politieke bedenkingen. 

Ten eerste is het duidelijk dat 
de stellingname van de CVP een 
stap betekent in de richting van 
het programma van de Volksunie. 
Tegenover de stelling van het CVP-
kongres van 1964 waar het federa
lisme nog werd afgewezen beteke
nen de huidige voorstellen alles
zins een koerswijziging. D e z e 
koerswijziging vindt ongetwijfeld 
haar oorsprong in de druk die de 
Volksunie intussen heeft uitgeoe
fend. 

Het groeiend succes van de 
Volksunie heeft de CVP verplicht 

sommige van haar stellingen t« 
herzien. 

Ten tweede rijst de vraag ho« 
de CVP denkt hare nieuwe vooi^ 
stellen te verwezenlijken. De hut 
dige regering beschikt niet over 
de nodige meerderheden om da 
CVP-voorstellen in het Parlement 
te doen goedkeuren. Bovendien is 
het wel erg twijfelachtig of de BSP 
het plan van haar regeringspartner 
zal aanvaarden. 

De voorstellen van de CVP lijken 
dan ook slechts realiseerbaar op 
voorwaarde dat de huidige politi»-
ke allianties grondig worden hei>-
zien. Wanneer het de CVP ernst 
is met de verwezenlijking van haar 
plan, dan moet zij bereid zijn iiit 
te zien naar wie dezelfde richting 
uit wi l . Zoniet zou het jongste int> 
tiatief van de CVP niet méér zijn 
dan een poging om in het Vlaamse 
land een gunstige elektorale post 
tie te scheppen uit vrees voor vei«-
dere verkiezingsnederlagen. 

Samenvattend moet worden vast 
gesteld dat de huidige regering, 
inzake alle belangrijke beleidspro
blemen een dergelijk gebrek aan 
doctrine en samenhang vertoont 
dat zij in het belang van het land 
best zó spoedig mogelijk ver
dwijnt. 

De Volksunie is in elk geval niet 
bevreesd indien nieuwe verkiezir»-
gen haar de kans zouden bieden 
verder te gaan in de richting van 
de verwezenlijking van het inte
grale federalisme. 

de vu en de zelfstandigen 
In haar programmadag van 7 mei 1972 over de problematiek 

van de zelfstandigen en landbouwers heeft de Volksunie reeds 
haar politieke opties i.v.m. deze problematiek toegelicht. 

De zelfstandigen en landbouwers zijn groepen met een werke
lijke funktie en betekenis in onze ekonomie (meer dan 30 % 
van de tewerkgestelden in ons land zijn of als zelfstandige, vrij 
beroep of loontrekkende in kleine en middelgrote ondernemin
gen werkzaam, terwijl ook een aanzienlijk deel van het fiskaal 
inkomen van de zelfstandigen-groep komt), en de Volksunie is 
derhalve van oordeel dat de zelfstandige als een volwaardig on
derdeel in onze ekonomie moet erkend en ingeschakeld worden. 
Oit betekent dezelfde plichten maar ook dezelfde rechten. 

En daar schort nog heel wat : zo werd berekend dat inzake 
rentetoelagen en kapitaalpremies aan de zelfstandigen en KMO 
slechts 10 % van het totaal bedrag werd uitgereikt, en dat sinds 
1956 de zelfstandigen 30 miljard minder sociale toelagen van de 
overheid hebben ontvangen dan de loontrekkenden. 

Op dat vlak kan er dus nog heel wat verbeterd worden terwijl 
er ook heel wat andere grieven van zelfstandigen — eveneens 
behandeld op de VU-programmadag — thans terug aan bod ko
men (soms zelfs letterlijk door de drukkingsgroepen worden 
overgenomen). 

De VU steunt uitdrukkelijk volgende grieven : 

— Op het vlak van de BTW en de belastingen : 
1. Controlemaatregelen zijn nodig maar ze moeten eenvoudig 

zijn voor iedereen. Derhalve wil de VU de : 
— dringende vereenvoudiging van de BTW-administratie o.m. 
voor de horeca en de garagesector ; 
— slechts twee BTW-tarieven zoals in andere EEG-landen ; 
— vereenvoudiging van het systeem van de vervoerdocumen-
ten (door gewone handelsfakturen), 

2. De VU eist de afschaffing van de onrechtvaardige maatregel 
tot uitbetaling van de zgn. 13e maand BTW. 

3. Schrapping van de som van de nog terug te betalen overdracht
taksen op de voorraden 1970 uit de winst van het boekjaar 
1971. Deze sommen moeten slechts in de boekhouding worden 
opgenomen naar rato van de betaling door de Staat. Dus : 
spreiding over 1972, 1973 en 1974, 

4. Aanpassing van de inkomstenbelasting door de indexatie van 
de belastingschijf. 

— Op het sociale vlak : 
1. De VU eist onmiddellijk gelijke kinderbijslagen en gelijke 

ziekteverzekering en een pensioen van 90.000 fr. 
2. Ze eist verder de dringende goedkeuring van het wetsvoorstel 

Persijn i.v.m. de omschakelingspremie en de sluitingspremie. 
3. De elektriciteitstarieven moeten worden aangepast. De slui

ting moet voor iedereen op 20 uur worden vastgesteld. 
— Op het gebied van planning en overheidshulp eist de VU : 
1. Een afdoende reglementering wat betreft de inplanting van 

grote winkelcentra en supermarkten door een aangepaste poli
tiek van ruimtelijke ordening. 

2. Een groter aandeel van de overheidssteun voor de zelfstandi
gen inzake financiële hulpverlening, rentetoelagen, arbeids-
piaatspremies), wetenschappelijk speurwerk, voorlichting en 
scholing. 
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fak-mars 

Zoals reeds eerder aangekon
digd start morgen, zondag te 
Asse de tweede « taalgrens
mars » ingericht door het « Taal-
aktiekomitee ». Er wordt opge
stapt doorheen het bedreigde 
Pajottenland naar de taalgrens 
toe. De deelnemers vertrekken 
te 8 u. 30 op het Gemeente
plein te Asse. Wie er van <f 's 
morgens niet kan bij zijn kan 's 
midags omstreeks 13 u. nog aan 
sluiten te Schepdaal » voor de 
resterende 16 kilometers. De 
voettocht is bedoeld als protest 
tegen de nog altijd bestaande 
taaiwantoestanden langs de 
taalgrens en als voorbereiding 
op de nationale betoging te Vil
voorde op 15 oktober a.s. 

zayentem blijft 
zaventem 

De gemeenteraad van Zaven
tem (met BSP-meerderhe<d noch
tans) heeft zopas een vuist ge
maakt tegen Bruxelles en zijn 
pomperijen. Via de Regie der 
Luchtwegen kreeg de Raad ken
nis van een ministeriële beslis
sing volgens dewelke voortaan 
nog enkel de benaming <• Brus
sel-Nationaal » mag gebruikt 
worden voor de Zaventemse 
luchthaven. De raadsleden zien 
in deze maatregel terecht een 
zoveelste poging om de luchtha
ven zo stilaan te betrekken bij 
het tweetalig gebied van Brus-
sel-hoofdstad. Prompt stemden 
zij dan ook een motie om tegen 
deze beslissing te protesteren. 
En om hun Vlaams protest nog 
eens extra te beklemtonen ver
klaarden zij zich in een tweede 
motie (op voorstel van VU-sena-
tor Bob Maes] volledig akkoord 

met de dstelstellingen van de 15 
oktoberbetoging te Vilvoorde. 
Zij h-open dat deze betoging « er 
zal toe bijdragen de verdere ver-
fransing van Vlaams-Brabant te 
verhinderen». Wij nodigen er alle 
Vlamingen toe uit de Zaven
temse gemeenteraad bij te 
springen en nooit ofte nimmer 
in woord of geschrift de term 
« Brussel-Nationaal » te gebrui
ken. Het blijve de luchthaven 
van Zaventem, alle Brusselse 
pretenties ten spijt I 

zelfstandigen 
betogen 
te brugge 

Op initiatief van de drukklngs-
groep « Halt » (handelaars, am
bachtslieden, land- en tuinbou
wers) besloot het gemeenschap
pelijk middenstandsfront van 
Brugge naar aanleiding van de 
tweedaagse staking der zelf
standigen (nu maandag en dins
dag) een grote betoging in te 
richten. De initiatiefnemers roe
pen alle zelfstandigen uit het 
Vlaamse land op om maandag 
in grote getale naar Brugge te 
komen manifesteren. Verzame
len tegen 15 u. aan het Beurs
plein. Met deze betoging wil men 
acht eisen van de zelfstandigen 
extra kracht bij zetten. Het zijn: 
1. uitbetaling van de werkpres
taties aan de zelfstandigen van 
hun administratieve en fiskale 
formaliteiten ; 2. gelijkschake
ling van de elektriciteitstarie
ven ; 3. afschaffing van de ver-
voerdokumenten ; 4. onmiddel
lijke afschaffing van het onder
zoek naar de bestaansmiddelen ; 
5. afschaffing van de verhoging 
van de sociale bijdrage • 6. on
middellijke gelijkschakeling van 
de kinderbijslagen van het eer
ste kind af ; 7. konkrete plannen 

tot het afremmen van de bouw 
van warenhuizen ; 8. vernieti
ging van het besluit waarbij de 
volledige detaxatie van de voor
raden bij de bruto-winst van 
1971 wordt gevoegd. 

Het Algemeen Boerensyndi
caat besloot eveneens deel te 
nemen aan de betoging te Brug
ge. Zelfstandigen die op de eer
ste stakingsdag hun ongenoegen 
op straat willen manifesteren 
weten dus waarheen : naar 
Brugge ! 
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wilfried ging 
voor 

De onlangs overleden burge
meester van Gentbrugge, de h. 
Raf Verhaest, was de advokaat 
van het Verbond van Christelij
ke mutualiteiten in het arr. Gent. 
In die funktie moest hij dus wor
den opgevolgd. Men zocht en 
vond zonder veel moeite die op
volger, maar toen alles zo on
geveer in kannen en kruiken 
was kwam er plots een dringend 
« verzoek » uit Brussel : of het 
niet beter was de h. Wilfried 

Martens, ingezetene van het arr. 
en tevens CVP-voorzitter, met 
die job te belasten ? En wat 
raad je ? 

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 
subnationaliteit ». Dit zwart-
witboek bevat een volledige do-
kumentatie over de niet-nale-
ving van de bestaande toalwet-
geving en over het VU-voorstel 
van wet betreffende de subna
tionaliteit. Wie op de hoogte 
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 nr 
1476.97 van de Volksunie, Brus
sel, met de vermelding '< Zwart
boek Vandezande ». Sterk aan
bevolen. 

wil j i j het ook 
veranderen ? 

Onder dit motto gaat te Gent 
op 8 oktober de tweede dag 
door in de cyclus over politieke 
bewustmaking van de vrouw, in
gericht door het Dosfelinstituut 
Oost-Vlaanderen. De tweede dag 
wordt gediskussieerd over de 
deelname van de vrouw aan het 

ekonomisch leven : de werken
de vrouw, de leidinggevende 
vrouw. De derde dag tenslotte 
(op 22 oktober) wordt gesproken 
over vergader- en bestuurstech-
nieken en is er een vierpartijen-
paneel over de dringende politie
ke opties in verband met de po
sitie van de vrouw in ons maat
schappelijk bestel. 

De cyclus gaat door in de 
conferentiezaal van de Krediet
bank, Kouter 175 te Gent, op 
vermelde data telkens van 9 u. 
30 tot 12 u. 30 en van 14 u. 30 
tot 17 u. 30. Deelname kost 100 
fr. per cursusdag, koffie en syl
labus inbegrepen. Inlichtingen : 
Henk Leyseele, Zwijnaardsestwg 
698, 9000 Gent. tel. 09/22.76.64. 

speerpunt 

Van 11 tot 18 september werd 
te Welkenraat een « festival de 
theatre » gehouden. Bij die ge
legenheid schreef het Brusselse 
dagblad « Le Soir » dat « Wel-
kenraedt •>, dicht bij de Voer
streek, de Oostkantons, Neder
land en Duitsland gelegen, een 
« speepunt vormt van de fran-
cofonie in ons land ». 

En dan te weten dat het hier 
niet gaat om een Waalse ge
meente, maar om de grootste 
gemeente uit de Platdietse 
streek waar de autochtonen 
sinds onheuglijke tijden een 
Germaans dialekt spreken. 
Sinds het ontstaan van België 
hebben de Walen er een syste
matische verfransingspolitiek 
gevoerd en blijkbaar met sukses. 
De Franstaligen in dit land, dat 
stellen wij eens te meer vast, 
schamen er zich waarempel niet 
voor openlijk uit te komen voor 
hun imperialisme. 

noorwegen niet rijp 

voor de eeg 

slechte metode gaf 

slecht resultaat 

Voor de verdere uithouw van de Europese 
Economische Gemeenschap is de uitslag van 
het Noors referendum zeer nadelig : slechts 
46,1 % van de Noren die hun stem uitbrach
ten bleken overtuigd van de voordelen van 
de aansluiting bij de EEG. Die ja-stemmers 
horen vooral thuis in grotere, vooral nijver-
heidsagglomeraties. De landbouw- en visse-
rijsektor is het meest weerbarstig. Men moet 
dit betreuren, maar tevens onderzoeken of 
alle betrokkenen zich wel behoorlijk van hun 
taak gekweten hebben. Het dient tot niets, 
uit te varen tegen het kiezersvolk. Indien de 
meeste Noren zich niet tot de EEG aange
trokken voelen, moeten hiervoor redenen be
staan. Gegronde of ongegronde : dat doet in 
dit geval niet zo veel ter zake. 

De metode die de (minder
heids-) regering Bratelli gevolgd 
heeft, was verkeerd en kon in de 
gegeven omstandigheden geen 
goed resultaat geven. Grondwet
telijk was dit referendum niet no
dig. Maar de Noorse regering en 
de parlementsleden hebben de 
moed niet gehad zelf hun verant
woordelijkheid te nemen. Ze zijn 
op zoek gegaan naar een alibi. 
Het referendum bood hun de kans 
zich te verschuilen achter een 
naamloze scheidsrechter. 

Men mag toch niet vergeten dat 
ook in andere landen een referen
dum over toetreding tot de EEG 
— indien met het gehouden had 
— allicht nadelig voor de Europe
se Economische Gemeenschap zou 

zijn uitgevallen. Is het bvb. wel 
zeker dat destijds de meerderheid 
van de Franse kiezers de verdra
gen van Rome zouden goedge
keurd hebben ? Meer dan eens 
werden zeer belangrijke politieke 
opties genomen door regeringen 
die vermoedelijk geen meerder
heid bij een referendum zouden 
gehaald hebben. Indien Adenauer 
destijds de kiezersmassa geraad
pleegd had over de heroprichting 
van een Duits leger, zou hij niet 
aan 50 % ja-stemmen geraakt 
zijn ! 

In een demokratie die goed 
Wéi'kt mag de plebiscitaire for
mule slechts uitzonderlijk aange
wend worden. Het Noorse voor
beeld is een nieuwe waarschu

wing, vooral dan voor het aan
staande Deense referendum, dat 
men nu met nog meer zorg tege
moet ziet. In Denemarken is de 
inschakeling van een referendum 
overigens wél in grondwettelijke 
teksten voorzien. Formeel is de 
verantwoordelijkheid v a n de 
Noorse politieke verantwoordelij
ken dus veel groter. 

slechte voorlichting 

Niet alleen de Noorse regerings-
en parlementsleden hebben de 
Europese zaak slecht verdedigd. 
De EEG-instanties zelf hebben 
eveneens het imago van een in 
wording zijnde Europese volke
rengemeenschap slecht gediend. 

Dan denken we meer bepaald 
aan het onoverzichtelijke beeld 
van de Europese landbouwpoli
tiek. Indien het landbouwbeleid 
van de EEG behoorlijk wordt toe
gelicht op een hoog intellektueel 
en politiek-ekonomisch peil, dan 
zijn de huidige moeilijkheden van 
de Europese landbouwers begrij
pelijk en schijnen ze oplosbaar. 
Maar wie heeft hierover ooit een 
gevatte en inslaande voorlichting 
in Noorwegen of elders gegeven, 
en hoe kan men verwachten dat 
de gewone man er klaar in ziet ? 

De EEG-technokratie heeft in 
een ander vitaal gebied van de 
Noorse ekonomie — de visserij — 
een houding aangenomen die bij
na onvermijdelijk tot psychologi
sche kortsluitingen moest leiden. 
Ten onrechte (naar het ons voor
komt) lopen de Noorse vissers 
rond met het schrikbeeld dat de 
toetreding tot de EEG noodzake
lijkerwijze .moet leiden tot het 
leeghalen van de Noorse viswa
ters door de konkurrentie. Het 

was zeer goed mogelijk geweest 
de door de Noren gevraagde waar
borgen te geven, maar de Europe
se bureaukratie heeft hiertoe niet 
willen of niet kunnen bijdragen. 

Er ging in Noorwegen te wei
nig aantrekkingskracht uit van de 
EEG, van haar Ministerraad, haar 
Kommissie, heel haar logge orga
nisatie. 

De gemeenschap belichaamt 
werkelijk een grote hoop en een 
grote kans, voor alle Europese 
landen. Maar als men hierover 
de mening vraagt van het kiezers
volk, zou dit tenminste moeten 
benaderd worden met enige zorg 
voor de psychologisch verantwoor
de voorlichting. Dokumenten die 
het uitstekend doen bij beroepspo
litici en ekonomen, hebben 'n ave
rechts effekt bij de gewone man. 
Die heeft de indruk dat men hem 
wil weg halen uit zijn onvolmaak
te maar vertrouwde nationale le-
venskaders, om hem over te leve
ren aan een naamloze bureaukra
tie die ergens in het verre Brus
sel een levens- en volksvreemd 
bestaan leidt. Zo hebben het al
thans vele Noorse neen-stemmers 
aangevoeld. 
Daarnaast waren er dan nog de 
principiële tegenstanders van de 
EEG, de uiterst links en de uiterst 
rechts. Maar die hebben zondag 
en maandag jl. niet de doorslag 
gegeven. De gewone Noorse mens 
was niet rijp voor de EEG omdat 
men er hem niet op voorbereid 
had. 

Indien hieruit de nodige lessen 
gehaald worden, kan dit op lange 
termijn nog een keerpunt ten goe
de worden. Maar dan zal er aan 
de voorlichting over en het imago 
van de EEG nog zeer veel moeten 
veranderen. 

h. de bruyne, 
senator. 
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alle basismilitanten gehuldigd 
in de persoon van leo devreese 

Zaterdag 23 september was voor Diksmuide een grote dag, 
en meteen voor het hele Vlaamse land ! Bij gelegenheid van 
zijn 50e verjaardag werd een verdiende hulde gebracht aan Leo 
DEVREESE, lid van het arr. bestuur en medestichter van de 
eerste VU-afdeltng in het arrondissement Oostende-Veurne-
Diksmuide. 

Devreese is daarbij zowat over heel Vlaanderen gekend, 
aangezien bij gelegenheid van de IJzerbedevaarten alle natio
nalisten wel eens het « Vlaams Huis •> te Diksmuide aandoen, 
waarvan Leo de uitbater is. 

De feestzaal liep proppensvol, en alle bekende gezichten uit 
de partij waren present, vooral ook zeer talrijke pioniers van 
het eerste uur. 

Weliswaar werd het Leo Devreese die de bloemen en ge
schenken in ontvangst nam, doch in hém werd bedoeld, alle 
kaderleden in Vlaanderen te huldigen, die nooit de moed opga
ven, niet in de zwarte repressiedagen, en ook niet in de eerste 
tegenslagen van de Vlaamse Concentratie en de Volksunie. 

En dit kan men niet genoeg onderstrepen : onze sterren op 
het veld, zij lopen voldoende in de kijker en heoben toch wel 
meer menselijke voldoening van het werk. De taaie onbetaal
de en onbetaalbare militant, het bestuurslid dat dagelijks het 
op eerste zicht bescheiden werk doet, de wroeters aan de 
basis : zij verdienen een speciaal woord van dank en van op
beuring. Wanneer de VU thans veertig parlementsleden omvat 
is het toch aan hén te danken. In dié geest werd dan Leo gehul
digd. 

Als eerste spreker belichtte Cyriel BULTINCK van Diksmuide 
de onverwoestbare trouw en het doorzettingsvermogen van de 
onderwijzer-arbeider, van de plakker en verver, van de kolpor-
terende Devreese. Woorden van lof had hij ook voor de andere 
vrienden zoals Leo Van de Weghe, Juul Haezebaert, Maurits 
Zwaenepoel e.a. 

Leo VAN DE WEGHE, In zijn kernachtige en gespierde taal, 
bracht de hulde op een breder niveau van het arr. Oostende-
Veurne-Diksmuide. Leo Devreese die niet alleen onder de leeuw, 
doch ook als een leeuw vecht, zijn naam getrouw. 

Liliane DECROO deklameerde een geiegenheidsbaliade, zeer 
humoristisch en zeer gevat, over 25 jaren naoorlogs nationa
lisme. 

Willy KUIJPERS was extra van Herent gekomen, om de strijd 
van Devreese en van de andere militanten te situeren in de 
huidige fase van ons nationalisme : van het verknechtings- en 
bevrijdingsnationalisme zijn we nu in het stadium van het op-
bouwnationalisme, waarin keiharde taal van cijfers en sociaal-
ekonomische waarden gesproken wordt. 

Pater BRAUNS, langjarige vriend van Devreese, huldigde dan 
de • strijder Leo Devreese » : tal van voor velen onbekende 
persoonlijke feiten kwamen aldus aan het licht, die de verdien
sten van Leo maar kunnen verhogen. 

De gevierde dankte dan zeer ontroerd, en vooral zeer juist : 
hij bracht alle lovende woorden te zijner attentie uitgesproken, 
over op de andere kaderleden. Met wroeging betreurde hij nog 
niet genoeg gedaan te hebben, en beloofde een nieuwe fase van 
nog harder werken, die In zijn leven nu gaat beginnen. 

Terecht en op gepaste wijze brachten alle sprekers ook hulde 
aan Simonne Devreese, terwijl voorzitter R. Joseph de verga
dering besloot met de Vlaamse Leeuw en Het Wilhelmus, dit 
laatste in de geest van gevierde én van alle sprekers. 

Pas zondagmorgen werden de lichten in het Vlaams Huis 
gedoofd... en om 9 u. rukten weer 50 blijkbaar onvermoeide 
kaderleden aan voor een grote kolportage. 

J. Nagels. 

laat de «uitdaging» niet iiggen 
Wij bedoelen de fraaie oranje brochure « Uitdaging aan 62 % Bel

gen » waarmee talrijke VU-afdelingen in de maanden vóór de zomer
vakantie druk kolporteerden. In een aantal afdelingen en bij sommige 
errondissementsbesturen liggen nog hoeveelheden van dit kolportage-
nummer In stock. In de komende weken zouden die moeten worden weg
gewerkt. 

De kolportageslag Is trouwens tijdens de vakantie nooit helemaal stil 
gevallen. De afdeling Tildonk bijvoorbeeld, bracht er In die periode nog 
150 aan de man. Wilfried Verschueren verkocht er zomaar eventjes 50 
op zijn weg naar en van zijn werk In Brussel ; mevr. Verschuren en Pol 
Verhelen verzetten er evenveel tijdens een zondagvoormiddagwandeling, 
en Desire Deckers en Frans Janssens wilden niet onderdoen en verkoch
ten er evenveel. Proficiat, vrienden ! De ploeg van Aalst ging ook opnieuw 
aan de slag (te Nieuwerkerken} en verkocht er 156 exemplaren. Op 8 
oktober trekken zij er weer op uit en zij willen in de komende maanden 
om de 14 dagen dergelijke werftochten houden, met de brochure of met 
« Wij ». En In het Turnhoutse ziet het afdelingsklassement er na de zomer
vakantie zo uit : Geel (118), Turnhout (103), Herentals (102), Vorst (61), 
Uuishout (59), Ramsel (53), Wechelderzande (50). 

Het geregeld kolporteren Is een uniek middel om de ploeggeest In 
oen afdeling stevig te smeden en om kontakt te houden met het volk 
la de straat. Wie dus nog exemplaren van de » uitdaging » heeft of bij 
xijn arrondissementsbestuur kan krijgen, wacht best niet langer meer om 
or de straat mee op te gaan. Het mag Immers niet zijn dat de nakende 
afdelingsverkiezingen wekenlang elke aktlvlteit als het ware verlammen. 
Het wordt hoogstwaarschijnlijk een druk politiek najaar. Laten wij da 
mensen tonen dat de Volksunie ook tussen de verkiezingsperioden In 
aktief aan de federalistische weg timmert. 

Op het centraal sekretarlaat te Brussel Is slechts nog een zeer geringe 
voorraad voorhanden. Indien ja wil kolporteren, Informeer dan eerst aven 
bij uw arrondissementsbestuur. 

Zondag betoogden andermaal duizenden vogelvangers tegen de afschaffing van hun * hobby ». Ditmaal te Floesa-
lare, waar gevreesd werd voor incidenten. Het liep echter gelukkig goed af. hAlnister Tindemans was de grote 
zondebok : hij werd symbolisch afgeranseld, opgehangen en in 'n lijkkist gestopt met een lugubere wens erbij.-

kinderexploitatie 

de volksunie wil motorcross 
voor kinderen doen verbieden 

Te St. Niklaas-Waas werd een 
motorcross ingericht (met « mede
werking van het stadsbestuur ») 
waarbij vijfjarige knaapjes op echte 
mini-motors snelheden tot 60 km 
per uur ontwikkelden over een 
hobbelig terrein. Dit alles onder 
het hysterisch gehuil van een stel 
op sensatie beluste toeschouwers 

en van de fiere ouders (!) van die 
kleuters. Dergelijke wedstrijden 
schijnen in Wallonië al langer door 
te gaan, maar In Vlaanderen was 
de wedstrijd van St. Niklaas een 
« primeur ». Een primeur die a! 
spoedig van diverse zijden veront
waardigd protest uitlokte. 

Reeds vroeger had VU-senator 
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UNIVERSITAIRE 
INSTELLING 
ANTWERPEN 
Vakante 

Betrekkingen 
1 . D i rec t iepersonee l 

BESTUURSSECRETARIS 
Wettelijk of wetenschappelijk diploma var» doc
tor, licenciaat, apotheker of ingenieur, uitgereikt 
door Belgische universiteiten, met inbegrip van 
de scholen verbonden aan die universiteiten, en 
door de inrichtingen die bij de wet met de uni
versiteiten werden gelijkgesteld. 

2 . Gespecial iseerd personeel 
REKENLABORATORIUM 
Technisch ingenieur-electronica 

3. Hulppersoneel van het onderzoek 
A) TECHNICUS 
Diploma, getuigschrift of brevet van volledig 
hoger secundair technisch onderwijs-specialiteif 
scheikunde. 
B) ADJUNCT-TECHNICUS 
Diploma, getuigschrift of brevet van volledig 
hoger secundair technisch onderwijs-specialiteif 
scheikunde. 
C) LABORATORIUMBEDIENDE 
Geen diploma vereist. 
Voor al deze vacatures gelden de volgende al
gemene voorwaarden : 
a. Belg zijn 
b. Aan de dienstplichtwetten voldoen 
c. Houder zijn van een bewijs van goed gedrag 

en zeden 
d. De vereiste Hchamelijke geschiktheid bezitten 
Kandidaturen met een uitgebreid curriculum v i -
tae dienen vóór 
20 OKTOBER 1972 gericht te worden aan de : 

UNIVERSITAIRE INSTELLING 
ANTWERPEN 
F r a n k r i j k l e i 6 4 
2 0 0 0 A n t w e r p e n 

Van Haegendoren aan de minister 
van Binnenlandse Zaken gevraagdl 
Of hefnieciil''ziF'bè^ö%Sdf1èrc( lag' 
dergelijke manifestaties te verbie
den. Van Elslande antwoorde dat 
dü niet het g€\«al w^s maar dat de 
burgemeesters hun veraritwoprdo-l 
lijkheid moesten opnemen. In een 
brief heeft volksvertegenwoordi
ger Nelly Maes, die VU-gemeente-
raadslid is te St. Niklaas, de bur
gemeester van die stad om uitleg 
gevraagd. 

In het St. Niklase schepencolle
ge schijnt men met deze zaak erg 
verveeld te zitten. Aan een jour
nalist verklaarde de burgemeester 
dat hij dacht dat het maar om een 
soort spel ging. Twee van zijn sche
penen hadden de cross echter bij
gewoond en hun oordeel was ne
gatief. Daarom zal het St. Niklase 
gemeentebestuur In de toekomst 
geen medewerking meer verlenen 
aan dergelijke wedstrijden. 

Een van de volgende dagen Is 
een dergelijke kindercross gepland 
in de streek van Tienen. VU-volks-
vertekenwoordiger Willy Kuijpera 
zal tegen deze « smakeloze kin
derexploitatie klacht indienen bIJ 
Volksgezondheid en aan de arron
dissementscommissaris vragen dit 
spektakel te verbieden. VU-sena
tor Van Haegendoren ten slotte 
heeft in verband met deze kinder-
crosswedstrijden parlementaire 
vragen gesteld aan de ministers 
van Binnenlandse Zaken, Volksge
zondheid en Nederlandse Cultuur. 
Hij heeft tevens een wetsvoorstel 
ingediend dat dergelijke wedstrij
den kort en goed wil doen verbie
den. Het enig artikel luidt als 
volgt : « Het is verboden, hetzij 
op particuliere terreinen of op 
openbare wegen, wedstrijden In te 
richten voor motorvoertuigen waar 
personen, jonger dan 16 jaar, aan 
deelnemen ». 

Dat het VU-protest inmiddels ook 
op regeringsvlak reeds weerklank 
heeft gevonden bewijst een pers
mededeling, uitgaande van het ka
binet van minister Van Mechelen, 
waarin de minister van Nederland
se Cultuur « met ontzetting de or
ganisatie met winstgevende doe^ 
einden vernam van motorcros»-
wedstrijden voor 5 tot B-jarigen » 
en dat hij « met klem deze kinder
exploitatie veroordeelt, welke niet» 
met sport te maken heeft •. De I I 
Van Mechelen heeft er bij zijn col
lega van Binnenlandse Zaken op 
aangedrongen de gemeentebest* 
ren te verzoeken dergelijke org» 
niaaties kategoriek te verbieden. 
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VILVOORDE 15 OKTOBER 
antwerpen 

ANTWERPEN (Stad) 
Inschrijvingen autobus : se-

kretar iaat der afdeling, Wetstr. 
12, tel. 36.84.65, prijs 75 fr. Ken
teken inbegrepen. Vertrek bus 
9u.30 wetstr. 12 op zondag 15 
oktober. Inschrijvingen op se-
kretariaat tot 1 oktober. 

AARTSELAAR 
Vertrek van de bus om 9u.30 

aan het lokaal « Rodenbach », 
Kapelstraat 19. Inschrijvingen 
bij de bestuursleden en op het 
sekretariaat. Helenboslaan 25. 
50 fr. per persoon, per gezin 
100 fr.) 

BERCHEM 
VU Berchem maakt het U 

gemakkelijk. Honderd mensen 
kunnen gratis mee. Wel is het 
noodzakelijk dat U zo vlug mo
gelijk inschrijft op het redac
tiekantoor van « Medium » : 
Pr ins Boudewijnlaan 3 te Ber
chem (tussen 9 en 17u.30). Ver
zamelen om 8 uur op het Van 
Hombeeckplein. Vlug wezen ! 

BOECHOUT VREMDE 
Inlichtingen bij Flor Van 

Praet , « Malpertuis », provin
ciesteenweg 363, Boechout. 

BORGERHOUT 
Busvervoer : 60 fr. Vertrek 

te 9 U. Herman van den Reeck-
straat, (en te 8u.45 op het 
Moorkensplein). Telefonisch in
schrijven bij m\v. Van Geert, 
Lt. Lippenslaan, 22, tel. 36.68.29 

BURCHT 
' We leggen een autobus in die 
xal vertrekken op 't Kerkplein. 
Inschrijven bij schepen Oktaaf 
Meyntjens. Kruibekestwg 32 of 
Dorpstr. 47. Iedereen op post ! 

DEURNE 
Busvervoer : 75fr. Kenteken : 

20 fr. Inschrijven m inlichtin
gen + propagandamateriaal. 
Bij onze bestuursleden. 

BORSBEEK 
Nadere inlichtingen (vertrek-

uui', vervoermiddel) worden 
zo snel mogelijk medegedeeld. 

EDEGEM 
Inschr. 80 fr. (kinderen 50 fr) 

bij P. Leclercq, W. Herreynstr. 
10 ; I. Van den Eynde, Sor-
brechtshofstr. 24 { K. Van 
Reeth. Drie Eikenstr. 70 of in 
« Drie Eiken ». 
VUJO 

Een speciale Vuj obus wordt 
ingelegd. Prijs 20 fr. Geef je 
naam op in «Drie Eiken» of bij 
Helga D'Hanis of A. Mees. 

EKEREN 
De plaatselijke VU reist met 

de bus, 60 fr. Verdere inlich
tingen ; Mauri ts Van Tongei--
loo, Leliënlaan, 62, 2070 Ekeren. 

HERENTALS 
Inschrijven bij Peeters Paul, 

Molenvest 34. 

HOBOKEN 
Vertrek .te 9 u., Kioskplaats 

Deelname : 55 fr. per persoon. 
Inschrijvingen bij Jos Van den 
Nieuwenhof, St. Bernardsestwg 
793, tel. 27.28.48 of bij de andere 
bestuursleden. 

KAPELLEN 
Prijs : 70 fr. Inschrijven tot 8 

oktober bij de bestuursleden. 

KONTICH 
Zaterdag 7 oktober wordt een 
autokaravaan ingericht, die 
Kontich en Hove zal doorkrui
sen. Bijeenkomst om 14 uur in 
de Vredestraat, Kontich. 

Plaatsbewijzen te verki-ijgen 
bij : Gust Teugels (Davids-
fonds), Vredestraat 181, Paul 
Embrechts (Vlaamse Kring), 
Konijnenveld 41, Wim Van 'Der 
Steen (VTB-VAB), Ooststatie-
straat 185, Jan Longin (VOS), 
Hofstraat 46, dhr. Hoogstoel 
(VVB), Mortselse Stwg. 48 Ho
ve. 

MERKSEM 
Inschrijven voor de reis met 

de bus : Rik Raes, Jos. van 
Gansenstr., 1 ; Karel Van Bo-
ckel, St.-Lutgardisstr. 56 ; Fr . 
Leys, Min. SchoUaertstr. 21 ; 
Alfons Brat. Trammezandlei 11. 
Meer inlichtingen, telefoneer : 
45.57.77. 

Vandaag autokaravaan. Ver
trek om half drie. Verzamel
plaats Rmglaan, Maantjesstwg. 
ter hoogte Kerk. 

MOL 
Autobussen van het Muziek

korps Kempenland en van A '̂U-
Mol om 8u.30. Volksunieleden 
25 fr, hun studerende kinderen 
reizen gratis. Niet-leden 60 fr., 
hun studerende kinderen 30 fr. 
Inschrijven bij bestuursleden 
tot 8 oktober. Tel. 014/32320. 

MECHELEN (Arr.) 
KONTAKT-ADRE3SEN 
Duffel : Eddy Aerts, Rietlei 12; 
Booischot : Jozef Van den 
Broeck, Heistsesteenweg 29 ; 
Heist : Roger Van Herck, Kas
teelstraat 33 ; Itegem : Livinus 
De Prefer, Liersesteenweg 53 ; 
Koningshooikt ; Jos Goris, Me-
chelb. 19 : Berlaar : Centrum : 
Ir. De Wilde, Smidstraat 36, 
Berlaar : Heikant : De Belser 
Paul, Aarschotbaan 185 : Lier : 
Jan Kuypers, Kesselsestweg. 
52 ; Kessel : Vital Ceulemans, 
Dorpstraat 9 : Nijlen : Herman 
Steylaerts, Tuinwijk 20. 
Mechelen : J. Vrijdaghs, As-
tridl. 123 : Bonheiden : Luk 
Thijs, Putsestwg. 29 ; Leest : 
K. Merten, Kerkeblokweg 11 ; 
Blaasveld ; J. Beheers, Mechel-
sesteenweg 315 : Rijmenam ; 
M. De Mees, HoUakenbaan 18 ; 
Tisselt: A. Vanderbeken, Schor
heidelaan 1 ; Willebroek : Lo
de Verstrepen, Wouterstr. 102 ; 
Katelijne-Waver : Portocarero, 
Beukendreef 19A. 
Bornem : De Vliegher Hubert, 
Nieuwstraat 44 : Branst : Van 
Doorslaer Lena, Bovenstr. 4 tel. 
03/89.07.97 ; Breendonk : Sna-
chaert Jozef, De Buisseretlaan 
13 ; Eikevliet, Van Ballaert Fe
lix, Van Hooimissenstr. 4, tel. 
03/89.20.01 ; Hingene : Van Vra-
cem Guido, W. d'Urselstr, 8, tel. 
03/89.19.52 : Kalf or t : De Wach
ter Donaat, Dorp 7, (2e verdie
ping) : Lippelo : Willaert Re
ne. Oppuur.sebaan 8, tel. 052/ 
321.49 : Liezele, Meermans Wil
ly, Dorpstr. 32, tel. 03/89.20.83 : 
Mariekerke : Van Doorslaer 
Guido, Omgangstr. 29, tel. 052/ 
338.69 : Oppuurs, Pauwels Oc
taaf, Kattestraat 10, tel. 03/ 
89.23.78 ; Puurs : Van Cauwen-
bergh Jozef, Palingstraat 87 : 
Ruisbroek ; De Keersmaecker 
August Kalfortbaan 12 : Sint-
Amands : Servaes Etienne, J. 
Van Droogenbroeckstr. 53, tel. 
052/336.61 : Weert : De Vree 
Eugeen, Binnendijkstr. 15a ; 
Wintam : Mevr. Langbeen-
Meeus, Koningin A.stridlaan 40 
tel. 03/89.03.64. 

IVÏORTSEL 
Inschrijvingen voor de bussen 

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

NIEL SCHELLE 
De belangstellenden wenden 

zich tot de bestuursleden of tot 
het .sekretariaat elke vrijdag 
van 19u30 af. 

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 
VVB-bus die ons komt ophalen 
op de Bist (ruime parkeerge
legenheid). Inschrijven (ver
plicht) bij R. Van den Bossche, 
Doorn.straat 24 (foon : 28.09.25) 
die u het vertrekuur meedeelt. 

WILLEBROEK (Gewest) 
Inschrijven 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. Sociale prijs 30 fr. 

WOMMELGEM 
Autocars. 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 

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

ZWIJNDRECHT 
Met autobus naar de beto

ging. Inschrijvingen in het 
Vlaams Huis. Bij ons gemeen
teraadslid Piet Severins. 

bra bant 

Autokaravaan vandaag 30-9-
72 en morgen 1-10-72, ingericht 
door VVB. Vandaag verzame
ling te Beersel, Gemeenteplein, 
13 uur, naar : Drogenbos -
Ruisbroek - Lot - Huizingen -
Buizingen - Halle - Dworp -
Alsemberg - Linkebsek - Sint-
Genesius-Rode - Kraainem en 
Wezembeek-Oppem. 

Morgen verzameling te Vil
voorde Fr. Rooseveltlaan 13u. 
naar Machelen - Diegem - Sint-
Stevens Woluwe - Sterrebeek -
Tervuren - Overi]se en Hoei-
laart. 

ASSE 
Vertrek om 9 u. 30 stipt op 

het Gemeenteplein met wagens. 
Er wordt bewaking voorzien 
voor de wagens te Vilvoorde 

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. 

DIEGEM 
Alle deelnemers komen sa

men om 9 uur aan de kerk te 
Diegem. Zij die met de wagen 
gaan eveneens. Er is ook moge
lijkheid om een lijnbus te ne
men. 

DIEST (Kanton) 
Bussen voor Vilvoorde : 

Zichem Keiberg (Kerk) 7u.30 ; 
Testelt (Kerk) 7u.35 : Averbo-
be (gemeentehuis) 7u.45 ; Zi
chem Grote Markt 7u.50 ; Mo-
lenstede (Kerk) 8u. ; Diest 
(Grote Markt) 8u.l0 ; Bekke-
voort (gemeentehuis) 8u.20 ; 
Scherpenheuvel (station) 8u.30. 

Kaarten aan 60 fr. Inschrij
vingen tot 8 oktober. 

Staf Schellens, Hasseltsestw. 
IIOB Diest (Webbekom), (ook 
prop. materiaal) ; Pierre Bol
len, Acaciastraat 21 Diest ; Lie
ve Vandenhoudt-Didden, Mo
lenweg 5 Molenstede ; Rik 
Weckhuyzen, A. Nihoulstr., 71 
Scherpenheuvel ; Raoul Claes, 
Vierbundervoetweg 3, Bekke-
voort ; André Van Aelst, Tuin
wijk 11, Testelt ; Jan Biese-
mans, Averbodeweg 21, Zichem 
Okselaar ; Paul Cresens, Aza-
lealaaan 2 Schaffen. 

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 . 

LEUVEN (Arr.) 
Eén tiket voor gans het arr.: 

60 fr. voor volwassenen, 40 fr 
voor jongeren. De t iketten zijn 
te verkrijgen bij afdelingsbe-
tuursleden. Zij kunnen bijbe-
steld worden bij André Van 
Hoof, Overwinningsstr. 24, Kes-
sel-Lo, tel. : 016/27014. 

Af-spraken voor de reis bij 
André Van Hoof. 

LIEDEKERKE 
De bus (50 fr) van het Da-

vidsfonds vertrekt om 9u30 op 
het Marktplein. Nu reeds in
schrijven bij de bestuursleden. 

SCHAARBEEK 
Bijeenkomst Schaarbeeklaan, 

181 om 10 u., weze ca 300 meter 
zuidwaarts van de Vilvoordse 
Hoofdkerk. 

STEENOKKERZEEL-PERK 
Een « Aktiekomitee Vlaams 

Brabant » (Berg, Buken, Erps-
Kwerps, Everberg, Kampen
hout, Kortenberg, Meerbeek, 
Meisbroek, Nederokkerzeel, 
Perk en Steenokkerzeel deelt 
mee : vertrek Steenokkerzeel 
(met wagens) om 9 uur aan de 
Prooststraat ; te Perk om 9ul5 
aan de kerk. We rijden tot 
Machelen, waar de bus en de 
wagens blijven staan tussen 
Makro en het speelplein. Van 
daar uit gaan we te voet naar 
Vilvoorde. 

Kontaktadres voor Steenok
kerzeel : H e e l - Nederlands 
Praatkaffee. « De Appel » Fue-
risonplein 6. Vor Perk : K. 
Coosemans, Driesstr. 8A. 

TERALFENE 
Inschrijvingen bij de sekr. 

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

OVERUSE 
Nu inschrijven : (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. 

ZELLIK 
Het Davidsfonds legt min

stens één autocar in. Nadere 
inlichtingen betreffende in
schrijving en vertrek volgen 
nog. 

oost-vlaanderen 

AALST (Arr.) 
KONTAKT-ADRESSEN 

Aalst : Dolf De Clercq, Gers-
tenbaan 35 ; Herman Talloen, 
Eikstraat 82. 

Lede - Wanzele - Hofstade . 
J an Galle, Wichelenstwg. 146, 
Lede. 

Kerksken - Aaigem - Helder-
gem : Joris De Kegel, Hollestr. 
47 a, Kerksken. 

Burst - Zonnegem - Bam-
brugge - Ressegem : Hein Mal-
lefroy, Nieuwstraat 24, Burst. 

Borsbeke - Oombergen - St.-
Lievens-Houtem : Luk Fermon, 
Provinciebaan 60, Borsbeke. 

Herzele - Hillegem - Wou-
brechtegem - St.-Lievens-Esse : 
Jozef Coppens, Neerwegstr. 3, 
Woubrechtegem. 

Erembodegem - Welle : Mar
cel Eeckhout, Ninovestraat 13, 
Erembodegem ; Jos Verdoodt, 
Leuvenstr. 29b, Erembodegem; 
André Everaert, De Boomstr. 
13, Erembodegem ; Fons Van 
der Burght, Geraardsbergen-
iteenweg 20, Erembodegem ; 
Joris Taeleman, Kleistr, Erem
bodegem. 

Aspelare - Nederhasselt - St-
Antelinckx : Jozef Haelterman, 
Waalhovestraat 15, Aspelare. 

Haaltert : Willy Van den 
Bruele, Stationstraat 9. 

Denderhoutem : Hans Sonck, 
Anderenbroek 55-1, Denderhou
tem. 

Groot-Zottegem : R. Polle-
feyt, Kapellestr. 34, Zottegem. 

Oordegem - Vlierzele - Ba-
vegem : Jozef Haustraete, Gro
te Stwg. 16, Oordegem. 

Mere - Erondegem : Pol Van 
der Heyden, Magerstr. 16, Me
re. 

Groot-Geraardsbergen : Her
man Lallemant, Kattestr . 17, 

Ninove en omgeving ; Wer
ner Eeckhout, Stationsstr. 42, 

Denderleeuw en omgeving : 
Wilfried De Metsenaere, Sport-
str. 2. 9u30 op het Dorp. 60 fr. 

Herdersem - Moorsel - Baar-
degem - Melder t : Kami el De 
Petter, Avouestraat 12, Morsel; 
Willy Cobbaut, Bosstr. 2, Baar-
degem. 

Impe - Smetlede : Denis De 
Pauw, Dorp 11, Impe. 
AUTO-KARAVAAN 

De auto-karavaan van 15 ok
tober, waarbij alle bussen en 
partikuliere wagens aansluiten, 
vertrekt te 8u.45 aan de Vijf-
huizen (Erpe) en te 9u. op de 
Albrechtlaan (Aalst). 
KOORDINATIE 

Propaganda-materiaal te ver
krijgen bij Willy Cobbaut, Bos
straat 2, 9302 Baardegem, tel. 
052/354.52. 

DENDERMONDE 
legt autobussen in. Prijs : 5 ' fr. 
Inschrijven bij : Van den Ejm.-
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) . 

DRONGEN-MARIAKERKE 
De busreis, betogingskente-

ken 20 fr., 80 fr. per persoon. 
De juiste plaatsen en uren van 
vertrek worden aan de deel
nemers medegedeeld. 

Inschrijvingen voor Drongeru 
Wabbes F. G. Brackmanl. 34; 

Cannoot R., stwg. Gent-Deinze, 
5 ; Waelput E., D. Ingelsstr. 11| 
Dewulf J., Luchterenkerkweg, 
106 ; Van Doninck H., Luchte
renkerkweg. 
Voor Mariakerke • 

Verbeke J., Verschansingsstr. 
42 ; Goossens J., Brugsestwg 
180 : Erens L., Notenstr. S. 

GENTBRUGGE 
De deelnemers kunnen zich 

laten inschrijven bij de be
stuursleden van de dr. Goose-
naerstkring ; R. Depestele, P . 
Benoitlaan 185 ; R. Vercaute-
ren, Walstr. 90 ; of bij de ande
re kultuurverenigingen. Prijs 
van de busreis : 80 fr. 

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. 

HEUSDEN 
Heusden : Tramstatie, ver

trek om 8u30 stipt ; Laarne : 
Gemeentehuis, vertr. om 8u40 ; 
Wetteren : Vlaamse Huis « De 
Klokke » om 8u50. Te Wette
ren vervoegen wij de twee bus
sen door Wetteren ingericht. 
Te Vilvoorde keren wij terug 
rond 16 u. Wij zijn terug thuis 
rond 18 u. Prijzen der plaatsen 
in de bus : 60 fr. Jongeren be
neden de 25 jaar betalen slechts 
40 fr. 

LEDEBERG 
70 fr. (kinderen tot 14 jaar 

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

MELSELE 
Vertrek aan de kerk om 9u30, 

met autobus. Inschrijvingen 
worden ingewacht bij Maurits 
D'Hamers, Burggravenstr. 19, 
te Melsele, of bij de bestuurs
leden. Prijs 60 fr. 

MERELBEKE 
50 fr. volwassenen, 30 fr voor 

de jeugd tot 18 jaar. Men zal 
ver t rekken te 9u20 op het 
Dorpsplein, Merelbeke - Cen
trum, en te 9u30 aan de kerk 
van Merelbeke-Flora. Plaatsen 
te bespreken op nr. 52.75.06. 

MEETJESLAND 
De bus VU-Meet jes land 

neemt betogers op te : Malde-
gem om 8ul5 ; Adegem ; 8u30 ; 
Eeklo : 8u45 : Oost-Eeklo : 9u ; 
Ertvelde 9ul5. 

Prijs 60 fr. Inschrijven : An
dré De Rycke, Hoeksken 24 c, 
Ertvelde. Tel. 78.65.02. 

ST. NIKLAAS 
Afdeling St-Niklaas legt een 

autobus in. Inschrijvingen 65 fr 
bij : Alb. Aendenboom, Kazer-
nestr. 79. Tel. 764550 ; Nelly 
Maes : Pr. Jos Charlottel. 115. 
Tel. 764974 ; J .P. Maes, Ver-
durmenstr . 6, 765130 ; Leo Van 
Hoeylandt, Dr. v. Raemsdonck-
straat 9, 765867 ; P. Kerckhove, 
Magnolialaan 71, 761447 ; R. 
Van Ranst, Sparrenhostr. 92, 
766427. 

WORTEGEM-PETEGEM 
De afdeling doet mee aan de 

betoging. Wij rijden mee met 
de bussen van het gewest Ou
denaarde. Inschrijven bij Foos 
De Sterke, Krauwstraat 3, Pe-
tegem. 

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. 

ZELE 
Om 8u.30 vertrekt een bus 

40 fr. voor de —25-ers en 60 Ir. 
voor de ouderen. Inschrijven 
bij de bestuursleden en in 
Vlaamse Huis Pallieter. 
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de wereld 
(Argos) 19 november e.k. zal de wereld weten wie de nieuwe Westduitsa 

bondskanselier wordt. Bonn heeft de recente nederlaag van Brandt al verteerd. 
Eigenlijk ging het hier om een uniek- otüO/oi^iik in de parlementaire geschiedenis 
van de Bondsrepubliek : een regeringsioidei stelde een motie van vertrouwen in 
de (niet ijdele) hoop dat hij in de minderheid zou geraken. Die ontwikkeling heeft 
niemand verwonderd. Na zijn pyrrhus-overwinning in het debat over de bekrachti
ging van de oostverdragen hingen de overlevingskansen van Brandt's « kleine 
koalitie » al aan een broos draadje. Er zit iets tragisch in de politieke lotsbestem-
mng van een man die zoals Brandt zeker geen politiek tinnegieter is. Misschien 
zou ' der Willy » op dit ogenblik wel graag terugkeren naar ergens een verscholen 
dorp In Noorwegen, liever dan weer eens om de gunst te moeten bedelen van een 
grillig kiezerskorps. Hij is er ouder op geworden. Op twee maanden vóór nieuwe 
verkiezingen staat hij, dit keer als kanselier, midden in de elektorale branding I 
Toen bij in 1959 voor de kiezer verscheen had hij nooit regeringsverantwoordelijk
heid gedragen. Hoe dan ook, om nieuwe kiezers aan te trekken zal zijn verworven 
Image (pacifist, eerlijke bedoelingen enz.) niet volstaan. 

Willy in de branding! 
19 november as. zulten de bonds-

republikeinen meteen hun mening te 
kennen geven over de door Brandt 
gepatroneerde buitenlandse politiek. 
De Ostpolitik waarbij, zo oordeelt de 
oppositie, Duitsland afziet van be
paalde rechten zonder hiervoor een 
tegenprestatie te eisen, zal dus weer 
eens op de korrel worden genomen. 
Aan de kiezer wordt nl. gevraagd of 
hij het « realistisch neutralisme • van 
Brandt goedkeurt of meer voelt voor 
een hechter integratie van Westduits
land binnen de bestaande westerse 
bondsgenootschappen. Veel kiezers 
willen o.m. vernemen wat Brandt be
doelt als hij spreekt van « normale 
betrekkingen » met de VSA. Wil de 
kanselier, zo vragen verontruste stem
gerechtigden zich af, insinueren dat 
de Nato als zodanig geen voldoening 
schenkt ? Zou Brandt soms « nieuwe » 
betrekkingen op het oog hebben waar
bij de banden met de VSA losser zou

den worden .. terwijl Washington en 
Moskou zowat op voet van gelijkheid 
zouden behandeld worden ? M.a.w. 
West-Europa In ds rol van lachende 
derde I Allicht ! Maar te Oslo sprak 
Brandt in haast gaullistische termen 
van een Europa van « soevereine vol
keren en regeringen » die tegenover 
hun nationale parlementen verant
woordelijk blijven. Het laat zich dus 
nu al aanzien dat Brandt, mocht hij 
weer aan de top geraken, onder geen 
beding gevolg zal geven aan bevelen 
uit een centrale Europese bevelpost — 
of die nu al dan niet te Brussel ge
vestigd is ! Een en ander laat door
schemeren dat Brandt alle heil ver
wacht van een politieke en sociale 
konvergentie van sistemen uit oost 
en west tegelijk — een soort neu
trale Europese tussenzone waarvoor 
Westduitsland graag de administra
tieve akkomodatie zou leveren. 

Maar ook binnenlands heeft het be

leid van Brandt de moeilijkheden ahw 
opgestapeld. Bt] zijn zwanenzang in 
de Bondsdag heeft hij als zijn over
tuiging te kennen gegeven dat het 
beleid van een moderne industriestaat 
valt of staat met een politieke groe
pering die « links van het centrum » 
opereert. Eigenlijk kan men het Brandt 
niet kwalijk nemen dat hij dit stand
punt vóór zijn afscheid nog eens na
drukkelijk beklemtoond heeft. 

Brandt is toch vóór alles sociaal-
demokraat. Om die reden heeft hij 
geduld dat de SPD in de jongste drie 
jaar van linkse centrumpartij geëvo
lueerd is naar een politieke groepe
ring die zich links van het centrum 
opstelt. II y a des nuances ! Die ruk 
naar links is trouwens als vanzelf ge
volgd uit de narigheid die de Bonds
republiek in dit korte maar heftig be
wogen tijdsbestek heeft meegemaakt: 
de staatskas is in de rode cijfers ge
raakt, het ekonomisch beleid lijkt uit 
de hand gelopen ! M.a.w. de « kleine 
koalitie » heeft haar image van « red
dende engel » niet kunnen handhaven. 
Dit alles was koren op de molen van 
een altijd wakkere oppozitie die tra
ditioneel teert op de vergissingen en 
flaters van de regering. Het is nu 
maar de vraag of — en in hoeverre — 
de oppositie door het Westduits kie
zerskorps wordt aanvaard als de be
lichaming van politieke deugdzaam
heid. Nog kunnen de uitslagen een 
willekeurige richting uit, maar het 
laat zich nu aanzien dat ook de vol
gende regering op geen al te sterke 
parlementaire meerderheid zal moei:en 
rekenen. Uit recente cijfers van de-
moskopische instituten moet blijken 
dat vandaag een lichte kentering ten 
gunste van de SPD bezig is. Maar die 
indikatie Is niet van die aard dat ze 
de hoop van de CDU-CSU-oppozitie op 
een nipte volstrekte meerderheid in 
rook doet vergaat. 

Het is duidelijk dat de SPD haar 
tegenstanders als rechtse reaktionai-
ren wil afschrijven. Hiermee hopen de 
socialisten hun ruk^ naar links te moti

veren. Hierop heeft de CDU-CSU al 
gereageerd met de vooropstelling dat 
zij een partij van het centrum is. Zo
doende wil ze ook die gematigde ele
menten uit de FDP aantrekken die 
niet langer de linkse toer opwi^llen. 
Tenslotte is de SPD aangewezen op 
een zeer eenzijdige voorstelling van 
zaken : de CDU heet nu weer de 
partij van de rijken, van de groot
grondbezitters, van het konservatieve 
kapitaal. Op socialistische meetings 
wordt van het podium verkondigd dat 
de CDU een plan in de maak heeft om 
sistematlsch de werkloosheldstrend 
te stimuleren ! De toestand is dus 
niet te vergelijken met de situatie van 
1969 toen Wehner en Schmidt (kop
stukken van de SPD) de SPD intro
duceerden als « de beste CDU die 
ooit had bestaan » Vandaag hebben 
diezelfde tactiel rezoluut geopteerd 
voor de linkse koers. Vooral Helmut 
Schmidt lijkt erg ontvankelijk voor de 
streefdoelen van de onstuimige Juso's. 

Bij dit alles is de Westduitse mid
denstander (of wie hier voor door
gaat) nog niet wijzer geworden. Nu de 
SPD (en de officiële FDP) het cen
trum hebben verlaten bevindt hij zich 
in een soort politieke doolhof. Van zijn 
besluitvorming zal veel afhangen voor 
de toekomst van de bondsrepubliek. 
Dit keer gaat het immers om meer 
dan een zetel in parlement of rege
ring. De Duitse pers (zowel van rege
ring als van de oppozitie) meent dat 
19 november best kan vergeleken 
worden met de verkiezingen van 1949. 
Het heet dat van de Westduitse kiezer 
een beslissing wordt gevraagd die wel 
eens een onuitwisbare stempel kon 
drukken op de politieke ontwikkeling 
van zijn land. Maar ook die bewering 
Is per slot wel zijn korreltje zout 
waard. Van ouds worden parlements
verkiezingen als historische mijlpalen 
omschreven terwijl ze realiter vaak 
rezulteren in een nieuwe bemanning 
die de oude vertrouwde koers blijft 
varen. Een koers die onveranderlijk 
wordt bepaald door de politieke wlnd-
stromingen van het ogenblik. 

west-vlaanderen 

BLANKENBERGE 
Inschrijven bij Magda Persyn, 

De Smet de Naeyerlaan 100 of
wel bij R. Missen-Buyse, De-
swertlaan, 72. De prijs bedraagt 
100 fr, vertrek om 8u45 stipt. 

BRUGGE (Arr.) 
20 autocars werden vastge

legd voor de trip naar Vilvoor
de. De afdeling Torhout heeft 
reeds 1 autocar volzet ! Waar 
blijven de andere afdelingen ? 
Denk eraan, de inschrijvingen 
moeten uiterlijk op maandag 
9 oktober binnen zijn op het 
arrondissementeel secr. Nieuw
straat 31, Sint-Andries 8.200 
Brugge 2. 

BRUGGE 
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-
Ujkbestuur. 
Vertrek : 't Zand om 9 u. 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE (Arr.) 

Oostende : Middenstad : J. 
Debuschere, Zwaluwenstr 35 ; 
B. Ruysschaert, Vrijhavenstr. 
19 ; I. Scheers, café 't Kroegske; 
M. Vanhecke, Peurquaetstr. 17; 
Mariakerke-Raversijde : F. De-
cramer, Madeliefjesl. 63 ; G. 
Vablaere, Westl. 48 ; P. Vanha-
verbeke, Epsoml. 50 ; B. Vergo-
te, de ten Aerdelaan 66 ; Stene-
Konterdam : R. Aerts, Druiven-
laan 7 ; Dries Degryse, Perzi-
kenl. 28 ; Juul Schokaert, Brou-
werijstr. 28 ; 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. Leveche, Zee
laan 12. 

Gistel ; F. Gunst, Bortierl. en 
mevr. W. Venspeybroeck, Gra-
venbos 3. 

De Haan : W. Depoorter, Mo-
tükastr. 

Oudenburg : Gerard Thijs, 
Zandvoordestr. 

Ettelgem : Maurits Meijns, 
Oudenburgsestr. 40. 

Roksem : schepen Vierstrae-
te, Brugsestwg. 

Westkerke : dr. Devolder, 
Oudenburgsestr. 

Eernegem-Bekegem : Jan 
Cools, Aartrijksestr. 10. 

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

Koekelare-Leke : Jef Hen-
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 Simoens, 
Vijverstr. 31. 

Nieuwpoort : Louis Mertens, 
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. Cornette, 
Duinparklaan. 

Stevele : Robert Decarne, 
Hondschotel. 1". 

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

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

HOUTHULST 
Door het Davidsfonds wordt 

alhier op 11 okt, een dia-avond 
ingericht. 

lEPER 
Inschrijven lokaal of bij R. 

Deroo, café Rembrandt. Deel
name in de kosten : 110 fr. 
VUJO 
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. 

KORTRIJK (Arr.) 
Uit iedere gemeente van het 

arron. vertrekt een autobus. 
Schrijf in vóór 8 oktober. Prijs 
110 fr. Beneden de 16 jaar 80 fr. 
Algemeen sekr. Loncinstr. 15, 
Kortrijk, tel. 126.99. 

Lijst van de plaatselijke 
contactpersonen : 
Aalbeke : Herman Des-

champs, Schorbeekstr. 11 ; 
Anzegem : Thérèse Debos-

schere, Dorp 3 ; 
Avelgem : Dirk Degraeve, 

Doorniksteenweg 69 ; 
Bavikhove : Pol Vanneste, 

Kuurnsestraat 22 ; 
Bellegem : Maurits Lecluyse, 

Manpadstraat 10 A ; 
Beveren-Leie : Kris Declerck, 

Gentsesteneweg 136 ; 
Bissegem : Dirk Demuynck, 

Verlindestraat 6 ; 
Deerlijk : Pol Nys, Beveren

straat 54, Deerlijk ; 
Desselgem : Frans Albers, 

Liebaertstraat 4 ; 
Geluwe : Frans Durnez, Wer-

vik-straat 104 ; 
Gullegem : André Deleu, Ro-

denbachlaan 57 ; 
Harelbeke : Volckaert, Leie

straat 6 ; 
Heestert : Daniël De Jaegere, 

Vierkeerstraat 26 ; 
Heule : Albert Vandenbus-

sche. Kasteelstraat 25 ; 
Hulste : Pieter Kerckhof, 

Kuumestraat 10 ; 
Ingooigem : Noé Pommelae-

re, Sint-Antoniusstraat 20 ; 
Kerkhove : Leon Maes, Kruis

straat 14 ; 
Kortrijk : Antoon Malfait, 

Maandagweg 21 ; 

Kuurne : Pol Vartgansbeke, 
Kortrijkstraat 171 ; 

Lauwe : Koen Deconinck, 
Schoolstraat 5 ; 

Lendelede : Lucien Vande-
wiele, Heulestraat 84 ; 

Marke : Roger Versichelen, 
Pottelbergstraat 8 ; 

Menen i Walter Desmet, 
Moorselbaan 118 ; 

Moen : Gerard Windels, Bos-
suitstraat 106 ; 

Moorsele : Hilaire Deleu, Me
nenstraat 34 ; 

Rekkem : Jozef Deleu, Mu-
rissonstraat 142 ; 

RoUegem : Germain Van 
Tomme, Kortrijkstraat 102 ; 

Sint-Denijs : Luc Leclercq, 
Stationstraat 63 ; 

Sint-Eloois-Vijve : Rik Van-
denbossche. Molenstraat 32 ; 

Tiegem : Walter Van Maer-
cke. Meersstraat 45 : 

Vichte : Bernard Beijens, 
Otegemstraat 31 ; 

Waregem : Johan Verbauw-
hede, Nachtegaallaan 20 ; 

Wervik : Marcel Penet, Kas
teelstraat 64 ; 

Wevelgem : Roger Cappon, 
Vrijheidsstraat 57 ; 

Zwevegem : Hans Baert, Ote
gemstraat 65 ; 

LO 
Als voorbereiding richten 

de studenten een voorlichtings
avond in met diamontage in 
het Stadhuis op zaterdag 7 ok
tober. 

ROESELARE 
Voor 7 oktober in te schrij

ven voor de bus (100 fr.) en 
dit op het sekretariaat (Beve
rensteenweg 50 - tel. 263.17) of 
bij Patriek Allewaert (Oost
straat 46 - tel. 214.73). Vertrek 
op de Grote Markt om 9 uur. 
De jeugdharmonie van Roese-
lare zal voor onze stad « kop » 
trekken. 

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. 

ZEDELGEM 
Ook de VUJO gaat naar Vil

voorde. Men kan zich reeds in
schrijven aan de prijs van 100 
frankskes voor de busreis 
(BTW en fooi inbegrepen), bij 
Theo Vansteelant, Hoge Vau-
testraat 69, Zedelgem. 

limburg 

BILZEN 
Met VTB-VAB en Davids

fonds gaan we naar Vilvoorde. 
Inschrijven bij : José Gerkens, 
Wijs ; Edmond Rubens, Ko
renstraat ; adv. Paul Wieërs, 
O.L.Vrouwstraat ; Johan Sau-
wens. Parklaan ; mevrouw V. 
Rubens-Hendrickx, Brugstraat. 

EIGENBILZEN 
Leden van de afdeling kun

nen samen met de Vlaamse 
harmonie « Recht door Zee » 
naar Vilvoorde. Inlichtingen 
bij erevoorzitter P. Gerits of 
voorzitter J. Appermans. 

MAASEIK (Kanton) 
Van uit het kanton Maaseik 

zal een autobus de deelnemers 
aan de betoging te Vilvoorde 
vervoeren. Dringend aan te ge
ven bij Piet Fieters, Maaseik, 
tel. 61215 ; J. Cuppens, Neer-
oeteren, tel. 64402 ; M. Meewis, 
Opoeteren ; A. Sleypen, Dil-
sen : H. Dreesen, Lanklaar, tel 
59392. Vertrek : circa 7u30. 
prijs : 100 fr. 

'S GRAVENVOEREN 
Neem vóór 1 oktober kontakt 

op met een van onze bestuurs
leden (53.67.49 o* 53.67.44) van
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 ! 

OVERPELT-NEERPELT-
ST. HUIBRECHTS-LILLE 
We gaan met 'n bus naar de be
toging te Vilvoorde. Inschrij
vingen bij het bestuur. 
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Ons vlaams-brabanl (4) 
De problemen van de Westelijke 

faad van het arrondissement Leu

ven en meer in het bijzonder van 

de streek van Tervuren zijn essen

tieel niet verschillend van deze van 

Halle-Vilvoorde. Er bestaat wel een 

merkbaar verschil tussen de Leu

vense streek en de oostelijke helft 

van het arrondissement. 

Voor de streekstudies heeft het 

ministerie van Openbare Werken 

het arr. Leuven ingedeeld in drie 

gewesten : Leuven, Aarschot-Diest 

en Tienen-Landen. 
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arrondissement leuven 
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Deze Indeling heeft als gevolg dat de spe
cifieke moeilijl<heden van het eigenlijke 
Hageland niet afzonderlijk uit de statistieken 
blijken ; men verdoezelt alzo de achterstand 
van ons Hageland. 

Ook over het arrondissement Leuven 
hangt de schaduw van de ruimtelijke wan
orde die tot heden toe wordt geduld. 

Het particuliere groot-grondbezit, voor zo
verre het voorwerp van speculatie wordt, het 
ontbreken van gemeentelijke bestemmings
plannen en de zwakke administratieve struk-
turen, wegen zwaar door. 

RUIMTELIJKE ORDENING 
EN HUISVESTING 

De eigendomscoëfficienten wijzen er op 
dat zeer grote gedeelten, soms ongeveer de 
helft, van het grondgebied van een aantal 
gemeenten in handen zijn van één enkel 
eigenaar. Dit is o.m. het geval voor sommi
ge gemeenten die in aanmerking komen voor 
verfransende grondspeculatie (Tervuren, 
Leefdaal, Huldenberg, Loonbeek, St. Agatha-
Rode, Ottenburg, Blanden, Korbeek-Dijle). 
Het gaat hier feitelijk om nog door-Vlaamse 
gemeenten van de federatie Tervuren. 

De gekende grote Brusselse vennootschap
pen van grondhandel zijn daar Insgelijk aan 
de gang. Het Is overbodig er op te wijzen 
dat zodoende de sociale woningbouw in het 

gedrang wordt gebracht behalve In enkele 
gemeenten waar het bestuur tijdig ingreep. 

Op vele plaatsen Is het kwaad reeds on
herstelbaar. Het Moorselbos (Tervuren-Vos-
sem) dat eigenlijk volledige bescherming 
verdiende werd, onder politieke invloed van 
de particuliere grondhandel, eerst gedevalu
eerd tot parkgebied met sociale en rekrea-
tieve funktie met een klein gedeelte als 
woongebied voor luxe-villas (8 woningen per 
ha) en later grotendeels verkaveld. 

De weekeindhulzen, tweede verblijven en 
kampeerterreinen worden een plaag en een 
acuut gevaar voor Frans-Brusselse kolonise
ring. 

Ruimtelijke wanorde dreigt er vooral in de 
gemeenten waar geen bestemmingsplannen 
bestaan. In maart 1971 hadden slechts een 
tiental gemeenten van het« gewest Leuven » 
voorzieningen getroffen. 

Te kleine gemeenten missen de politieke 
wi! en de bestuurskracht om zich te verzet
ten tegen ruimtelijke wanorde. In 's lands 
centrale streek is zulks gevaarlijker dan 
elders. 

Wat de ontworpen federaties betreft zo
als ze officieus bekend zijn. Is het zeer de 
vraag of zij niet te klein zullen zijn om hun 
taak doelmatig te verrichten. 

Zouden de federaties niet een zodanige 
omvang moeten hebben dat zij op langere 
termijn do taak van de provincies, met hun 
grenzen die teruggaan tot Jozef H en de 

Franse departementen, grotendeels overne
men ? Provincies worden ondemokratlsch 
bestuurd ! Waarom niet streven naar gamee» 
ten van minstens 5000 inwoners en federa
ties van ± 150.000 Inwoners 7 

Afgezien van de federatie Tervuren zouden 
er in het arr. Leuven zo maar negen mini
federaties ontworpen zijn 1 Onder voorwend^ 
sel • dicht bij de bevolking • wil men zoveel 
mogelijk elektorale oogmerken dienei» 

VERFRANSINGSDRUK 

De verfransingsdruk In het arr. Leuven Is 
de voortzetting van de verfransingsdruk In 
het Brusselse met daarbij de verfransings
druk van de Université catholique de Louvain 
(UCL). 

Misschien meer dan elders in Leuven Ie 
In het Leuvense de Oberschicht van nijver
heid en handel verfranst. Sterk verfransend 
was steeds de blauwe sulkerbaronnie Tie
nen. Dit verklaart de Tiense mentaliteit 

Landen hing tot tien jaar geleden van Luik 
af en leeft nog in deze sfeer ; de socialisti
sche burgemeester stelt zich zoveel mogelijk 
tweetalig aan. Een aantal Waalse pendelaars 
vestigen zich te Landen vanwege de gemalh 
kelijke treinverbinding met Brussel. 
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DE DRIE GEWESTEN 

V A N HET ARRONDISSEMENT LEUVEN 

Leuven met de sterk bedreigde gemeen
ten 

Aarschot-Diest 

Tienen-Landen 

1 Dit zijn de ge

meenten in het gewest Leuven die van

wege het gevaar voor verkavelingen 

door grootgrondbezitters en vestiging 

van tweede verblijven blootgesteld 

staan aan verfransingsdruk. 

ngsdruk het 

16-

ch 

ra-

en 

nl-

1 * 

jel 

Is 
In 

3»-
j in 

18 
e^ 
nd 
I»-

jfk 
(ö-
ijk 
irs 
ik-

VERFRANSINGSDRUK 
a iT HET BRUSSELSE 

Van de verfransende invloed uit het Brus
selse vormt Tervuren de vooruitgeschoven 
speerpunt ; In de gemeente Tervuren kwam 
op 21 november 1971 het FDF als sterkste 
politieke fraktle uit de stembus. 

De verfransingsdruk uit het Brusselse is 
des te duidelijker dat het Z-W gedeelte van 
het hoofdstedelijk gebied het rijkste en het 
meest verfanste gedeelte is. De uitdelning 
vH Brussel en de uitwijking uit Brussel gaan 
vooral zuldwestwaarts (In het Noorden is er 
6e kleinere verfransingspool Keerbergen). 
Het is op deze Z.W.-trend dat prof. Woitrin 
doelde als hij Le Triangle du Tres Grand Bru-
icelles In bet vooruitzicht stelde. 

Vooruitgeschoven posten van Brusselse in-
wljklng in het arr. Leuven zijn de weekend-
huizen en tweede verblijven. Ofwel koopt 
men een « fermette », ofwel begint het met 
een kampeerwagen (caravan), weldra ver
vangen door een weekend-krotwoning e ais 
de eigenaar rijker wordt door een volwaardig 
gebouw. Enkele ti jd later vestigt men er zich 
definitief zodra een betere verbinding met 
Brussel zulks mogelijk maakt. 

Is het een toeval dat vooral de platte
landsgemeenten van de federatie Tervuren 
bet uitgekozen terrein vormen van de Brus
selse epansie 7 Deze al te kleine gemeenten 
k i de Tervuurse federatie werden door de 

regering van «de gordel van smaragd» weer
loos te grabbel gegooid aan Brussel. 

Onze vriend W. Kuijpers heeft deze kwes
tie onderzocht en voor een aantal gemeen
ten (bv. Ottenburg, St. Agatha-Rode, Loon-
beek, Neerijse) de aantallen tweede verblij
ven etc. opgezocht en de ruimtelijke wan
ordelijkheid gefotografeerd. De dias die hij 
kan tonen zijn een zwaar rekwistltorlum te
gen de christelIjk-Vlaamse minister van 
Openbare Werken die oogluikend liet begaan. 

Kuijpers noteert het volgende : 

1. Bevorderen van de « tweetaligheid » 
(lees verfransing) van de autochtonen, die 
i lch schamen voor hun dialekt en hun gebrek
kig Frans. 

2. Toenemen van het gebruik van het Frans 
door de plaatselijke handelaars en winkeliers 
(tweetaligheid in opschriften en reklame). 

3. Feitelijk verlenen van faciliteiten door 
de gemeente-overheld (burgemeester, ge-
meentesekretarls, veldwachter) uit « hoffe
lijkheid >. 

4. Mogelijk invoeren van het Frans in de 
kerken. Dit is tot nu toe niet gebeurd, doch 
de Brusselse kerkgangers leggen veel meer 
In de schaal dan de dorpsbewoners en de 
pastoors zijn — misschien op één na — ver
re van Vlaamsgezind (zou het zenden van 
• loyale » pastoors naar de streek een b l^ 
zonder aspekt zijn van de zielezorg van Me-
chelen ?). 

Een bijkomend verschijnsel Is de ruimtelij
ke wanorde en de schending van het natuur
schoon. De weekendhuizen en de meeste ter
reinen voor kampeerwaens zijn zeer oneste-
tisch. Typisch Is ook dat daar waar veel 
tweede verblijven zijn er kleine vuilnisbelten 
ontstaan langs de eenzame wegen en in de 
bossen. Stedelingen — en vooral de Brusse
laars — hebben de nelging om van de natuur 
een stort te maken in plaats van de ophaai-
dienst af te wachten of het brandbaar afval 
op te stoken. 

In de meest zuidelijke gemeente van het 
arr., de gemeente Ottenburg, die een Vlaam
se wig vormt in Wallonië, vertegenwoordigt 
de bevolking van de (niet officieel toege
stane !) Brusselse weekendhuisjes 25 % van 
de bevolking. 

De gemeentelijke overheden zijn in vele 
gevallen onbeholpen en kortzichtige dorpe
lingen. De hogere overheid van af het arr. 
kommissariaat al over het provinciebestuur 
en bestuur van stedebouw schieten te kort 
inzake berading en toezicht ; het Is deze 
instantie vooral te doen om spektacuiaire 
verwezenlijkingen. 

Alleen in het « gewest Leuven » werd de 
vestiging van een duizendtal weekendhuizen 
(« fermettes • niet medegerekend) vastge
steld. Behalve de Z-O-hoek is de streek 
Haacht-Werchter en Rotselaar er mee begif
tigd. 

Tot verre in het nog ongerepte Hageland 
verspreidt zich de plaag. Storend In het enig 
mooie landschap zijn zones van weekendver
blijven (zonder toelating I) bv. op het grond
gebied van Rlliaar en Houwaart. 

In een onderzoek van Mens en Ruimte 
worden 25 zones opgegeven alle zonder toe
lating tot stand gekomen. Men zou er 16 
• regulariseren • en de rest « likwideren ». 

Hier mag toch wel een « vuile » vraag ge
steld-worden : wie betaalt de ambtenarij van 
stedebouw 7 

VERFRANSINGSDRUK 
V A N DE UNIVERSITE 
CATHOLIQUE DE LOUVAIN 

Men beeldt zich in Vlaanderen in dat idit 
gevaar nu uitgeschakeld is. Men vergist zich. 

De voledige overplaatsing hangt af van !de 
willekeur van de UCL. Te Louvain-la-Neuve 
worden om te beginnen de dure instellingen 
gevestigd en relatief weinig mensen. De UCL 
is noch aan een financieel plan noch aan een 
timing gehouden. Leuven-stad zal aan de ver
fransingsdruk pas ontsnappen nadat de heren 
van de UCL al de miljarden zullen opgesou
peerd hebben die hun grootheidswaanzin eist. 
Met de hoop dat de Leuvense agglomeratie 
gesaneerd zal geraken, wensen wij dat de 
KUL haar sociale taak ter harte neemt en een 
Nederlands-culturele lichtbaken wordt in de 
nabijheid van Brussel. 

Geleidelijk zal de verfransingsdruk van de 
UCL zich verplaatsen. Vanuit de Faculteit 
Geneeskunde en de luxe-kliniek te Woluwe 
worden de aanpalende Vlaamse gemeenten 
bedreigd. Dat gaat samen met de verfransing 
van uit de Zaventemse vlieghaven en sommi
ge industriële inplantingen bv. iCI te Ever-
berg. Dit alles heeft de vestiging van hoog
gekwalificeerde Franstaiigen tot gevolg in 
de villawijken die de grondhandel zal tot 
stand brengen. De as Leuven-Brussel Is een 
van de zijden van de Triangle du Tres Grand 
Bruxelles i 

Het akademisch korps en het wetenschap
pelijk personeel Louvain-la-l^euve, (meer dan 
2000 welgestelde gezinnen) blijven wonen 
ofwel in de gemeenten ten zuiden van Leu
ven, waar zij nu gevestigd zijn, ofwel trachten 
ze een villa te bouwen tussen Ottignies en 
Brussel. 

De Vlaamse minister van Openbare Wer
ken maakt zich gereed een autoroute des 
professeurs aan te leggen ten gerieve van 
de Franse uitstraling : plannen werden klaar 
gemaakt voor een autoweg Bertem-Leefdaal-
Wezembeek-Kraainem-Woiuwe. 

Het landschap van de Voer en de DIjie is 
enig mooi en behoorlijk voor villabouw. Zal 
op de ertoe geplande grtpnd te Leefdaal een 
Frans sateilietcentrum tot stand komen ? De 
gemeentelijke structuren zijn zwak in de 
streek ; van bestemmingsplannen is er nau
welijks sprake ; de grond behoort er nu reeds 
aan vennootschappen voor grondhandel of 
aan groot-grondbezitters-aspirant-speculanten 
(zie hierboven). Dit zijn alle gemeenten van 
de beruchte Triangle of gemeenten aan de 
taalgrens. Gelukkig werden een paar verfran
sende verkavelingsaanvragen afgewezen. Da 
belanghebenden geven het daarom niet op. 

Er bestaat een plan voor een natuurpark 
« DIjleland ». Zal het uitgevoerd worden 7 
Zal de rand van het beschermde gebied niet 
speciaal aantrekkelijk worden ? 

in sommige gemeenten van de Triangle en 
van de Leuvense omgeving staan harde f r an * 
talige UCL-hoogleraren of vooraanstaanden 
in de gemeentepolitiek. 

In het Leuvense zijn er nog franstallge pri. 
vé-klinieken gevestigd, bv. te Herent en te 
Neerijse (behalve de officiële UCL-kliniek dia 
naar Woluwe wordt overgeplaatst). 

En de toekomst ? 
Zoals gezegd zal de verfransingsdruk van 

de UCL niet ophouden maar zich verplaatsefv 
Louvaln-la-Neuve, dat aan de taalgrens 

kleeft, zal een massa lager personeel nodig 
hebben en het niet kunnen aanwerven in da 
demografische verschrompelde Waalse on> 
geving. Uit de Vlaamse dorpen benoorden da 
taalgrens zullen de zonen en dochters van 
de kleine boeren, die de boerenstiel vaarwel 
zeggen, worden aangetrokken als knechten, 
boden en portiers in Louvain-la-Neuve. ZI} 
zullen 's avonds dorpwaarts keren als cul-
tuur-defaitisten of cultuur-proleten die in hun 
vrije tijd nog wat « boeren ». Op tnin gronjl 
komen de villa's. 

PENDELARBEiD 
EN SCHOOLPENDEL 

De pendelarbeld naar Brussel die zeer groot 
is uit het arr. Leuven heeft een culturele uit
holling als gevolg. 

De schoolpendel is eveneens een niet te 
verwaarlozen factor van acculturatie. 

Over het aantal Leuvense scholieren in 
Waalse kostscholen bezitten wij geen gege
vens. Wie vaak met de trein uit Leuven naar 
Brussel reist, merkt er het groot aantal Leu
vense scholieren op. Naar Hamme-Mille en 
Waver pendelen (cijfers 1969) 285 leerplich
tige en 131 niet-leerplichtige scholieren uit 
het arr. Leuven. Ook uit het TIense pendelen 
scholieren naar de Waalse gemeenten van da 
taalgrens naar Geldenaken. 

De Franse kasteschool te Heverlee (Virgo 
Sapiens) hoeft niet te worden vermeld ! De 
wet van 1963 bepaalde uitdrukkelijk dat uit
sluitend de bestaande Franse afdelingen 
mochten blijven bestaan. Door de regering 
Eskens i werd de wet overtreden en werden 
nieuwe Franse afdelingen van de Virgo Sa
piens erkend. Minister Claes heeft waak
zaamheid beloofd wat betreft het binner»-
smokkelen van scholieren die geen kinderen 
zijn van UCL-personeel. Niemand kan er enig 
toezicht op uitoefenen dat een jonge dame 
die een paar namiddagen voor een UCL-prof 
typt, geen bewijsschrift ontvangt dat zij tot 
het UCL personeel behoort. 

Als verfransingsfaktor voor het Brusselse 
vermelden wij het aantal hoofdstedelijke 
overheidsdiensten en semi-overheidsdien-
sten die het Brusselse platteland bedienen. 

De gas- en elektriciteitsvoorziening in het 
arr. Leuven wordt deels verzorgd door ven
nootschappen met zetel te Woluwe, te Brus
sel en te La Hulpe. 

De zetel van de E5 is te Luik gevestigd. 
De bevolking merkt geen rechtstreekse in

vloed van Frans beheer aan de toppen maar 
het is toch wel vragelijk of de Walen zouden 
dulden dan overheidsdiensten die Waalse 
streken bedienen uit Vlaanderen worden ge
leid. 

Wanneer wij hier het verfransingsgevaar 
wellicht in te duistere kleuren hebben afge
schilderd is dit niet uit pessimisme maar uit 
waakzaamheid. Het zal ongetwijfeld worden 
ingedijkt. 

Het moet echter in Vlaanderen de nodige 
verontrusting wekken ten eerste opdat de 
indijking zo dicht mogelijk bij Brussel zou 
pteatsvinden en ten tweede opdat het ge
vaar zo spoedig mogelijk zou afgewenteld 
worden, derwijze dat wij ongedwongen aan 
onze andere welvaartsproblemen alle aan
dacht kunnen wijden. 

m. van haegendoren, 
provinciaal senator brabant 
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matthieuls beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichtlng _ v ^ T ^ ^ 

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

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

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 

Mevrouw LAURENT DELEU 
Kortrijksestraat 3 - MENEN 

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

J.V.H. — 
Dendermondse steenweg 120 

9208 Schellebelle - Tel. 09/79 31 70 
Geselekteerde planten voor 

part ikul iere verkoop 
— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

MARC UYTDEWILCEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurne 

Tel. 21.66 99 - 21 66 90 
UW KLEUREN T V TECHNICUS 

Koop bi) ons in ver t rouwen 

"DE PRIJSBREKER" 
van hef goede meubel 

Groenstraat 84 . Antwerpen 
b i | Carnotstraaf en Turnhoutsebaan 

Keizerstraat (MarUt - Ternat) 

Boekhandel TIJL 
leuvensestraat 58, 1800 VILVOORDE 

TEL. (02) 51 03 86 
ALLE GROTE UITGAVEN 

en ook . alle kleine 

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

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212 - Tel 058 526 29 

8458 OOSTDUINKERKE 
— PROSPEKTUS OP AANVRAAG — 

Verhur ing - Verkoop van vil las 
Appartementen - Bouwgronden 

ZAKENKANTOOR 

DE REUSE E.F. 
Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 

Tel (053)66 235 

BEZOEK 
CASTHOF LINDENHOVE 

LAUWEREYS - DE BRUYN 
Koud en warrr buf fet 

Gezell ige vlaamse sfeer 
wekel i jkse rustdag woensdag 

Bellestraaf 49 - HEKELGEM 
Tel (053)687 40 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5 000 in stock) 

Voorbeeld kostuum kopen, 
EEN GRATIS 

Dendermondse steenweg 276 
AALST 

Vlaming, uw koffie 
2 a 6 000 fr. bcjverd p. md Zo 
eenv lever a Vlaamse vr iend In 
dien geen verkoper bi j u, rechstr. 
bi j ons ; p 2 kg mm 10 %, p 5 kg . 
min 20 %, op 140 of 164 of 176 fr 
kg Thuisbest Spoorweg Topkoff ie 
Hawaii 1720 Groot-Bi jgaarden. fe l . 
(02)65 81.41. 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015 714 47 
Leuven : Jan CLAES 

Bondgenofenlaan 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 f r I p v 18.950 f r . 

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 jk adres 

ERKEND VERDELER keukens ALNO 
en SIE MATIC 

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

Tel 3 9 1 9 27 
TV - RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

H o t e l - P e n s i o n B R E U G H E L 

Smet de Nayerlaan 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 VAN DEN EYNDE 
Buurtspoorweglaan 16 
3080 STEENOKKERZEEL 

Vlaamse, gothische st l j lschouw ? 
of sierschouw naar eigen keus, 
in volslagen artisanaatswerk I 

d a n d u s 
Boomsesteenweg 890 - 2610 Wi l r i jk 
Tel. 87 51.07 - 87.51 54 ook na 19u 

Nafuursteenbedri j f - Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % kort ing 

VOOR HET BETERE WERK 

Houtwerken |. VERHULST 
Kasteeldreef 174 - 2750 Beveren-W. 

Tel. 03/75.97.00 

VOOR COMFORT IN HUIS... 

VAN DER CRUYS 
Badkamers - Keukens 

Sanitair 
Kerkstraat 46 St Katharlna-Lombaek 

Tel 02/52 29.15 

HANDELAARS I 

BALLONS MET UW NAAM 
SUCCESRECLAME 

Tijdelijk gratis opblaastoestel 
PRIJS - STALEN ? 

V.D. BROECK 
Polderstraat 30 HAMME. 

Tel. 052/479.24 
Ideaal b i | braderi j , handelsbeurs, 

w inke lopen ing 

« HOME » 
Eigentijdse WONINGINRICHTING 

KUNSTNIJVERHEID 
HUWELIJKSLIJSTEN 

Rijschoolstraat 45 B St. Truiden 
Tel. 011/74196 

PUBLI-SKY 
lUchtreklame 

7 v l iegtu igen in dienst 
Luchthaven 1200 DEURNE 

HUIS MEYNTJENS OKTAAF 
Dorpstraat 47, TEL. 52 89.38 

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

fo lde 'deuren, louverdrape 
luxaf lex, schilder .verken 

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

K a s t e r l e e 

« BREUGHELHOF » 
VLAAMSE CEZELLiCHEID 

BROODJES 
CAFE - PANNEKOEKEN 

Eigenaars, u denkt uw grond, v i 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 PAUNGHUIS » 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 |d 1 4 u t o t z a t 16u 

MILADY Couture 
Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

DAMESSTOFFEN - GORDELS 
GALONS - NAAIBENODIGDHEDEN 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismijn 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 «-b lokf lu i ten - Or f 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 j d produkt ie f te 

maken 
Inl icht ingen (postzegel inslui ten) s 

STUDIO - WORKSHOP 

Po.b . 2168, 's-Hertogenbosch. 

DIRIGENT 

JAN BROUNS 
BEGRAFENISSEN 

Lakborslei 139 - 2100 Deurne 
TEL. 24.23.72 

CARROSSERIE 
LOOS VAN HOOF 

SchraniUan 70 
1840 EPPEOIM 

3 % aan V.U.-leden 
UI (015)629.42 

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 mef fami l iet radi t ie 
Brugstraat 10 • 9328 Schoonaarde 

Tel. 052/43246 
wek. rustdag: v r i j d . 15u. tot zat. 15u 

( 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenbl ik van de dag van h e t jaar 
middag- en avondmalen aanbieden. 

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vrijdag, zaferdag of zondagavond, 

in een gezellige sfeer. 
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur, 

een der beste Oberbayern-orkesten 
tvliddag- en avondmaal In groep : gexel l lg , f l f n , goed on goedkoop. 
De grote specialiteiten zi jn : Och»enichwani»uppo - Hongaarse goe-
lasj - Flsbeln mit Sauerkraut - K ip aan het spit - Krachtv le««choteI 

beter dan In Duits land. 
LEUVEN • Tervuursevest 60 Tel. 016'287.72 - 1500 plaatsen. 
ANTV/ERPEN • Groenpl 33 T J3/31.20.37 - mooiste zaal van de i t ad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02 '18.74.89 . mooiste van Bru»tel 
AALST (Klaroen) : Au toweg Tel. 053/228 53 - 1.000 p laat ten. 
HULSTE (Kor t r i j k ) Brugsesteenw 1 Tel 056 '715 36 - 2.400 plaat ten 
KONTICH : Kon Astr idlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 

TORHOUT • Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 r'- • Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Au toweg Brussel-Oottende - Tel. 09 26.74.32 
SINT-TRUIDEN • Spaansebrugstraat i Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenweg Knokke-Maldegem-Moerkerke - Tel. 050/502.96 
BERINGEN Grote Markt 17 - Tel. 011/320.51 
OOSTENDE Oude Luchthaven Midde lkerke - Tel. 059/320.86 
W I J zoeken dr ingend • als medewerkers : Ernstige fannilies waarvan 
de man of de v rouw de keuken kan en le iden. — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met sociale we t - Liefst mensen van ' t vak. 
Schriftel i jk aanbieden b i j : ABTS : Tiensesfeenweg 128, Korbeek- lo 

H O U T W O R M 7 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
Inseklen TWINTIG JAAR WAARBORQ. 
Dok op aanvraag. Grabs bestek In gans het 
land.P.VBA INOUSTRADE Vanderzljpenstr. 
12, Wommel (Bt) - Tel 02/79 20 00. 

• • V lamingen, 
l A I vraag GRATIS ADVIES 
%, i ^ voor u w hypotheek-
^ • ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkred ie ten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNiTAS n.v. 
Korf r i jk te Steenweg 304 

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

Agenten en makelaar» 
neem kontakt met ons I 

-^vssrefsïóöj Jdfdi8SP!T 
TUmhoutoobaan 40S • Borgertiout 

TB.W<«.TO.00 

«J ILWnK-
I N K A 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
te!. (03) 86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
• 

Bi jhulzen : Cogels O t y l e l 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tal. (03) 36.10.11 
Gent 

te l . (09) 22.45.62 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 

PEi mmmm 
i 

KO@LTQQSH 
KoanuuERS 

« A V O O B I M P U I M A B K T E H . iriPUSffitB tH VOfiOINiSSNIiVlflflllD 

ETN JEURIS8EN PVBA DeWmterstraat 24 
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03)36.11.35-36.59.31 
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iniijsten 

Je stopte steeds met genoegen het winkeltje hïnnen 
en je kéék : naar de schilderijen en gravures die je als 
zovele vensters aankeken. Je zag de klassieke dreven die 
naar een oneindige horizon voerden en dan weer vlamde 
een stukje hos in herfsttinten op ; er waren ontelbare 
stillevens met netjes-geschikte druivetrossen en honge-
rig-uitgestalde haring-graten en dan had je ook de boe
ketten... zonnebloemen die altijd aan iets herinnerden 
en margrieten waren er ook en alle andere verfbloemen 
die de eenvoudige zielen in een lijst hoven het salon
dressoir willen. 

Het was wel allemaal in haastige vlekken en vegen 
over de doeken gesmeerd, maar regelmatig wandelden 
tevreden klanten met een groot pak buiten. Want ze 
hielden meest van de mooie lijst die de afbeelding in 
verguld reliëf verfraaide. Je kwam om een huwelijks-
joto in te lijsten, of een naief konterfeitsel, een pro
beersel uit je hobhy-uren dat je per sé veredeld wou 
door een brede wit-zwart-gouden houten rand. 

Netjes in de rij stonden de afgewerkte pikturale uitin
gen van anderen : het portret van een nichtje en de 
mopshond van een overbuur, de ahstrakte bezeiling van 
een eerste-jaars akademiestudent en de vlinder-drome-
rijen van een juffrouw-op-pensioen. 

Naarmate de jaren de tweede wereldoorlog vergaten, 
verrijkten de muren van het winkeltje zich met foto's 
op vezelplaten. Er gleden zwanen en er weerspiegelden 
zich. oude torens en er keken hippe gezichtjes naast de 
reprodukties van andere rood-gehoofddoekte zigeunerin
nen die even het hart van interieur-verfraaiers stalen. 
Naast de foto's kreeg je de gipsen Afrodites en diskus-
werpers die je vaag aan de schooltijd en het oude Grie
kenland herinnerden. 

Er kwamen ook echte kunstenaars, of zij die meenden 
écht te zijn, schuchter of zelfbewust met hun dure wer
ken naar de inlijster toe. Surrealistisch of magisch-rea-
listisch, begrepen of onbegrepen, talentrijk of doodge
woon snobistisch, de man in de zaak nam alle werken 
ter hand, bekeek en vergeleek en oordeelde over de 
waarde ervan, met het juist en ongenadige oordeel van 
de nauwgezette ambachtsman. Hij lijstte alles in en aan 
zijn werk tenminste kon je nooit iets fout vinden. 

De laatste jaren plaatste hij opgeprïkte vlinders en 
gedroogde bloemen achter glas en je kon zo een brokje 
kunst-uit-de-natuur achter het teeveetoestel ten pronk 
hangen. Ook kwamen steeds meer mensen naar het win
keltje, telde het gild der inlijsters zo weinig leden ? 
Of misschien wa.s het om de sfeer die van alle prenten 
uitstraalde. 

Op zekere dag gaf de lijstenmaker een laatste kunst
werk de laatste hand en nam haastig en ongewild af
scheid om in het hiernamaals mooiere beelden te zoe
ken. Wij — pseudo-kunstenaars en -kunstminnaars — 
stonden er allen verweesd hij en wensten wel stiften en 
penselen neer te leggen en de belangstelling voor het 
uitbeeldende vak te vergeten. Wat haatte alle intellek-
tuele ambitie en alle geestelijke vervoering als de am
bachtsman er niet meer was om ons steeds onhandig 
kunnen en onaf-verlangen een konkrete dimensie te 
verlenen ? 

huguette d.b. 

OVER BRETAGNE 

Van de Bretoen Job de Roincé ver
scheen onlangs het boek « La Bretagne, 
malade de la République. Het is een 
interessante studie over de Bretoense 
beweging en haar streven naar auto
nomie. Het boek is te verkrijgen bij 
de auteur zelf : Job de Roincé, 50 ave
nue du Mail, 3500 Rennes, Bretagne 
(France). Sterk aanbevolen ! 

VTB-WEDSTRiJD « VOOR VLAANDEREN » 

De Vlaamse Toeristenbond stelt voortdurend vast hoe slecht 
Vlaanderen in het buitenland in al zijn aspekten gekend is. Ander
zijds verheugt hij zich steeds om de pogingen van Vlamingen en 
zelfs van vreemdelingen om ons land en ons volk in het buiten
land beter te doen kennen en meer te doen waarderen. 

Om die pogingen aan te moedigen stelt de VTB een jaarlijkse 
prijs ter beschikking van de landgenoot of de buitenlander die 
zich het meest verdienstelijkst tegenover Vlaanderen heeft ge
maakt in de buitenlandse pers. 

Hij verzoekt dus allen die op dat gebied wensen in aanmerking 
te komen, hem op het einde van 1972 de artikels in kranten en 
tijdschriften, de boeken of andere dokumenten voor te leggen. 

De meest verdienstelijke landgenoot wordt een prachtige va
kantie van 'n maand aangeboden in het land waar hij Vlaanderen 
met de pen diende. De meest verdienstelijke buitenlander wordt 
een even lange en mooie vakant ie aangeboden in Vlaanderen en 
wel met een programma naar keuze. 

Alle briefwisselig naar de voorzitter van de Vlaamse Toeristen
bond, St.-Jakobsmarkt 45, Antwerpen. 

De prijs werd reeds driemaal toegekend. 

ANV-WEDSTRIJD VOOR SCHOOLKRANTEN 

De schoolkrantenwedstrijd « Ontdek de topjournaist(e) » inge
richt door het « Algemeen Nederlands Verbond » wordt definitief 
afgesloten op 15 november e.k. Alle geïnteresseerde schoolkranten-
redakties kunnen dus in de loop van de twee volgende maanden 
hun schikkingen tot deelname treffen. 

Aan de wedstri jd kan deelgenomen worden door scholieren uit 
Nederland en Vlaanderen m.n. uit het voortgezet onderwijs. 

Twee groepen worden voorzien n.m. een groep van 12 tot 15 
jaar en een groep oudere leerlingen van ongeveer 16 tot 19 laar. 

Voor de eerste groep (12 tot 15 jaar) luidt de opgave een ver
haal te schrijven over reisindrukken, of in Nederland, of in Vlaan
deren. Wanneer je in Nederland woont, schrijf je over je beleve
nissen in Vlaanderen. Woon je in Vlaanderen, dan is het de be
doeling dat je indrukken, opgedaan in Nederland, aan het papier 
worden toevertrouwd. De jury heeft er geen bezwaar tegen wan
neer het een verzonnen verhaal is. 

Voor de groep van 16 tot 19 iaar is het een beetje moeilijker. 
Zowel voor scholieren in Nederland als in Vlaanderen volgen hier 
dr ie vragen, naar keuze te behandelen : 1) Welke betekenis hecht 
je aan de grens tussen Nederland en België ? 2) Welke waarde 
ken je toe aan de kulturele samenwerking van Nederand en 
Vlaanderen ? 3) Je weet waarschijnlijk dat in Nederland en 
Vlaanderen tesamen 19 miljoen mensen wonen die Nederlands 
spreken. Heeft die taal naar jouw mening nog 'n toekomst in een 
verenigd Europa ? 

De lengte van de tekst mag schommelen tussen 2 en 5 pagina's 
van kwartoformaat en dient in de periode tussen 1 april en 1 no
vember 1972 in een schoolkrant te zijn opgenomen. 

Voor alle inlichtingen : Algemeen Nederlands Verbond, Jan 
Van Ryswycklaan 28, 2000 Antwerpen. 

VTB-VAB 

6e NATIONALE 

WEDSTRIJD VOOR 

KLEURENDIA'S 1972 

De VTB-VAB richten dit jaar 
hun zeste nationale wedstrijd 
voor kleurendia's in. Door onze 
twee bonden worden voor 25.000 
fr. prijzen voorzien. 
Reglement : 

Art. 1 — Alle leden VTB-
VAB mogen aan de wedstrijd 
deelnemen met een reeks van 
3 kleurendia's. De beoordeling 
gebeurt per reeks. 

Art. 2 — Slechts ééa formaat 
wordt toegelaten : kleinbeeld-
formaat 24 x 36 mm, gemon
teerd onder glaasjes 5 x 5 cm., 
gereed voor projektie. 

Art. 4 — Ieder diaraampje 
moet voorzien zijn van een ken-
nummer bestaande uit 3 cijfers, 
gevolgd door 2 drukletters. De
ze « herkenning », aangebracht 
op een witte strook, vastge
hecht met « tape », moet zich 
bevinden m de rechterboven
hoek, wanneer men het plaatje 
ondersteboven (dus projektie-
klaar) voor zich houdt. Op een 
daarbijgevoegde gesloten om
slag wordt het kennummer her
haald. In deze omslag wordt, op 
een kaartje, dit kennummer 
nogmaals herhaald, benevens 
de naam en het volledig adres 
van de deelnemer en zijn lid-
maatschap.snummer bij VTB-
VAB. De omslag wordt slechts 
geopend nadat de jury uit
spraak heeft gedaan. 

Art. 5 — De inzendingen wor
den, degelijk verpakt, verwacht 
tot 31 oktober, op volgend 
adres : Nationale Wedstrijd 
Kleurendia's, Vlaamse Toeris
tenbond, Kalandenberg 7, 9000 
Gent. 

m klein 

BRAVE KLEINKUNSTVANDALE(N) 

Als een mengsel van enist en luim, zoals het wezen 
van de kleinkunst is, kan de kleinkunstencyclopedie 
Kleinkumstvandalen genoemd worden. Uitgegeven door 
het kkteaterhuro « Merlijn » uit Brugge, in samenwer
king met Sonneville. « Merlijn » is tevens ook klein-
teaierhuro en geeft een maandkrant uit. « Merlijn » 
werd geboren in 1968 (toen het nog allemaal rozegew 
en maneschijn was...) is voor een twintigtal artxaten 
en groepen het eksklusief boekingskantoor. 

Het was de bedoeling van de uitgevers hun Van 
Dale(n) ludiek te houden en daar zijn ze in geslaagd 
Zo kan je onder het trefwoord Boer Bavo vinden Be
kend landbouwer en kattenknijper uit Limburg lUu-
stratie : Boer Miei Cools. 

Eddy Merckx tref je ook aan als « dankbaar onder
werp voor het Vlaamse kaharet en de chan.ionmer Enz.. 
671Z. 

De uitgevers liegen inderdaad niet wanneer ze schrij
ven : KVermakelyke wegwyzer : alle oorspronkelyke 
voorvallen in de galante wereld der Vlaamse kleinkuntt. 
met natuurlijke platen versierd . » 

In het woord vooraf verklappen de •iamenstelleri, 
Dacquin en Mertens, hoe ze te werk zijn gegaan en het 
moet ons van het hart : hun voorbeeld « de grote Van 
Dale » zou het echt niet goed vinden. 

« Onze kk-inventaris is uiteraard onvolledig Indien 
wij sommigen niet vermeldden, dan geven wii graag 
toe dat zulks volkomen ten onrechte gebeurde. Bij de 
behandelde artiesten hebben wij opzettelijk afstand pe-
houden van enig waardeoordeel » 

Daar moeten wij het toch eren orer 'lehben £%!••"! 
kunstvandalen is inderdaad onvolledig, nwt alleen omd-ti 
mensen niet werden vermeld. Onder letter Z. op de 
laatste pagina staan zevenentwintig namen « u;aar men 
later nog wel eens zal van horen » en de vergetenen 
kunnen 'nog wel terecht in de reeds aangekondigde 
tweede herziene druk. Erger vinden zoi? bv wat men 
schrijft over Jo Erens : Limburgs heimatzanger uit de 
latere vijftiger jaren Is betrekkelijk iong overleden 
Discografie : Decca 183.435 Jo Erens - De Limburg-^e 
troubadour » 

Da's al ' Dat vinden we toch een beetje gro! WiUen 
de samenstellers werkelijk niets meer te vertellen over 
deze te vroeg gestorven zanger-schrijnwerker, die eigen 
lijk het begin is geweest imn de volkshedrage die op 
dit ogenblik hoogtij viert '' 

Geen gebenedijd woord over het tv-programma Mu 
gesien. Geslaagd of niet was het toch een vermelceni:, 
'waardige poging. Niet het minst over het radwknbaret 
Kop en Staart dat een van de voorlopers van on.s fcabn-
ret was. Weliswaar zeer juiste meningen over de tri-
woorden kaharet, volkslied enz. 

De illustraties (niet slecht) ziin van Jan de Wi cV -
op een geestige manier zijn kollega's en oi hun oe^ 
kinderen bij de neus neemt. 

Totaal bekeken een goede poging, waarin de vanaa ei 
samenstellers te veel in gehakt hehhen. om Vlaan -M-U 
jonge kabaretgeschiedenis voor eens en ahnd te r" 
öis£T€T6Tl. 

In Voorbereiding Kleinkunstvandalen deel 2/Ne e 
land na 1945 

( nivlI 
Kleinkunstvandalen deel 1 Vlaanderen. 90 fr Klem 

kun&tburo Merlijn, K Merchierlaan 8. Brugge. 
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bewegingsii^Jzer 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
KALENDER DIENSTBETOON : OKTOBER 1972 
ANTWERPEN : 
Maandag 2 oktober : volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul. 
Maandag 9 oktober : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Maandag 16 oktober : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Maandag 23 oktober : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Maandag 30 oktober :volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul. 
Lokaal : VU-sekretariaat, Wetstr. 12, tel. 36.84.6S (van 16 tot 20 u.). 
WIJNEGEM : 
Maandag 2 oktober : sen. H. De Bruyne. 
Maandag 16 oktober : sen. H. De Bruyne. 
Lokaal : « Vleminckhof », Marktplein 8, tel. 53.89.36 (van 19 tot 20 u.). 
KAPELLEN : 
Donderdag 5 oktober : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : ten huize van dhr. Op de Beeck, Wilgenstr. 4 ,tei. 54.55.93 (van 
20 u. 30 tot 21 u. 30). 
KONTICH : 
Woensdag 11 oktober : volksvert. R. Mattheyssens. 
Woensdag 25 oktober : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : « Alcazar », Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32. (van 19 tot 20 u.). 
MERKSEM : 
Donderdag 19 oktober : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : « Tijl », Bredabaan 298, tel. 45.89.76 (van 20 u. 30 tot 21 u. 30). 

anfwerpen 

ANTWERPEN (Stad) 

DIENSTBETOON 
In de Wetstr. op het sekr. der 

afdeling. Iedereen welkom. Voor 
bijzondere gevallen liefst op maan
dag van 16 tot 20 u., dan is er al
tijd een volksvert. aanwezig. Voor 
COO-gevalien van Antw. Stad ge
lieve u in verbinding te stellen met 
dr. De Boel, tel. 33.97,90 of Fr. De 
Laet, tel. 38.66.92. 

WANDELING 
Zondag 22 oktober naar het Zoni-

enwoud. Vertrek sekr. Wetstr. 12 
om 9 u. met eigen wagen. E- is 
echter de groots mogelijke kans 
dat nlet-wagenbezitters ook mee
kunnen. De tocht vangt aan vanuit 
het station te Groenendaal, alwaar 
ook des middags verpoosd v ordt. 
Lekker ajuinsoep te verkrijgen. Bij 
regenachtig weer is stevig schoei
sel vereist. Laarzen zeer nuttig 
doch niet noodzakelijk. Om organi
satorische redenen gelieve het se-
krötariaat 'io'itwelvJittigen' van/'aw^'i 
deelname (ook de soepgebruikers). 
Voor meer inlichtingen, tel. Moens, 
nr. 38.36.87. 

BESTUURSVERKIEZING 
Op dinsdag 24 oktober. Elk lid 

wordt nog persoonlijk verwittigd. 
Zijn stemgerechtigd de personen 
die voorkwamen op de ledenlijsten 
voor eind juni 1972. Leden na eind 
juni gemaakt in het bezit van een 
blauwe voorlopige lidkaart 1973 heb
ben nog geen stemrecht op de ver
kiezingen van 24 oktober. 

KONCERTAVOND 
Op 28 november in KVO Antwer

pen, ingericht door VI. Aktie en 
Kultuurgemeenschap, dezelfde in
richters van het jaarlijks bekend 
Galabal voor Flaminganten « Vroe
ger en Nu ». Deze koncertavond 
biedt u heerlijke fragmenten uit 
overbekende stukken. Volledig koor 
en talrijke solisten. 

DRIELUIK-KLEURFOLDER 
Waar deze folder gebust werd, is 

de toename van nieuwe leden en 
abonnementen op het blad verze
kerd. Andere afdelingen kunnen nog 
steeds op ons sekretariaat derge
lijke foldertjes verkrijgen. 

BERCHEM 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op donderdag 5 ok
tober tussen 19 en 22 u., Grote 
Steenweg 172. Al de leden worden 
persoonlijk verwittigd. 
POESJE... POESJE... 

Op 7 november gaat de afdeling 
naar de folkloristische Antwerpse 
Poesjekelder aan de Reepstr. Plaat
sen tegen 40 fr. bestellen zo haast 
mogelijk bij de sekretaris, Kem-
melbergstr. 37. Leden van het VI. 
Verbond voor Gepensioneerden 
kunnen inschrijven tegen 20 fr. bij 
de heer Van den Broeck, Victor Ja-
cobslei 22. 
GELUKWENSEN 

Onze leden, de h. en mevr. Hol-
lants, Lappersbrug 8, melden de 
blijde geboorte van Patricia. Wij 
feliciteren van harte de gelukkige 
ouders en wensen de dochter een 
mooi leven toe. 
BAL VAN DE 
VLAAMSE RANDGEMEENTE 

Op de vooravond van de betoging 
te Vilvoorde verwachten wij a! on
ze vrienden en simpatisanten op 
ons bal Het Combo Leo Dess zorgt 
voor fantastische dansmuziek. Af
spraak dus op 14 oktober te 20 u. 30 
in zaal Alpheusdal nabij Berchem 
Sport. Onze » petekinderen » uit 
Jette mogen vooral niet ontbreken. 
De kaarten liggen klaar. 

BOECHOUTVREMDE 
DEELNEMING 

Wij betuigen nogmaals onze deel-
neminq aan onze voorz. Fred Ent-
brouckx en familie bij het onver-
ivacht overlijden van zijn vader. 
BESTUURSVERKIEZING 

Vrijdag 6 oktober van 20 tot 22 u. 
Bij Flor Van Praet, « Malpertuus », 
Provinciestwg 363, Boechout. Allen 
op post. 
DANSFEEST 

Wees er bij. Zaterdag 4 novem
ber te 20 u. in zaal Doornboom, 
J.-Fr. Willemstr. te Boechout In
kom 40 fr. 

BORGERHOUT 
GRAiMMENSAVOND 

Het bestuur van het VVVG-Bor-
gerhout nodigt u uit op de « Gram
mensavond » in de zaal « Reuzen-
poort », Turnhoutsebaan te 20 u. op 
vrijdag 13 oktober a.s. Een man van 
de derde leeftijd, een reuze figuur 
uit Vlaanderen komt ons spreken 
over « Een halve eeuw harde Uilen-

18u.45-20u.00 
20u.00-20u.45 
21u.00-21u.30 
21u.45-22u.30 

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. 

Bornem, De Eenhoorn, Stationstr., tel. 03/77.12.18. 
Willebrek, bij Swykens, Vinkstr. 23, tel. 03/86.86.48. 
Tisselt, café Vlaamse Leeuw, tel. 03/78.76.61. 
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. 

Herentals, café De Zalm, Grote Markt, tel. 014/ 
21117. 
Nijlen, café De Bonte Os, Kerkplein, tel. 03/82.84.51. 
Berlaar, bij Walter Luyten, Liersestwg 140, tel. 
03/82.11.93. 
Duffel, 'bij G. Wagemans, Rietlei 3, tel. 015/32210. 

19u.00-20u.00 

20u.00-21u.00 
21u.00-21u.30 

21u.30-22u.00 
Mechelen. 
Om af te spreken bij senator Jorissen aan huis, liefst maandag, 
vrijdag of zaterdag opbellen 015/43596. 

spiegelkamp ». Iedereen Is wel
kom. Inkom gratis. 

Ten einde onze leden in de gele
genheid te stellen aan deze Gram
mensavond deel te nemen, vervalt 
de vroegere aangekondigde leden
vergadering. 

BORSBEEK 
VU-BAL 

Op 4 november a.s. . eeft het 
jaarlijks VU-bal plaats in zaal Rivie
ra (Centrum) te 20 u. 30. We zijn 
er van overtuigd dat onze leden en 
simpatisanten massaal zullen aan
wezig zijn om samen deze gezelli
ge avond door te brengen. Met een 
goed orkest en uw aanwezigheid 
wordt 4 november a s. weer een 
knalavond. 

BURCHT 
VU-BAL 

Heden zaterdag 30 september te 
21 u. in zaal De Ster. Orkest : Tony 
Herremans. Inkom 50 fr. Steunkaar-
ten, met recht op deelname aan 
reuze tombola kunnen bekomen 
worden aan de prijs van 20 f i 
SOC. DIENSTBETOON 

We herinneren eraan dat eenieder 
die met een of ander probleem te 
maken heeft steeds terecht kan bij 
ons COO-lid Ward Lemmens, Koning 
Albertstr. 62. 

EDEGEM 
OKTOBERFEESTEN 

Ter gelegenheid van het éénjarig 
bestaan van gemeenschapscentrum 
» Drie Eiken » grootse feesten. 

Zaterdag 30 oktober om 14 u. 
opent de Vlaamse kermis haar kra
men. Originele vermakelijkheden en 
een massa mooie prijzen waarbor
gen een sukses. Om 18 u. start het 
mini-restaurant met een lekker me
nu tegen demokratische prijzen. 
Om 21 u. korte herdenkingsplechtig
heid. Daarna reuze dans-in. Boven 
verzorgen Lieve en Herman Du Pal-
meneire een knus wijnsalon. 

Zondag heropening om 11 u. Van
af 20 u. stemmige orgelmuziek en 
opnieuw wijnsalon. 

Wij verwachten u In elk geval. 
VUJO 

Vrijdag 28 oktober te 20 u is een 
zanggroep van « Jesus People » bij 
ons te gast in gemeenschapscen-
trubm « Drie Eiken ». Het belooft 
een jeugdige inzet van de viering 
i/an het éénjarig bestaan van «Drie 
Eiken •>. 

HERENTALS 
DIENSTBETOON 

Jo Belmans : 2e maandag van de 
maand te 9 u. in café Kempenland, 
Statieplein. 
• Wim Jorissen : 3e maandag van 
de maand te 19 u. in café De Zalm, 
Grote Markt. 
FLAMINGGANTEN DANS-IN-NACHT 

Zaterdag 14 oktober, groot bal 
van VU-Herentals in zaal Odeon, 
Nieuwstr., m.m.v. The Strangers en 
het orkest Guy Antony. Inkom 50 fr. 

HERENTHOUT 
LUSTRUUM - BAL 

Dit jaar gaat op 21 oktober het 
lustrumbal van onze afdeling door 
in zaal « Lux ». De VU-fanfare Kem
penland versterkt met haar flinke 
drumband zal het bal inluiden. 

HOBOKEN 
OVERLIJDEN 

Op 4 september overleed de h. 
Will Van Windekens, lid van onze 
afdeling. Behorend tot een genera
tie nationalisten die het woord ook 
met de daad beleden werd hij door 
de repressie zwaar getroffen. Door 
zijn grote werkkracht en onver
woestbaar optimisme had hij zich 
over alles heengezet en zijn gezin 
een gelukkig bestaan opgebouwd. 
Het bericht van zijn heengaan heeft 
allen met verstomming geslagen. 
Een trouwe kameraad ging van ons 
heen. Wij bieden mevr. Van Winden-
kens onze deelneming aan in het 
zware verlies dat haar treft. 
BESTUURSVERKIEZING 

Deze gaat door op dinsdag 17 
oktober In lokaal « Oude Spiegel » 
van 20 tot 22 u. Onder de leden die 
aan de stemming deelnemen wor
den 5 driemaandelijkse abonnemen
ten op ons weekblad « Wij » ver
loot. 

KAPELLEN 
BAL 

Zaterdag 7 oktober nodigen wij 
u allen uit op ons jaarlijks herfstbal 
in de zaal Pancras, Hoevensebaan 
25. Orkest « Zomoeriet ». Inkom 40 
fr. Aanvang te 20 u. 30. 

KONTICH 

NIEUW BESTUUR 
De verkiezing van het nieuv; be

stuur werd gekenmerkt door een 
opvallende belangstelling. 

Werden verkozen : voorz. . Frank 
Van Oorschot ; sekr. : Ferre De 
Beukelaer ; penningm. : Luc Ser-
meus ; org. : Maurits Vanbaelen : 
prop. : Luc Defossé ; raadsleden : 
Paul Embrechts, Hugo Onzia, Jos 
Totté, Marcel Verbeeck. 
TAK-VOETMARS 

Morgen zondag 1 oktober nemen 
wij deel aan de voetmars van de 
Vlaamse randgemeenten, ingericht 
door het Taal Aktiekomitee. Geza
menlijk vertrek, met autobus, om 
7 u. op het Gemeenteplein. 

MECHELEN (Arr.) 

ARR. DANSFEEST 
Heeft plaats op 7 oktober met de 

volledige formatie van Comboclub 
13, o.l.v. Vik Norman. Eerste dans 
te 21 u. Stadsfeestzaal, de Merode-
str. te Mechelen. 

MERKSEM 

BAL 
Mogen wij dan nogmaals een op

roep voor het bal van onze vrienden 
van Groeninghe, heden zaterdag. 
Het bal staat in het teken van de 
betoging te Vilvoorde en heeft 
plaats in de gezellige zaal De Kring 
Jaak de Boeckstr. Inkom 40 fr 

MORTSEL 

DANSFEEST 
Heden zaterdag 30 september no

digen wij u allen vriendelijk uit op 
ons « Mortsels VU-herfstbal 72 » 
in het « Centrum St.-Lowijk » (Die-
seghem). Het dansorkest Jacky 
Sands beloofde ons een suprasfeer. 
Inkom 50 fr. 
BESTUURSVERKIEZING 

Op donderdag 12 oktober. Gele
genheid om uw stem uit te bren
gen (lidmaatschap vóór 30 juni '72) 
van 20 tot 22 u. 30 in zaal Helle-
mans, Eggestr. 27. Al onze leden 
zijn hartelijk welkom. 

NIEL-SCHELLE 

BAL 
Heden zaterdag 30 september in 

zaal Familia, Dorpstr., Niel, danst 
VU-Niel. Aanvang 20 u. Orkest Jan 
De Wilde. Toegang 40 fr. 

NIJLEN 

FANFARE KEMPENLAND 
Alle simpatisanten worden vrien

delijk uitgenodigd op het dansfeest 
ten voordele van de fanfare Kem
penland heden iaterdag 30 septem
ber in het lokaal « Bonte Os ». 

TURNHOUT • OUD-TURNHOUT 

FAMILIAAL SAMENZIJN 
Heden zaterdag 30 september in 

de parochiezaal nabij de kerk van 
het « Zwaneven » te Oud-Turnhout 
om 20 u. 30. Voor koud buffet en 
deelname in de onkosten : 100 fr. 
Kaarten te bekomen bij alle be
stuursleden. 

AFDELINGSBESTUUR 
Het nieuwe afdelingsbestuur ziet 

er uit als volgt : voorz. : Swat Van 
Houtven, Kerkstr. 7, Oud-Turnhout ; 
ondervoorz. en dienstbetoon : Ar
thur Robberechts, Heerhofstr. 14 
Turnhout ; sekr. : Pol Mertens, Wa-
terheldestr. 18 ; penningm. : ge
meenteraadslid Rudi Beaufays, Ro-
denbachplantsoen 117 ; prop. : Dle-
derich Marynissen, Oude Vaartstr. ; 
org. : Karel Wilmsen. Jacob Smits-
str. 15 ; leden : Jef Bauweraerts, 
Taxandriastr. 17, Jef Gendens, O.L. 
Vrouwstr., Polly Menuens, Verbin-
dingsstr., Jos Van Eyck. Hannuitstr. 
8 ; toegevoegde leden : Jef Mangel-
schots, Aasstr., Oud-Turnhout ; Ria 
Geudens, Merodelei, Turnhout ; afg. 
arr. raad : K. Willems, J. Geudens, 
J. Van Eyck. 

VLAAMS KRUIS 
Op 5 oktober, begin van kursus-

sen EHBO. Wie intresse heeft kan 
kontakt opnemen met K. Wilmsen, 
Jacob Smitstr. 15, Turnhout, tel. 
014/465.34. 

1 OKTOBER-MARS 
Mars der randgemeenten. In

schrijven bij K. Wilmsen. Zie adres 
boven. 

WESTMALLE 

BESTUURSVERKIEZING 
In tegenstelling met het bericht, 

verschenen in het blad van 16 rsp-
tember zat de bestuursverkiezing 
gehouden worden In hotel « Do 

Helde », Antwerpse stwg 337 op 
dinsdag 17 oktober om 20 u. Al da 
leden ontvangen hiervoor een per
soonlijke uitnodiging. 

WILLEBROEK 
10e VLAAMS DANSFEEST 

Zaterdag 7 oktober in het paro
chiaal centrum, Mechelse stwg 130 
te Blaasveld. Sociale toegangsprijs 
40 fr. Iedereen is van harte welkom. 

WILRIJK 
ECHOKE 

Vanuit Mechelen zond KRO Jozef 
Eggermont ons volgend echoka 
i.v.m. de naderende VVB-betoging 
te Vilvoorde : «Nu ik zo een beetje 
ben afgezonderd van de aktieve po
litiek, wil ik jullie toch een woordje 
toezenden. Wanneer je het zo van 
uit de kazerne bekijkt is het soms 
net, of gans Vlaanderen is inge
dompeld. En dat juist op het ogen
blik dat wij ons einddoel, federalis
me, bijna bereikt hebben. Ik hoop 
dan ook dat 15 oktober een volle
dig sukses wordt, anders kunnen 
wij te Brussel wel opdoeken . . 
OPROEP 

Welke andere VU-militair of slni-
patisant neemt het met Jozef Eg
germont, 1ste Kie 2de Pel., Cen-
trum Adm. Dienst. Dossin-Kazerne. 
2800 Mechelen, eens op om samen 
te bepampelen hoe er wat meer 
kan gedaan worden voor onz» 
vrienden bij het leger ? 
2e VUJO-FUIF 

Wie nummer 1 meemaakte zal 
zeker niet afwezig blijven. Afspraak 
in 't Gasthof, Heistr. (naast AVA) 
op zaterdag 7 oktober vanaf 20 H. 
Met Deejee. 

WOMMELGEM 
BESTUURSVERKIEZING 

Maandag 9 oktober, leder lid 
krijgt tijdig het nodige thuis be
zorgd. Wij verwachten versterking. 

brabant 
BRUSSELHALLE-VILVOORDE (Arr.) 

Het arr. sekretariaat Is open op 
maandag, woendag en vrijdag van 
18 tot 21 u. De arr. sekr. Rom Da 
Craen of de adm. sekr. staat ter 
uwer beschikking. 

STAT. BESTUURSVERKIEZINGEN 
Deze moeten gehouden werden 

vóór 15 november 1972. Noclv 
tans vragen wij dat dit liefst vóór 
5 oktober zou gebeuren. Het sa
menvoegen van de nieuwe arr. raad 
3n de verkiezing van het nieuwe arr. 
bestuur moet geschieden vóór 15 
december, leder lid die vóór 1 juli 
lid is mag deelnemen. De afdelin
gen die dit jaar gesticht zijn of dit 
jaar een bestuursverkiezing hebben 
gehad kunnen bij het arr. bestuur 
een aanvraag indienen om ontsla
gen te worden van deze verkiezin
gen. De aanvraag is absoluut nood
zakelijk. 

ASSE (Fed.) 
Onze verkozenen weren zich In 

de federatieraad. De algemene wer
king moet echter nog ruimer wor
den. Koken kost echter geld. De af
delingen uit de federatie kunnen de 
aktie steunen door een vrijwillige 
bijdrage te storten in de federatie-
kas. PCR 104.48, Kredietbank. Dll-
beek, rek. nr 9374 van VU-Federa-
tie Asse. 

ASSE 
VOETMARS 

Morgen zondag 1 oktober : Voet
mars door Vlaams Brabant. Vertrek 
te Asse om 8 u. op het Gemeente-
plein. Eten voor 's middag meebren
gen. Er wordt voor gratis soep voor
zien, alsook verzekering tegen on-
gevallen. TAK zorgt voor bezemwa-
gen en verzorging m.m.v. « Vlaams 
Kruis ». Autobussen zorgen voor 
terugbrengen der marsjeerders naar 
Asse. De tocht gaat over 36 km 
voor een ganse dag. Onkosten 20 fr. 

zoekertjes 
Nieuwe parastatale Instelling zal 
eerlang overgaan tot het aanleg
gen van een wervingsreserve mot 
het oog op de benoeming van een 
volledig administratief kader. 

De gegadigden voor de dlversa 
administratieve graden (wettelijke 
barema's - extra-voordelen) dienen 
nederiandstalig te zijn en de Brus
selse agglomeratie te bewonen of 
de verbintenis aan te gaan er ta 
zullen wonen. 

Bewijs van vlaamsgezindheid (lid
maatschap Vi. verenigingen enz.) 
is aanbevelenswaardig. 

Voor inlichtingen, vrijblijvend 
schrijven naar blad onder hoof
ding : M A . — R 15« 

http://36.84.6S
http://21u.00-21u.30
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BOORTMEERBEEK 
VU-NACHT 

Op zaterdag 7 oktober, groot VU-
feest met om 17 u. vlagoverhandi-
ging waarna rondgang door de ge
meente met fanfare, 's Avonds bal 
in 2 zalen met de orkesten Peter 
West en The Lords. 

BRUSSEL 
HARTEN JAGEN 

Op 21, 22, 23, 28, 29 en 30 okto
ber, telkens vanaf 20u. Inschrijvin
gen verwachten wij en dit uitslui
tend in ons lokaal, liefst zo vlug 
mogelijk, aan de inschrijvingsprijs 
van 75 fr. 

BRUSSEL (Stad) 

SOC. DIENSTBETOON 
Elke 3e woensdag van de maand 

van 19 tot 20 u. door volksvert. V. 
Anciaux. 

Eke 2e maandag van de maand 
van 20 tot 22 u. door Stan Philips, 
agglomeratielid. 

Telkens In lokaal «Uilenspiegel», 
Pletinckxstr. 38, tel. 12.13.74. 

BUIZrNGEN 
FEESTKALENDER 

Zaterdag 14 oktober : Teenentan-
derbal in de Welkom (de Kerckho-
vestr.). 

Zaterdag 16 en zondag 17 decem
ber : pensenkermis in de Don Bos-
co-kelder. 

DIEGEM 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op 20 oktober om 20 
u. in de zaal Milde, Kerkstr. 22. Dit 
wordt tevens een gezellig samen
zijn met koude schotel voor al de 
aanwezige leden. Er zal ook een 
toespraak gehouden worden door 
sen. M. Coppieters. De leden wor
den schriftelijk verwittigd. 
BAL 

Ons jaarlijks bal heeft plaats he
den zaterdag 30 september om 20 u. 
In de Gildenzaal, Kosterstr.1, met 
he gekende orkest Chris Edwards. 
Inkom : vooraf 30 fr. ; kassa 40 fr. 

DWORP 
MOSSEL- EN FRIETKERMIS 

Zondagl en maandag 2 oktober 
gaat onze mossel- en frietkermis 
door in zaal Ons Huis (Gildenhuis). 
Zondag vanaf 12 u. en maandag van
af 18 u. 

JETTE 
BESTUURSVERKIEZING 

Vrijdag 6 oktober in Breughel, 
Kard. Mercierplein (over het sta
tion). Spreker sen. L. Claes. Alle 
leden worden dringend uitgenodigd. 
Kandidaturen te bezorgen bij J. Ver-
looy. K. Woestelaan 38, tel. 25.44.48 

KORTENBERG 
Vrijdag 6 oktober om 20 u. in het 

Kultuurcentrum op uitnodiging van 
het Davidsfonds spreekt Paul Daels 
over Vlaams Brabant bedreigd. 

LINTER 
BESTUURSVERKIEZING 

Voorz. : Raymond Denruyter, Sta-
tionsstr. 245, tel. 011/89087 ; sekr. : 
Rudolf Houmeyers, Pelsstr. 11 ; 
penningm. : Remi Schils, Kwade-
plas 7, tel. 011/89577 ; org. : Wer
ner Schiemsky, Pelsstr. 18, tel. 011/ 
893333 ; prop. : Rene Lambeets, 
Veldbaan 1 ; Vujo : Noël Verlaers, 
Grote Steenweg 71, tel. 011/89581. 

MERCHTEM 
BAL 

Op 14 oktober in zaal Oberbayern 
Stoofstr., gaat het 4e VU-bal door. 
Het Waltra-orkest speelt ten dans. 
Deuren 20 u. 30. Begin om 21 u. 

SCHAARBEEK 
LEDENVERGADERING 

Dinsdag 24 oktober a.s. om 20 u. 
in lokaal • Het Gastel », Lodewijk 
Bertrandlaan. Dagorde : verkiezing 
nieuw bestuur. Kandidaturen moe
ten schriftelijk toegestuurd worden 
aan voorz. Roggeman, Gen. Eisen-
houwerlaan 28, 1030 Schaarbeek. 

STEENOKKERZEEL-PERK 
NIET VERGETEN 

Vrijdag 13 oktober in zaal De Ap-
oel, Fuerisonpl. 6, Steenokkerzeel, 
volksvergadering met dia-voorstel
ling. Gastspreker : volksvert. Willy 
Kuijpers. Aanvang 20 u. Van deze 
gelegenheid maakt ons federatie-
raadslid Mon Schepens gebruik om 
die avond de na zijn verkiezing be
loofde vaten bier te schenken. Al
len welkom. 

ST KATHARINA-LOMBEEK 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
- BRABANTIA . 

Vergooi uw geld niet aan mutuali
teiten die gebonden zijn aan kleur-
partijen. Ziekenfonds Brabantia 

SOC. DIENSTBETOON VOOR DE MAAND OKTOBER 
ViK ANCIAUX 

ALSEMBERG : dinsdag 3 oktob. van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in café De Zwaan, 
met Frans Adang. 

ASSE : dinsdag 17 oktober van 21 tot 22 u. in het sekr.. Prieelstraat, met 
Juul Van Doeren. 

DIEGEM : maandag 16 oktober van 19 u. 30 lot 20 u. 30 in jeugdclub Bac
chus, met J. Schaekers. 

HALLE : maandag 2 oktober van 21 tot 22 u., in café De Sleutel, Grote 
Markt, met Piet Vranken. 

HAREN : maandag 9 oktober van 19 u. 30 tot 20 u. 30 in café Ons Huis, 
met R.DeBrabanter. 

HEKELGEM : dinsdag 17 oktober van 19 u. 30 tot 20 u. 30 in zaal Lindenhof, 
met Tuur De Schrijver. 

LONDERZEEL : dinsdag 24 oktober van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in café Cen
trum, met Paul Peeters. 

MACHELEN : maandag 9 oktober van 21 tot 22 u., In zaal Egmont, Dorps-
str., met Jan Puelinckx. 

OVERUSE : maandag 23 oktober van 19 u. 30 tot 20 u. 30 in café Luxem
burg te Jezus-Eik, met Marcel De Broyer. 

STEENOKKERZEEL : dinsdag 10 oktober van 21 tot 22 u. in café De Appel, 
tegenover de kerk, met Mon Schepens. 

ST. GENESIUS-RODE : dinsdag 3 oktober van 19 u. 30 tot 20 u. 30 in café 
De Dragonder, Dragondersstr., met Lieve De Wit. 

VILVOORDE : maandag 16 oktober van 21 tot 22 u., in café De Gouden 
Voorn, Houtkaal 1. 

WEZEMBEEK-OPPEM : dinsdag 10 oktober van 19 u. 30 tot 20 u. 30, in café 
Bij Mathiede, naast het gemeentehuis, met Bob Ceuppens. 

Doorlopend op afspraak te BRUSSEGEM, Kleine Klepperbaan 5, tel. 59.54.55. 
EUGEEN DEFACQ 
BUIZINGEN : dinsdag 24 oktober van 20 tot 21 u., in lokaal In de Welkom. 
ESSENE : dinsdag 17oktober van 19 tot 20 u., in lokaal De Keizer, bij 

Schoonjans. 
MERCHTEM : dinsdag 10 oktober van 20 tot 21 u., bij Herman De Pril. 
MOLLEM : woensdag 24 oktober van 20 tot 21 u., bij K. Van den Houtte. 
ST. KATHARINA-LOMBEEK : dinsdag 17 oktober van 20 tot 21 u. in lokaal 

Uilenspiegel. 
TERNAT : dinsdag 3 oktober van 20 tot 21 u., in café De Posthoorn. 
BOB MAES 
BEERSEL : maandag 2 oktober van 19 tot 20 u.. En café Terminus, Herman 

Teirlinckplein, met Frans Adang. 
GOOIK : dinsdag 10 oktober van 20 u. 30 tot 21 u. 30, in lokaal De Groene 

Poort. 
GROOT-BIJGAARDEN : dinsdag 24 oktober van 19 tot 20 u., ten huize van 

de h. De Ridder, Brusselsestr, 
KAMPENHOUT : dinsdag 3 oktober van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in het lokaal 

Het Keizershof. 
KRAAINEM : dinsdag 17 oktober van 19 tot 20 u., ten huize van gemeente

raadslid Boutmans. 
LOT : dinsdag 31 oktober van 19 tot 20 u. in café Liedekerke met Frans 

Adang. 
MELSBROEK : donderdag 5 oktober van 19 tot 20 u. in lokaal Alkazar. 
ST KWINTENS-LENNIK : dinsdag 10 oktober van 19 tot 20 u., In het lokaal 

De Verzekering tegen de Dorst. 
8t PIETERS-LEEUW : dinsdag 31 oktober van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in lokaal 

De Jongen Deken, met Frans Adang. 
ZAVENTEM : dinsdag 17 oktoer van 20 u. 30 tot 21 u. 30, Parklaan 14. 
ZELLIK : dinsdag 24 oktober van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in lokaal De Zwaan. 
Federatieschepen FRANS ADANG 
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., Ruisbroeksestwg 109, 1600 St. Pieters-Leeuw 

tel. 77.31.83. 

biedt u eenveel voordelen, wendt 
u tot Laurent De Backer, Kerkstr. 
26, tel. 521345. 

ST MARTENS-BODEGEM-
ST ULRIKS-KAPELLE 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats einde oktober. Kan
didaturen Vi/orden ingewacht bij de 
sekr. Roger De Leeuw, Poverstr. 
1A ten laatste op 7 oktober. Plaats, 
datum en uur zullen later medege-
eeld worden. 
DANSFEEST 

Zaterdag 7 oktober in zaal Marina 
nabij het station te Bodegem. Or
kest : Joe Dee and his Domino Set. 
Deuren vanaf 20 u. 30. Inkom 40 fr. 

WESPELAAR-TILDONK 
WAKKERZEEL-KELFS 
BESTUURSVERKIEZING 

Woensdag 4 oktober in ons lokaal 
M. Valvekens, Grote Baan 16 te 
Wespelaar, om 20 u. 30. Daarna dia
avond met Willy Kuijpers over r 
Vlaams-Brabant. 

oost-vlaanderen 

GENT (VUJO) 
VOETTOCHT 

Morgen marsjeren wij door 
Vlaams-Brabant, met de tocht mee 
door TAK ingericht. Afspraak om 
8 u. in Asse, op het Gemeenteplein. 
Inlichtingen bij de bestuursleden. 
BESTUURSVERKIEZING 

De Vujootjes die zich kandidaat 
willen stellen om zo na de verkie
zingen deel uit te maken van het 
nieuwe bestuur, schrijven naar Lud-
wig Wauters, Schaverdijnstr. 44 of 
naar Guy Lemens, Rijndam 26, en 
dit voor 15 oktober. 
VUJO-INSTUIF 

Op zaterdag 11 november, in 
jeugdclub Hoogstr. Elke zegge het 
voort. 

GENT-EEKLOO (Arr.) 
WIJ-VROUWEN 

Op zaterdagnamiddag 7 oktober 
spreekt voor ons André Demedts 
over « Frans-Vlaanderen ». Ieder
een is op deze butengewone inte
ressante spreekbeurt hartelijk wel
kom, niet alleen de dames maar 
ook hun echtgenoten en vrienden. 
We beginnen om 3 u. 

GENT 
VOS 

Op zaterdag 4 november richt 
VOS-Gent in zaal Roeland om 20 u. 
een Vlaamse Knalavond in. Samen
zang met Willem De Meyer, afge
wisseld door optreden van volks
dansgroep « Dulle Griet ». Toe-
gangskarten : 60 fr. Gezinskaarten 
100 fr. Kunnen besteld worden op 
het sekr., Kortrijkse stwg 501, Gent. 
PR nr 494890. 

GENTBRUGGE 
VU-BAL 

Het wordt weer volle bak op het 
8e VU-bal van de afdelingen Gent
brugge en Ledeberg. Het heeft 
plaats op zaterdag 7 oktober te 21 
u. met het bekende dansorkest The 
Bats en zanger Roy Andy, in de 
grote feestzaal van het gemeente
huis te Ledeberg. Gemakkelijke 
parking. Algemene toegangsprijs : 
50 fr. 
GEMEENTERAAD 

De eerstvolgende zitting van de 
gemeenteraad heeft plaats op dins
dag 3 oktober te 19 u. stipt. Er be
staan verscheidene heel belangrij
ke VU-voorstellen op de agenda. 

GERAARDSBERGEN 
NIEUW BESTUUR 

In aanwezigheid van volksvert. 
dr. Van Leemputten en de arr. be
stuursleden Bert De Cremer en Ri
chard De Grom, hadden v o c de 
afdeling Groot-Geraardsbergen op 
vrijdag 22 september j l . de be-
stuursverkiezingen plaats, volgende 
ploeg kwam uit de bus : Robert 
Hoebeke, voorz. ; Herman Lallemant 
ondervoorz. ; Emiel Clerebaut, se
kr. ; Rita Borremans, penningm. ; 
Michel Boterberg, prop. ; Andre De 
Borre, org. ; Willy Durez, dienst
betoon. 

HELDERGEM-AAIGEM 
NACHTBAL 

Heeft plaats op zaterdag 7 okto
ber in zaal Torengalm te Aaigem. 
Deuren te 21 u. Orkest « De Speel-
vogels » met als zanger Roger 
Schelstraete. Onkosten 50 fr. Kaar
ten bij de bestuursleden. 

HEUSDEN 

BESTUURSVERKIEZING 

Vrijdag 27 oktober van 18 tot 21 
u. Kandidaat-bestuursleden richten 
zich schriftelijk tot mevr. Lataer-
Delney, Hooistr., en dit uiterlijk tot 
vrijdag 20 oktober. 

JEF MATON SPREEKT 
Donderdag 12 oktober om 20 u. 

in café Breughel, Tramstatie, komt 
de h. Jozef Maton, lid van het Da-
vidsfonds-Nationaal, spreken over 
de Vlaamse Beweging, een sociale 
beweging. 

MERELBEKE 
EEN VOOBREELD VAN TROUW 
EN ONKREUKBAARHEID 

Zaterdag 23 september ie hij 
overleden, de oude trouwe kam
per van het eerste uur, « mees
ter de Longie ». Als oorlogs
vrijwilliger was hij opgetrokken 
in 1914 en leerde de Vlaamse 
strijd kennen bij de verdrukking 
i/an de Vlaamse piot in de bloed-
grachten van de IJzer. Vanwaar 
hij méér dan 12 eretekens mee-
brecht, maar hij zelf zou er nooit 
mee pralen, ook niet dat hij, de 
erevoorzitter van de Vossen, 
ridder in de Leopoldsorde was 
geworden. Nadat ook hij in 1945 
maanden in de repressiegevan
genis heeft verbleven. Tiental
len keren deed men op hem be
roep voor een plaats op de ver-
kiezingslljsten van Vlaamse Con
centratie tot Volksunie. Zijn 
laatste verklaring luidde ; • Ik 
wil niet dat zogenaamde vader
landers, die de opgang van mijn 
volk In de weg staan, met vlag
gen en mik-mak mijn familie en 
vrienden komen uitdagen bij 
mijn begrafenis. Ik wil alléén 
een leeuwevlag op mijn kist, en 
ik wil alléén een afvaardiging 
met VOS- en VU-vlag. • En hij
zelf vroeg op zijn doodsantje 
de spreuk : « Mijn Schild en de 
Betrouwen zijt Gij, o God, mijn 
Heer •. Merelbeke mag en zal 
hem nooit vergeten. 

NIEUWERKERKE 

BAL 

De afdeling organiseert een bal 
dat doorgaat op zaterdag 7 oktober 
in de zaal Modern Palace, met het 
show- en dansorkest The Famely 
Band. Deuren : 21 u. Inkom 50 fr. 

OUDENAARDE-RONSE 

ZIEKENFONDS 

VLAAMSE ARDENNEN 
Het arr. heeft zijn eigen Vlaams 

onafhankelijk ziekenfonds. Het 
groeit met de dag, maar het moet 
steeds sterker worden. 

Wie nog niet aangesloten is kan 
kontakt nemen met de sekr. Edgard 
Lambrechts, Fortstr. 34, Oudenaar
de, tel. 055-33115. Hij doet onmid
dellijk het nodige voor uw aanslui
ting. De tarieven zijn gunstig en de 
voordelen maksimaal. Daarbij is er 
een zeer vlotte bedlening. 

SCHELDEWINDEKE-

OOSTERZELE-BALEGEM 

BAL 

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

WORTEGEM-PETEGEM 

AFDELINGSNIEUWS 

Het bestuur trad uit zijn zomer-
slaap. Het besprak zijn najaarsakti-
viteiten, w.o. de bestuursverkiezin-
gen, de ledenhernieuwing, het in
formatieblad en de jaarlijkse bijeen
komst van de leden. 

ZOTTEGCM 

HUWELIJK 

Vorige week zaterdag trad te 
Erwtegem Irene Diependaele, doch
ter van onze senator, in het huwe
lijk met Walter De Moor. Aan het 
nieuwe paar, evenals aan hun ge
lukkige ouders, bieden wij onze 
hartelijkste gelukwensen aan. 

west-ylaanderen 

BLANKENBERGE 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op 14 november van 
18 tot 22 u. Elk lid krijgt deze week 
een uitnodiging om zich kandidaat 
te stellen. De kandidaturen worden 
ingewacht bij Magda Persijn, De 
Smet de Nayerlaan 100. 

BRUGGE (Arr.) 
BESTUURSVERKIEZING 
Vastgestelde data : Varsenare 6.10 i 
Sijsele : 13.10 ; Zedelgem : 13.10 i 
St.-Andries : 13-10 ; Torhout :23-10| 
Blankenberge : 14-11. 

leder lid en bijlid wordt nog pei»-
soonlijk tot deelname aan deze 
verkiezingen ultgenodig. Maak van 
uw inspraak gebruik. Wie over eeo 
weinig tijd beschikt en wil meewe^ 
ken, stelle zich kandidaat. 

BRUGGE-TORHOUT (Arr.) 
SOC. DIENSTBETOON 

Brugge : ledere zaterdag van 11 
tot 12 u. in Breydelhof met alle 
mandatarissen (i.p.v. 10 tot t l o.). 

DIKSMUIDE 
GEBOORTE 

Bij onze afd. sekr. Gaby Larldon 
en zijn vrouw Lieve Vandamme 
kwam een derde kindje, Inge. Onzfl 
hartelijkste gelukwensen. 

HOUTHULST 
DIA-AVOND 

Het Davidsfonds richt op 11 ok
tober een dia-avond in met J. Vai> 
demeulebrocke uit Oostende, alge
meen voorzitter van het W L Na
dere inlichtingen volgen nog. 

ICHTEGEM-EERNEGEM 
BESTUURSVERKIEZING 

Heden zaterdag 30 september. 
Kandiaten kunnen zich melden bl) 
M. De Keyser, Engelstr. 10, Ichte-
gem. 

lEPER (Arr.) 
ARR. BAL 

Op zaterdag 18 november gaat 
ons 2e arr. bal door In zaal « t 
Westland >, St. Juliasn-Langemerti. 
Dit jaar m.m.v. DJ « The Cat » en 
tombola ten voordele van « Wij tn 
de Westhoek ». 

lEPER , 
VLAAMSE VROUWENVERENIGING 

Als start van onze winteraktlvl-
teiten biiedt de VVI aan haar leden 
een gezellige avond aan met panne-
koeken en koffie naar hartelust, dit 
op 18 oktober om 20 u. in lokaal 
Het Belfort, D'Hondstr. 9. Ook niet-
leden zijn hartelijk weklom. Inschrl}-
vingen worden verwacht uiterlijk 
tegen 10 oktober op het sekr., 
Bloemenstr. 14. Leden 20 fr., niet-
leden 30 fr. 

KOEKELARE 
BESTUURSVERKIEZING 

Zondag 8 oktober In de voormid
dag in de « Hertog van Arenberg ». 
Alle leden werden aangeschreven 
om zich kandiaat te stellen. Dit kan 
nu nog bij René Hemeryck, Leke-
str. 44. 

ZULTE 

BAL 

Zaterdag 21 oktober, zaal Flertel-
hof », orkest Ronny Roland. Deuren 
om 20 u. 

KORTRIJK (Afd.) 
BESTUURSVERKIEZING 

Zaterdag 21 oktober. Alle leden 
kunnen hun kandidatuur indienen 
bij de sekr. afd. Kortrijk, W. Maes, 
't Hogen 108E, tot uiterlijk zes da
gen voor de verkiezingen. 

KORTRIJK 
BESTUURSVERKIEZING 

Het bestuur heeft besloten de 
verkiezingen voor het nieuwe afde
lingsbestuur vast te stellen op zon
dag 8 oktober. Elk lid krijgt een uit
nodiging om zich kandiaat te stel
len vanwege het arr. sekretariaat. 

LEDEGEM-DADIZELE 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op 6 oktober. 

MEULEBEKE 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op vrijdag 20 okto
ber vanaf 20 u. Dezer dagen wor
den alle leden uitgenodigd tot kan-
didaatstelling. Wij dringen er op 
aan de belangrijkheid van deze ver
kiezingen niet te onderschatten, op
dat de afdeling tot nog betere wer
king kan komen. 
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MiDOELKERKE 

DIA-AVOND 
Op 6 oktober brengt J. Vandemeu-

febroecke uit Oostende zijn dia
montage over de verfransmg van 
Vlaams-Brabant, en dit om 20 u. in 
real • Ter Duinen ». 

OOSTEfJDE 

15-OKTOBERAVOND 
De VVB richt in de zaal El Mar, 

heden 30 september, een voorlich
tingsavond in over de verfransing 
van Vlaams-Brabant. Sprekers Mar
cel Boey en Jaak Vandemeulebrou-
cke, die dia's zal vertonen en kom-
mentaar geven. 

De zaal El Mar is gelegen op het 
Petrus- en Paulusplein. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 

KOLPORTAGE 
Wij danken langs deze weg om 

de vijftig propagandisten die de zo
merse voormidag opgeofferd heb
ben aan een massale kolportage in 
Diksmuide en omstreken. Toch wa
ren er een achttal afdelingen niet 
aanwezig. Een kleine hoeveelheid 
brochures blijft over die zullen be
stemd zijn voor de afdelingen Koe-
kelare en Merkem, die erom vroe
gen. 

ROESELARE 

VLAAMSE VROUWEN 
Na de druk bijgewoonde EHBO-

reeks gaan we weer wat op de ont
spannende toer : op 8 oktober 
wordt een najaarswandeling langs 
de IJzer georganiseerd. Vertrek om 
14 u. 

Op 13 oktober komt Walter Luy-
ten spreken op het mosselsouper 
dat plaats heeft in zaal 't "jviljoen-
tje. Aanvang 20 u. 

In het voorjaar wordt weer ge
start met de fietstochten. De zwem-
club trekt iedere donderdagmorgen 
v̂ an 9 tot 10 u. naar zwembad Til-
kin. Alle inlichtingen op het sekr., 
Ooststr. 46. 

NIEUW BESTUUR 
Op 22 september werd een nieu

we werkgroep verkozen. Tevens 
werd een schematisch werkpro
gramma voor het volgend jaar op 
punt gezet. Binnenkort dus meer 
hierover. Graag ook een oproep tot 
alle werkgrage mensen om mee te 
helpen in de subwerkgroepen «kol
portage», «leden- en abonnementen-
werving» en «lektuurverspreiding". 
Binnenkort krijg je in verband met 
dit laatste punt nog een brief thuis 
bezorgd. 

S.O.S.-BEJAARDEN 
De provincieraad heeft besloten 

bij alleenstaande behoeftige bejaar
den gratis een telefoontoestel te 
plaatsen en een alarmlichtje aan 
de huisdeur. Wie bejaarden kent 
die hierop normalerwijze recht heb
ben kan de namen en adressen 
doorspelen naar prov. raadslid Ger-
da Deboutte-Vantieghem, St. Joris-
str. 32, ofwel tel. naar het sekr. 
263.17. 

VUJO 
In koördinatie met Tielt zou op 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 se-
kretariaat een uitbundig onthaal. 

nOESELARE-nELT (Arr.) 

DOSFELAKTIVITEIT 
(n samenwerking met het Dosfel-

fnstituut richt het arr. bestuur op 
zaterdag 28 oktober een kadervor-
mingsdag in met als tema «Akties 
voeren en plannen ». Plaats : café 
't Vlaams Huis, Grote Markt te Ize-
gem. Referent : Walter Augustij
nen. Nadere inlichtingen volgen. 

VEURNE 

VUJO 
Het gaat ons allen aan Heden 

zaterdag kantonnaal bal der Vujo. 
Rektorikazaal. Voorverkoop der 
kaarten bij mevr. Van Eecks. Ook 
onze afdeling heeft er belang bij. 

WESTENDE 

VUJO-BAL 
Zaterdag 7 oktober richten onze 

Jongeren hun bal in te Lombardsij-
de, in de zaal «De Wedergeboorte». 
Opening om 20 u. Inkom 39 fr. Dis-
ko « The High Tension », 

TIELT 

VUJO 

op vrijdag 6 oktober richt de 
plaatselijke Vujo-kern te 20 u in lo
kaal D'Hespe, Markt, een diskussie-
avond in. Walter Luyten, lid van het 
nationaal partijbestuur, werd uitge
nodigd en zal spreken over « Waar
heen met de Vlaamse Beweging. 
Wat na het federalisme ? ». 

DOSFELAKTIVITEIT 
Tot slot van het eerste jaar Dos-

felaktiviteiten zal de VU-afdeling 
Tielt einde november nog één dis-
kussieavond inrichten. Voor de arr. 
gemeentemandatarissen zal ook nog 
één studieavond worden ingericht. 
Nadere inlichtingen volgen eerlang 
in deze rubriek en persoonlijk op 
adres. 

ZEDELGEM 

VUJO 

Vujo-Zedelgem en -Veldegem no
digen u allen uit op vrijdag 8 okto
ber om 20 u. in Opsolder Domein 
Groenhove, Zuidwege, Zedelgem, 
voor een denderend kleinkunst-
avond met de alom gekende Volks
groep « 't Kliekske >. Tevens zul
len alle kleinkunstminnenden ken
nis kunnen maken met het duo 
Paul en Jan. Het wordt stellig een 
bijzonder fijne luisteravond in de 
stemmige Opsolder. Kaarten voor
af te bekomen bij de bestuursleden 
van de Vujo. 

SOC. DIENSTBETOON 

E. VANSTEENKISTE 
Ie zaterdag van de maand : 9 u., 

Veurne. café Belfort. Markt ; i r u., 
Diksmuide, Vt. Huis, Ijzerlaan ; 11 
u.. Koekelare, Hertog van Arenberg, 
Moerestr. ; 12 u., Ichtegem-Eerne-
gem, in De Engel, Oostendebaan, 
Ichtegem. 

3e zaterdag van de maand : 9 u.. 
Nieuwpoort, in de Beiaard, Rekol-
lettestr. : 10 u., Midelkerke, Were-
Di, de Smet de Nayerstr. ; 11 u., 
Roksem-Oudenburg-Ettelgem - West-
kerke-Bekegem, bij schepen Vier-
straete, Roksem ; 12 u., De Haan, 
in Georgy's klub. Koninklijk Plein 6: 
12 u. 30, Bredene-Duinen, H. Haeck, 
Driftweg 59 ; 13 u., Bredene Sas-
Slijkens, R. Crombrez, Elisabeth-
laan 83. 

Te Oostende, op afspraak, tel. 
795.48. 

VILVOORDE 
15 OKTOBER 
10 a. 30 /, 

MEDEGEDEELD 
W O 
Jaarvergadering 
Besttnirs verkiezing 

Langs deze weg doet het bestuur 
van het VVO, kommissie Antwer
pen, een oproep tot al zijn leden 
i/oor het bijwonen van de jaarver
gadering met bestuursverkiezing. 
Ook simpatisanten zijn welkom. 

De vergadering gaat door in het 
lokaal « Ouden Bareel », Bredabaan 
587 te Merksem (kruispunt Oude 
Bareellei en Bredabaan), en dit op 
donderag 5 oktober om 19 u. 30. 
Werking 

Onder impuls van het bestuur 
legt de kommissie Antwerpen [se-
kretariaat Wuytslei 28. Merksem) 
van het VVO sedert jaren een druk
ke aktiviteit aan de dag. 

Heel wat problemen op Vlaams 
gebied, knelpunten, misbruiken e.d. 
werden suksesvol aangepakt en op
gelost. 

Hierbij nogmaals een oproep tot 
aansluiting voor alle bewuste Vla
mingen in de openbare diensten : 
stedelijke en gemeentelijke, para-
statalen en ministeries, regieën, 
enz. 

Vragen om aansluiting richten tot 
de heer Jan Vinken, penningmees-
:er, Akkerbouwstr. 71, Merksem, tel. 
45.49.13. 

WONEN IN EEN 
WOONGEMEENSCHAP 

De vraag of wij nog lang verder 
zullen leven in woningen vóór 100 
jaar wordt de laatste tijd bij herha
ling gesteld. 

Intermedium meent dat het be
langrijk is zich te bezinnen over de 
vragen of wij moeten doorgaan met 
wonen in aparte indiviuele woon-
gelegenheden ofwel of wij niet kun
nen komen tot een woonvorm die 
grotere vrijheid geeft aan het indi
vidu, de kleinere groep, de gemeen
schap. 

Intermedium wil aan belangstel
lenden de mogelijkheid bieden tot 
zinnige antwoorden te komen rond 
deze vragen. Daarom organiseert 
ze te Lovenjoel op 14 en 14 okto
ber e.k. een weekeinde onder het 
tema « Wonen in een woongemeen
schap », geleid door Wim Tuyis en 
waaraan de architekten Ward De
nijs en Lode Janssens hun mede
werking verlenen. 

Inlichtingen bij Intermedium, Gui
de Gezellelaan 63, 3030 Heverlea. 
tel. 016/245.45. 

INTERMEDIUM TRAINT TELEFONIS
TEN, RECEPTIONISTEN EN SECRE
TARESSEN 

Intermedium organiseert te Lo
venjoel (bij Leuven) van 23 tot 26 
oktober e.k. drie seminaries respek-
tievelijk voor telefonisten, recep
tionisten en secretaressen. Drie be
langrijke funkties in bedrijven, or
ganisaties, ziekenhuizen, scholen. 

Keurig telefoneren is moeilijk. 
Regeltjes en mooie volzinnen vol
staan niet ; wel zijn een aantal 
eigenschappen en kwaliteiten basis
vereisten. Dit geldt evenzeer voor 
de receptioniste die aan haar be
zoekers méér moet bieden dan een 
stereotiepe glimlach. 

In het programma voor sekreta-
ressen zal aandacht worden be
steed aan de psychologische as-
pekten van haar taak, haar mensen
kennis, haar verantwoordelijkhe
den, naast haar noodzakelijke prak
tische kennis. 

Programma en inlichtingen zijn te 
bekomen bij Intermedium, Guldo 
Gezellelaan 63, 3030 Heverlee, teL 
316/24545. 

SOCIAAL DIENSTBETOON IN HET ARR. BRUGGE-TORHOUT 
BRUGGE : iedere zaterdag van 11 tot 12 u. in het Breydelhof. 
VARSENARE : zaterdag 7 oktober van 10 tot 11 u., door P. Leys in café 

« De Leeuw ». 
JABBEKE : zaterdag 7 oktober van 9 u. 30 tot 10 u. 30, door G. Van In. bif 

J. Eeckeloo, Aartrijksestwg 39. 
ZEEBRUGGE : zondag 1 oktober van 10 tot 11 u., door G. Van In, bif A. 

Vanhoutegem, Roeaanstr. 46. 
BLANKENBERGE ; zondag 1 oktober van 11 tot 12 u., door P. Leys, in café 

u Rodenbach ». 
SIJSELE : dinsdag 3 oktober van 19 tot 20 u., door P. Leys, bij F. Hoor-

naert, Oedelemsestr. 57. 
HEIST : vrijdag 13 oktober van 18 tot 19 u., door P. Leys, bij J. Deroose, 

Bondgenotenlaan 57. 
KNOKKE : vrijdag 13 oktober van 19 tot 20 u., door P. Leys, bij V. Delilie, 

Helmweg 12. 
ZEDELGEM : zaterdag 14 oktober van 10 tot 11 u., door P. Leys, bij V. Vier-

straete, Kuilputstr 83. 
ZUIENKERKE : zondag 8 oktober van 11 tot 12 u., door J. Frijns, in café 

« De Smidse ». 
ST. KRUIS : maandag 9 oktober van 19 tot 20 u., door G. Van In, bij O. 

Oombrecht, Engelendalelaan 89. 
ASSEBROEK : maandag 9 oktober van 20 tot 21 u., door P. Leys, bij R. 

Reynaert, Nieuwstr. 25. 
RUDDERVOORDE : dinsdag 10 oktober van 19 tot 20 u., door P. Leys, in 

café « Van Daele ». 
TORHOUT : zaterdag 21 oktober van 9 u. 30 tot 10 u. 30, door G. Van In, 

bij P. Vlieghe, Hofstr. 9. 
NIEUWMUNSTER : zondag 15 oktober van 11 tot 12 u., door J. Frijns, in 

café « Gemeentehuis ». 
DUDZELE : woensdag 18 oktober van 20 tot 21 u., door G. Van In, in café 

« De 3 Zwanen ». 
OOSTKAMP :zaterdag 28 oktober van 10 tot 11 u., door P. Leys, bij N. Mol-

let. Lege weg 619. 

STAD AALST 

De Commissie van Openbare Onderstand der Stad Aalst 
stelt in haar verplegfings- en verzorgingsdiensten betrek
kingen van vroedvrouw en gegradueerde ziekenhuisver
pleegster open. Deze betrekkingen zijn te begeven op 
proef. De proeftijd is zes maand. 

De kandidaturen dienen gericht aan de heer voorzitter 
van de Commissie, Gasthuisstraat 40, Aalst en dit bij 
aangetekend schrijven. Zij dienen uiterlijk op 20 oktober 
1972 op het sekretariaat aanwezig: te zijn en dit samen 
met de nodige bewijsstukken. 

De voorwaarden en bijkomende inlichtingen kunnen 
steeds bekomen worden op het sekretariaat, Gasthuis
straat 40, Aalst, van maandag tot vrijdag, tussen 9 ea 
11 u. 30 of telefonisch 053/22393 (binnenpost 104). 
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opgave nr 3 2 
keer - Gewicht - Koning van Jordanië 
- Olympisch comité. — 19) Eii< (Engels) 
- Loot - Omgel<eerd Oud-Testament -
Tweeklank. — 20) Modernberoep 

horizontaal vertikaal 

I) Koning v.d. calypso (2 woorden) -
Kaasstreek in Nederland. — 2) Eerbe
tu ig ing door vele mensen - Kermis -
Waterdier. — 3) Mast - Twee mede
kl inkers - Zoutbok . — 4) Joodse Hoge 
Raad - Koukenmeubel - Volgens Straus 
IS hi i blauw. — 5) Coca-cola - Voetpad 
- Boom. — 6) Morktgebouwen - Kra
kend geluid. — 7) Rijks-museum - On
der andere - Russische jongensnoam -
Voegwoord. — 8) Dichterbi j komen -
Een sterke maar beheerste spanning u i t 
drukkend. — 9) Joods poli t icus - Jon
gensnoam - Rijgsnoer. — 10) Noodlot 
- Ons land - Voornaam van Anciaux. — 
I I ) Anagram van « VIS > - Speer -
Frans goud - Noord-At lant ische Ver-
drags-Orgonisotie — Leergierig - En
gelse ink t - Onderaan. — 13) Twee 
kl inkers - Itol ioonsc stroom - Dubbele 
piedeklinker Baskische vr i jheidsstr i j 
ders. — 14) Anagram van ta RAAF » -
Nederlandse blauwe stad - Lidwoord. — 
15) Zwaar tekracht - Lor - Anagram van 
LEQ. — 16) Voorzetsel - Jongensnaam 
- Streek in Zweden - Droogoven. — 
17) Anagram van c LUID » • On tken-
nio9 - Twee kl inkers - Ter steda - On
meetbaar geta l . — 18) Uitroep van af -

I) Hel ikopter — 2) Slede - Twee k l i n 
kers - Loog - Koor. — 3) Wedervleet-
wording - Grondvrucht. — 4) Ri iks-ho-
geschool - Fries water - Emmanuel -
Aan Vera - Mooie straat . — 5) Lengte
maat - Frans staatsman (1602-1661) ^ 
Twee medeklinkers. — 6) Berchem op 
zi jn Berchems - Wi l lem -/ars..,, van d» 
abdij Ter Doest. — 7) Londbouwwerk-
tu ig - Groeiwijze - Verenigde Staten 
van Amer ika - Emmer. — 8) Hard ge
luid - Kan van een wasstel - Eerwaarde 
heer. — 9) Gedaan - Jongensnaam • 
Omgekeerd bevel - Sterrenbeeld - Thans. 

— 10) Versteend diert je - Vogel - Raam 
Naar evenredigheid (volkstaal) . — 12) 
- Anagram van « HIT j , — 11) Fruit -
Nummer - Ex-stier - Ui tspraak - Voor
beeld - Ti jdperk. — 13) Baskische v r i j 
heidsstrijder - Anagram van « DER > • 
Ton Monders. — 14) Stadje in het Meelv 
jesland - Geti j - Kapoen. — 15) EersN 
komend - Brusselse randgemeente. —* 
16) Vergoel i jken - Egyptische koningen 
waarvan wereldvermaarde buste — 17^ 
Duitse keizer - Frans volgwoord - Z u i 
ver - Vogelziekta. — 18) Grondtoon -
Bovenste deel van een dak - Woest i jn In 
Noord-Amer lka - Muz ieknoot . — 19) 
Lidwoord • Bijwoord - Anagram vod 
« R I E T » - Dwaalgeest. — 20) Bewij»-
grond - Staat in Noord-Amer ika . 
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V E R T R O U W 

DE 

V A K M A N 

die du izend keer per dag t ienta l len faren, met een stevige zel fverzekerde hand, steeds maar sneller en beter, öw won ing qD-

bouwt Regelmatig w o r d t h i j nog getramd en bi jgeschoold, s te lselmat ig worden de methodes verbeterd en geschaafd, wan t w i j 

hebben 

EEN BAAS DIE HET NOOIT GOED GENOEG VINDT 

W i j z i j n gemiddeld 45 jaar oud en hebben allen meer dan 20 jaar ervar ing en toch v ind t h i j af en toe iets niet goed genoeg Te l 

kens w i l h i j e lke k lan t een enorme dienst bewi jzen en staat h i j erop dat elke won ing nog perfekter , nog konstrukt iever , nog 

mooier, nog vakkundiger wo rd t afgeleverd. 

VEEL TE GEWAAGD 

U bouwt meestal slechts éénmaal m U w leven Het is voor U een enorme onderneming, daarom kr i jg t U vooraf, exact zwar t op 

w i t , medegedeeld wa t , hoe, waar, wanneer, hoeveel, enz enz. W i j raden U zelfs aan informat ies over ons te nemen, wan t verle

den jaar z i j n er meer dan 300 aannemers fa i l l ie t gegaan. 

Ca samen met ons z ien 

HET BESTE VAN HET BESTE... 

Vindt ü bij ons (zonder pretenh'e) 

vb. Villagrond te HALLE (Schilde) 

1 6 x 4 0 m = 285.385 F 

Uniek natuurreservaat in Limburg 

84 m boven zeespiegel, percelen 40 m 

breedte, 2.500 m2 = 250.000 F 

Bouwprijs slechts 850.000 F 

600 ARBEIDERS 

Bouwprijs slechts 3.680.000 F 

1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.v. 
MEIR 18 
ANTWERPEN 
03/31.78.20 

ONDERBERGEN 43 
GENT 
09/25.19.23 

WINTERSLA6STRAAT 22 
GENK 
011/54.442 

BRUSSELSTRAAT 33 
LEUVEN 
016/33.735 
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niet enkel 

het grut, a.u.b. 
Sedert enkele jaren is het wedden op wielerkoersen, vooral 

in West-Vlaanderen, fel in trek gekomen. Men kent het sis-
teem : men wedt één tegen drie, één tegen vijf, dat die of die 
renner zal winnen. Wint hij inderdaad, dan krijgt men drie- of 
vijfmaal het ingezette bedrag. Wint hij niet, dan is men zijn 
centen kwijt. Hetzelfde sisteem dus als bij de paardekoersen. 

Wil gaan ons hier niet uitspreken over de waarde of onwaarde 
van zo'n weddingschap. Het volstaat hier te zeggen : zij zijn er. 

Wel is het onbetwistbaar dat zij teoretisch de mogelijkheid 
bieden het normale verloop van een koers in de war te sturen. 
De bookmakers hebben er belang bij dat iemand wint, op wie 
niemand gewed heeft. Teoretisch is het mogelijk daarvoor te 
zorgen. Men kan een groep renners omkopen om 1. zelf niet 
te winnen, 2. een bepaalde « krabber » te laten winnen, 3. hem 
daarbij te helpen en 4. de andere renners te beletten de » krab
ber van piket » (e kloppen. Als men enkele renners kan vinden 
die bereid zijn daarvoor te zorgen, mits behoorlijke betaling 
natuurlijk, dan Is het een goed zaakje voor verschillende par
tijen, nl. voor de bookmakers die goed verdienen, voor de « krab
ber » die tot zijn grote verbazing een koers en een prijs wint, 
en voor de meewerkende koereurs, die meer verdienen en 
minder moeten werken dan wanneer ze voor de overwinning 
zouden vechten. De « peer • zijn natuurliik de andere koereurs, 
en de wedders. 

Ver van ons te beweren dat het zo gaai met die wedding
schappen, of dat het dikwijls zo gaat. Maar het kan. En het 
schijnt onlangs gebeurd te zijn in Wmgene. En wat nog erger 
is, het is aan het licht gekomen. 

Onmiddellijk is onze rechtvaardige moeder BWB uit haar 
sloeffen geschoten, en zij heeft met kwistige hand straffen 
uitgedeeld. Niet minder dan zeven koereurs werden « gedeklas-
seerd », of voorwaardelijk geschorst, of voor een maand effek-
tief geschoist. 

Zeven koereurs die men bezwaarlijk tot de « vedetten » kan 
rekenen, en waaronder tot onze verbazing de overwinnaar niet 
voorkwam .Die man schijnt dus gewonnen te hebben zonder het 
te weten. Kan zijn natuurlijk. 

Zoals altijd was de motivering vanwege de bond bijzonder 
smakelijk. Ziehier enkele redenen waarom de zeven snodaards 
gestraft werden. 

' i ' D è 'kOei's 'is riiêt serieus verlopen ». Dit in tegenstelling 
met alle andere koersen, die wél serieus vei lopen. Wij denken 
bij voorbeeld aan de jongste ronde van Belgié. 

« Enkele renners hadden afgespioken om het normale koers
verloop te schaden ». Wanneer in grote koersen de koereurs 
van één tirma, of van méér firma's samen, alles doen om iemand 
te beletten te winnen, dan ligt dat vanzelfsprekend in de lijn 
van wat men noemt een « normaal koersverloop ». Hier echter 
niet. 

' Zij hebben andere renners belet hun kans te gaan ». Dat 
gebeurt, zoals men weet, anders nooit. Als men soms koereurs 
in de gracht rijdt, of met de velopomp te lijf gaat, dan is dat om 
hen precies aan te zetten hun kans te gaan. En de fameuze 
» blauwe trein » in de zesdaagsen doet ook niets anders dan 
de kleine koereurs toch maar aansporen om een gooi te doen 
naar de overwinning. Dat hinderen van andere koereurs is hier 
écht voor de eerste keer gebeurd hoor. 

« De zeven hebben hun eigen kansen niet naar behoren ver
dedigd ». Ah bon. Dat is lelijk. In de ronden van Frankrijk en 
Italië of in de wereldkampioenschappen vechten alle deelne
mers — zelfs Herman Van Springel — tot de laatste snik voor 
de overwinning, en een schoolvoorbeeld daarvan was wel Eddy 
den Belg in het wereldkampioenschap dat zijn ploegmaat Adorni 
won. 

Tenslotte » zij hebben het prestige van de BWB geschaad ». 
Hier kunnen wij niet zo goed volgen. Hoe kan dat nou, sedert 
Sooken en Morrisken in het glazen BWB-huis de glazen uit
delen ? 

Alle gekheid op een stokje. Wij willen de praktijken van de 
bookmakers en hun handlangers in het peleton niet goedkeuren. 
Bijlange niet. 

Wij kunnen wèl begrijpen dat enige kleine koereurs, die met 
hun beroep hun brood niet meer kunnen verdienen, omdat men 
dat beroep nu eenmaal zo heeft gemaakt dat het alleen voor de 
velo-kapitalisten lonend is, dat die kleine koereurs dus al eens 
iets doen wat minder fraai is, om een boterham te verdienen. 

Temeer omdat wij niet geloven dat de « groten » vies zouden 
zijn van zo'n zaakjes, als er genoeg poen aanhangt. Werd over 
die bookmakers en zo al niet gesproken in verband met de 
fameuze spurt van Ronse, waar de onklopbare Rik Van Looy toch 
geklopt werd, en nog wel door een nagenoeg onbekende 
Beheyt ? 

Welnu, zolang men niet optreedt tegen alle vormen van kor-
ruptie bij de grote vedetten, moet men het ook niet doen tegen 
het klein en onbeschermd (rijdend voor eigen rekening) grut. 

Men moet optreden tegen alle misbruiken, en niet alleen 
tegen de pekelzonden van de kleintjes die men kwetsbaar weet. 

Men moet niet nóg een keer de volksmond waar maken, 
waar die zegt : steel een brood, en ge vliegt de bak In, maar 
steel een koppel miljoenen, en ge wordt... 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 • ANTWERPEN 

(Lel op het huisnummer 1) 
Telefoon 03/36.86.62 

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

zesavonden 

Van • kondukteur » van de « blau
we trein » (het groepje vedetten 
dat in de zesdaagsen het werk en 
de poen verdeelt) is Peter Post ge
promoveerd tot producer van en
kele zesdaagsen in Europa. Dit 
wellicht in de wetenschap dat 
oude stropers de beste boswach
ters zijn. Als chef-per-velo wordt 
hij opgevolgd door Sercu, die al
vast de zesdaagse van Londen won 
aan de zijde van Growland. Grow-
land beweerde aan de aankomst 
naar waarheid : het is gemakkelijk 
met Sercu. Wat nu verder Peter 
Post betreft : die wil enige ver
andering brengen. Hij wil alleen 
's avonds laten rijden, omdat er 
overdag toch niet veel mensen ko
men kijken Een sixdays wordt dus 
een sixnights. 

Hier in ons land is men er niet 
zo direkt voor te vinden. Een van 
de v o o r n a a m s t e argumenten 
schijnt te zijn dat de bezoekers 
dan met genoeg tijd hebben om 
aan de tapkast bier te hijsen, een 
van de voornaamste bronnen van 
inkomsten. Als het zo zit, pleiten 
wij voor het Belgisch standpunt. 

kleine luiden 

Het gerecht heeft zopas een 
renner veroordeeld — tamelijk 
licht overigens — die bij een dok
ter briefjes voor geneeskundige 
voorschriften ontvreemde, om die 
dan zelf in te vullen. Voorschrif
ten, door de dokter geschreven, 
verbeterde hij ook, door er aller
lei « versterkende middelen » aan 
toe te voegen. Zo kwam hij aan de 
nodige » dinamiet ». Dat hij ver
oordeeld werd, is normaal. Dat 
zijn straf niet al te zwaar uitviel 
waarschijnlijk te wijten aan het 
feit dat de rechter begrip had voor 
wat de verdediger zei, nl. dat het 
al erg genoeg is dat « pakken » 
voor de koereurs praktisch een 
werkvoorwaarde is, waaraan zij 
zich niet onttrekken kunnen. De 
sportjoernalisten — de enkele al-
tans die wij konden raadplegen — 
hekelden (terecht] de doenwijze 
van de koereur, maar hadden met 
één woord over voor wat het veel 
ergere feit dat de man zoveel slik
te, en bedachten blijkbaar niet dat 
de koereur niet zou terecht staan 
als hij geld genoeg had. Dan zou 
hij zijn • gerief » in 't zwart kun
nen kopen. 

woorden 

Van de hand van Wilfried Geeroms lezen wij als besluit van een goed 
doordacht stukje over olimpisch professionalisme : « De verdediging 
van het zuiver amateurisme is alles behalve demokratisch. Het laat alleen 
de rijken toe zich in de sport uit te leven ». Interessante gedachte, waar
mee wij het niet helemaal eens zijn, maar waar wij nu niet kunnen over 
uitweiden. Alleen zouden wij willen opmerken dat de betekenis van de 
woorden een grote rol speelt bij dergelijke slagzinnetjes. Het boven
staande kan misschien gelden voor zg. olimpische topsport, maar niet 
voor doodsimpele rekreatieve sport. Verder geloven wij niet dat profes
sionalisme nog iets van « sport » overlaat (men kan Merckx, Clay, de 
Witte Engel e.d. toch geen sportlui noemen ?). Tenslotte dat profes
sionalisme volgens ons nog veel minder demokratisch is, in die zin dat 
het zich tot een nog veel kleinere groep uitverkorenen richt. Al is het 
direkt. 

gevallen theorie ? 

Het is niet overdreven, denken wij, te zeggen dat wij met de atletiek-
beoefening door de massa in ons land nog nergens staan. Nochtans, 
ondanks het feit dat atletiek hier bij ons een sport voor enkelingen is, 
hebben wij altijd wel een paar wereldrekordhouders in onze rangen. Wij 
hebben Reiff gehad, en Moens, en Roelants. Diezelfde Roelants hebben 
wij nog, en op dit ogenblik daarenboven Polleunis en Puttemans. Drie 
wereldrekordhouders Is veel voor een klein landje als Vlaanderen. En 
dit doet meteen de vraag rijzen of het wel juist is, wat wij ook lang 
geloofd hebben, dat het aantal super-sportmannen in een land recht 
evenredig is met het aantal beoefenaars van die sport aan de bazis. 
Ondanks het feit dat de bazis in landen als België, maar ook Ethiopië, 
Kenia ea., maar smalletjes vertegenwoordigd is, zijn er in die landen 
altijd wel enkele uitschieters te bespeuren. Of zou het waar zijn wat 
wel eens beweerd wordt, dat men geen kampioen wordt, maar dat men 
een kampioen maakt ? 

*^ t I 
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proficiat 
Wij hebben het verleden week niet meer kunnen « meepakken ». 

omdat onze kopij te vroeg binnen moest zijn, en nu zijn het zo een beetje 
vijgen na pasen, maar wij willen toch nog rap zeggen dat wij het van
wege Polleunis, Puttemans en Roelants een daverend eksploot vonden 
zo maar ineens vijf wereldrekords te verbeteren in de deugddoende sfeer 
van een als « kil • aangeschreven Heizelstadion. Deze keer was er van 
kilheid niets te bespeuren. Wij vonden maar één klein wanklankje, name
lijk het feit dat de bezoekers het niet op prijs schenen te stellen dat 
Polleunis op een bepaald ogenblik van Roelants wegliep, om voor het 
wereldrekord over de tien mij! en een persoonlijk aandeel in het sukses 
te zorgen. Het bleek op een misverstand te berusten, want toen « de 
frank » van het publiek eenmaal gevallen was, spaarde het zijn applaus 
niet. Een gemeend proficiat aan de drie wereldrekordhouders {niet het 
minst aan « old man » — vergeet het maar — Gaston), zonder daarbij 
Mon Vandeneynde, hun trainer, te vergeten. 
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Onze « dametjes * liepen en 

sprongen de viifkamp. Het hoog

ste trapje werd te Gent. waar 

de kampioenschappen gehouden 

werden, beklommen door de 

Eupense Roswita Emonts-Gast, 

tweede werd Van Rensbergena 

(NSLO) en derde M. Lambrecht 

(Kortrijk). Het belangrijkste Is 

meedoen... 


