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INZET EN BETEKENIS 
VAN DEZE VERKIEZINGEN 
De vervroegde verkiezingen leve
ren het bewijs van de politieke 
onmacht der drie traditionele 
partijen. Op 24 september 1971 
werd het parlement zonder meer 
ontbonden door de regering Eys-
kens en op 7 november 1971 
hadden vervroegde verkiezingen 
plaats. Voor de traditionele par
tijen waren deze verkiezingen 
een ontgoocheling. Zeer moei
zaam werd een nieuwe CVP-BSP-
regering op de been gebracht 
opnieuw onder leiding van eerste 
minister Eyskens, die pas op 25 
januari 1972 voor het parlement 
kwam met een regeringsverkla
ring. Reeds in november van het
zelfde jaar werd eerste minister 
Eyskens door zijn eigen partij, 
de CVP, ten val gebracht. Na 
een nieuwe langdurige krisis 
kwam de regering Leburton aan 
het bewind einde januari 1973. 
Om onbegrijpelijke redenen aan
vaardde de CVP, na haar eigen 
eerste minister te hebben afge
slacht, het eerste ministerschap 
af te staan aan de Waalse socia
list Leburton spijts het verzet In 
Vlaanderen. De regering Lebur
ton, die over een twee-derde 
meerderheid beschikte in het par
lement, zou de gewestvorming 
doorvoeren. Deze regering Lebur
ton is een van de miserabelste 
regeringen geweest die het land 
ooit gekend heeft. Op het stuk 
van de gewestvorming werd niets 
verwezenlijkt. Leburton werd ten 
slotte op zijn beurt door zijn ei
gen partij, de BSP, ten val ge
bracht nauwelijks een jaar nadat 
hij als eerste minister opgedron
gen geweest was. Tijdens haar 
kortstondig bestaan kende de re
gering Leburton niets anders dan 
innerlijke twisten, incidenten en 
schandalen. Een socialistisch mi
nister, Anseele, en een socialis
tische staatssekretaris, Dubois, 
moesten zwaar gekompromit-
teerd ontslag nemen. De Ibramco-
affaire was voor de socialisten 
een voorwendsel om de aandacht 
af te leiden en er uit te trekken. 
Het bilan dat de drie traditionele 
partijen kunnen voorleggen aan 
de kiezers als resultaat van hun 
beheer is dan ook miserabel. 2i j 

zijn op alle gebieden onbekwaam 
gebleken. Van de gewestvorming, 
de bestaansreden van de rege
ring, kwam niets terecht. De 
staatsuitgaven zijn op onrustwek
kende wijze de hoogte in gegaan, 
de stijgende levensduurte werd 
in de hand gewerkt in plaats van 
afgeremd te worden. De overtai-
rijke ministers en staatssekreta-
rissen met hun uitgebreide kabi
netten bleken allen even onbe
voegd of onmachtig. 
Voor de konkrete sociale noden 
vooral van de minderbedeelden, 
die zwaar te lijden hadden onder 
de stijgende levensduurte, was 
er geen belangstelling, nog het 
minst bij de BSP. 
De RTT-affaire bewijst hoe de so
cialisten omspringen met de gel
den van de gemeenschap en wel
ke ongelooflijke schandalen er 
mogelijk zijn onder de verant
woordelijkheid van een socialis
tisch minister, en dan nog niet 
de eerste de beste I Deze mil
jarden-dans geeft ons een idee 
van wat de etatisatle van de eko-
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nomie onder socialistisch beheer 
zou worden en zou kosten aan 
het land ! Wat de socialisten 
drijft is niet sociale bekommer
nis, maar machtshonger en 
machtswellust. Zij willen ten al
len prijze hun macht vestigen op 
kosten van de gemeenschap, die 
zelfs honderden miljoenen zou 
moeten opbrengen om de socia
listische dagbladen in leven te 
houden. 
Voor de demokratie schijnen zij 
weinig te voelen. Waarom mogen 
zelfs de parlementsleden het dos
sier van de RTT-affaire niet in
zien ? Omdat de socialisten er 
zich tegen verzetten. Hetzelfde 
geldt voor het Ibramco-dossier. 
Is deze geheimdoenerij verenig
baar met de openbaarheid die 
een echte demokratie kenmerkt ? 

Is het demokratisch een regering 
ten val brengen in een partijbu
reau zonder dat het parlement 
zich heeft kunnen uitspreken ? 
Is het demokratisch het parle
ment te beletten zich uit te spre
ken over de vraag of het volgend 
parlement een konstituante moet 
zijn ? 
De BSP en de PSC hebben dit 
niet gewild omdat zij unitaristen 
zijn, omdat zij de gewestvorming 
willen saboteren. 
Het Is nu maar al te duidelijk 
hoezeer de Vlamingen gefopt ge
weest zijn met de grondwetsher
ziening. De Walen bekwamen on
middellijk wat zij eisten : de 
waarborgen tegen hun zgn. mino-
risatievrees. De pariteit in de mi
nisterraad, de dubbele meerder
heden, de alarmprocedure. Maar 
wat komt er terecht van de ge
westvorming die aan de Vlamin
gen beloofd werd ? De jaren gaan 
voorbij en het wordt steeds dui
delijker dat de onwil groter 
wordt. De BSP wil niets meer 
weten van de staatshervorming, 
wil niets meer weten van de 
grondwetsherziening, wil niets 
meer weten van de «taaltwisten». 
Had de Volksunie gelijk toen zij 
ten tijde van de grondwetsherzie
ning de Vlamingen gewaarschuwd 
heeft ? 

Had de Volksunie gelijk toen zij 
waarschuwde tegen de unitarist 
Leburton en voorspelde dat er 
onder een regering Leburton van 
de gewestvorming niets zou te
recht komen ? 
De rol door de BSP gespeeld is 
maar al te duidelijk. Telkens en 
telkens weer hebben de Vlaamse 
socialisten bewezen geen Vlaam
se ruggegraat te hebben en plat 
op hun buik te liggen voor hun 
Waalse partijgenoten. Zo is het 
inderdaad niet moeilijk de « een
heid » van de BSP in stand te 
houden. Zij zijn steeds bereid de 
Vlaamse belangen op te offeren 
aan de partijeenheid. Zij schaar
den zich tuchtvol achter de Waal 
Leburton in zijn ambitie om eer
ste minister te worden ; zij scha
ren zich tuchtvol achter de Luik
se socialisten in de Ibramco-af-

faire zonder zich zelfs te bekom
meren om de gevolgen voor de 
Antwerpse haven. 
Maar wat is in dit alles dan de 
rol van de CVP ? In hoever is 
de Vlaamse CVP betrouwbaar ? 
In hoever is de Vlaamse CVP on
afhankelijk wanneer het er op 
aan komt ? Onafhankelijk van de 
PSC ? 
Ten overstaan van deze verwarde 
toestand en de geschapen situa
tie door de schuld van de tradi
tionele partijen krijgen de ver
kiezingen een grote betekenis 
voor de toekomst. 
Wat kan men van de traditionele 
partijen — CVP, BSP, PVV — in 
Vlaanderen verwachten ? Welke 
waarborgen bieden zij voor wat 
de toekomst betreft ? Niemand 
kan betwisten dat zij een afstraf

fing verdiend hebben. Doch het 
IS daarenboven voor de vernieu
wing van ons politiek leven, voor 
de verwezenlijking van de Vlaam
se eisen en de bescherming van 
de Vlaamse belangen van beslis
sende betekenis dat de Volksunie 
als Vlaams-nationale partij ster
ker uit deze verkiezingen komt, 
zo sterk dat zij een macht wordt 
waar men niet aan voorbij kan. 
Wij zijn thans gekomen op een 
kruising der wegen, op een be
slissend moment. Hoe de toe
komst er zal uitzien hangt in ho
ge mate af van de uitslag van 
deze verkiezingen. Ofwel knoei
en de oude partijen verder en 
verandert er niets, ofwel breken 
wij hun machtsmonopolie en zijn 
wij in staat een nieuwe koers op 
te dringen. 
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2000 GLOEDNIEUWE LENTEREGENMANTELS 
VOOR DAMES EN HEREN NU AAN 

ZEKER 3.000 RECENMANTELS IN VOORRAAD 

Kwaliteitskleding aan Fabrieksprijzen — Uw reis komt er dubbel utt ! 
PARKING 

SUCCES KLEDING 
MEYERS 
DE GROTE MODESPECIALIST 
A. DE LANGLESTRAAT 4-10 - NIEL 

BON AF TE GEVEN AAN DE KASSA ZEKER VOOR U DE AANKOOP DOET ! 

NAAM : 

STRAAT : 

PLAATS : 

Wens mijn kwaliteitskleding aan fabrieksprijzen te kopen I 

OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 20 UUR. 
ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 

GUNSTKOOPjES! 
ALLE GROTE MERKEN ZOALS : BARTSONS — SWALL — CICLONE DE PARIS 
— ANDRE BERCHER — MACOLUX — ENZ... 

1. Luxe Tergal regenmantel, prachtafwerking in 14 modekleuren, maten van 38 tot 54. 
Deze mantel Is ruim 1.000 fr. meer waard ! 

2. Droommantel in gabardine Tergal, luxe uitvoering in 14 modekleuren en weer in alle 
maten van 38 tot 54. 

3. Prachtige Herenregenmantel in Gabardine-Tergal « 3 modellen ». Kan ook zonder 
ceintuur gedragen worden. Bestaat in 6 mooie kleuren eii alle denkbare maten. 

4. Moderne Riding-Coat voor de jeugd. Keus in ruim 40 modellen en een massa kleuren. 
De Grote Mode voor de komende lente !!! 

DAAR MAC U NIET MEE WACHTEN 

OVER EEN MAAND KOOPT U VOOR DIE PRIJS 

CEEN LUXE TERCAL RECENMANTEL MEER !!! 

NU ALLEN AAN 
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MAAR DAT ZOU VERANDEREN... 
DE LOZE BELOFTEN 
VAN EEN TROUWELOZE CVP 

De CVP wil in deze verkiezingskampanje met de figuur van Leo Tinde-
mans uitpakken en hem aan de goegemeente trachten te « verkopen •> 
als een soort nieuwe Messias. « Met die man zal het veranderen », 
zo beloven ze. Maar wat zijn CVP-beloften waard ? 
Na de heftige schoolstrijd midden de vijftiger jaren pakten de CVP-ers 
— tijdens een peperdure « Amerikaanse » verkiezingskampanje in 1958 
— reeds met een gelijkaardige slogan uit. « Dat zal veranderen » be
loofden ze toen, en dat zou gebeuren onder de leiding van hun Messias 
van toen : Gaston Eyskens, met zijn « sleutelplan ». 
Ze wonnen die verkiezingen, kregen de regeringsleiding in handen, 
maar er veranderde helemaal niets. Of liever, wat er veranderde ge
beurde ten nadele van de Vlamingen, zoals steeds in dit land. In de 
regeringen van de volgende jaren, tot op heden, waren de CVP-ers 
er steeds bij, en meestal was een van de hunnen eerste-minister. Maar 
van hun beloften kwam niets In huis, vooral op Vlaams gebied. Hun 
beleid was van die aard dat honderdduizenden Vlamingen zich van de 
CVP afkeerden om de rangen te vervoegen van de VU. Na het geknoei 
met de grondwetsherziening (1968-71) vroegen zij voor hun « grote 
man » Eyskens weer het vertrouwen van het Vlaamse kiezerskoips. 
Maar de Vlamingen trapten er niet meer in, en versterkten nog meer 
de Volksunie ten koste van de CVP. En nu, nadat zij, zich met huid 
en haar hadden overgeleverd aan de eentalige Waalse BSP-er 
Leburton, en medeverantwoordelijk zijn voor het ontstellende pruts
werk van diens regering, nu hebben ze de lef om de kiezers opnieuw 
voor te spiegelen dat het morgen beter zal gaan als men maar voor 
de CVP stemt. En Tindemans — gisteren nog vice-premier in klunge
lende regering-Leburton — zal morgen kunnen wat hij gisteren niet 
kon... Je moet het maar geloven I Vooral als je weet dat dezelfde 
BSP-ers, waar zij zich nu zo over ergeren, na de verkiezingen weer hun 
partners-bijvoc'keur zullen worden in de zoveelste nieuwe regering. 
Je hoeft echt geen profeet te zijn om te kunnen voorspellen dat stem
men voor de CVP betekent dat morgen alles bij het oude zal blijven. 
Er is immers altijd nog de BSP en de PSC om zich achter te ver
schuilen... 

(p.m.) Even ter herinnering vol
gend palmaresje van CVP-verwe-
zenlijkingen van de jongste tien 
jaar. Toen omstreeks 1960 onge
veer 500.000 Vlamingen niet ver
tegenwoordigd waren in het par
lement ( = ongeveer 10 parle
mentszetels) beloofde men een 
zetelaanpassing. Goed, die kwam 
er, maar slechts in ruil voor een 
grondwettelijk grendelsisteem dat 
de Vlaamse meerderheid aan ban
den legde. 

Op een CVP-kongres in 1964 ver
klaarde De Saeger, CVP-voorman, 
nog « Indien de Walen een 
grondwettelijke procedure blijven 
eisen, waardoor het steeds moge
lijk is een normale Vlaamse meer
derheid af te grendelen, heeft 
het geen zin nog langer naar een 
akkoord te streven, want dan 
zoekt men naar een oplossing 
voor de kwadratuur van de cir
kel. De Vlaamse opinie zal nooit 
een slechte overeenkomst aan
vaarden ». De CVP deed dit wel 
met het gevolg dat 38% Fransta-
ligen nu, grondwettelijk gewaar
borgd, evenveel te vertellen heb
ben in elke regering als de 62% 
Vlamingen. 

Bij de taalgrensregeling van 1963 
gaf de CVP aan Wallonië boven
dien ettelijke Vlaamse stadjes en 
gemeenten kado, en zes Vlaamse 
randgemeenten aan Brussel (het 
fameuze « vergelijk van Hertogin-
nedal », dat Wilfried Martens toen 
eep « eerloos vergelijk » noem
de). Later zou de CVP nog in
stemmen met maatregelen die re
gelrecht naar een totale verfran-
sing van de Voerstreek zullen lei
den. ' 

En te Brussel heeft de « bewe
gingsstrategie » van de CVP (de 
term is van Van Elslande) geleid 
tot de invoering van de beruchte 
« liberté » en tot de heerschappij 
van de FDF-ers in heel de agglo
meratie. 

Maar laat ons niet treuren, vrien
den, want morgen hè, morgen, 
gaat het allemaal beter dank zij 
de CVP en haar nieuwe Messias. 

De CVP spekuleert hier duidelijk 
op het korte geheugen van de 
meeste kiezers en op de onwe
tendheid van de jongere genera
tie over wat een aantal jaren ge
leden is gebeurd. Zo zal zij bij
voorbeeld ook aan het volk trach
ten wijs te maken dat het moei
zame (!) regeren van de laatste 
jaren een gevolg is van de op
komst van de federalistische par
tijen. Het zou allemaal zoveel een
voudiger als er alleen maar een 
CVP en een BSP (en eventueel 
een PVV) zouden bestaan, zo 

houdt zij voor. Er zijn nochtans 
mensen genoeg in Vlaanderen die 
zich nog de tijd herinneren dat 
de CVP sterk genoeg was om he
lemaal alleen te regeren. Van dan 
af is haar achteruitgang pas goed 
begonnen, zo denderend was haar 
beleid toen... 

Het zal onze taak zijn in Vlaande
ren de geheugens wat op te fris
sen, opdat ons volk niet opnieuw 
bedot zou worden door de valse 
lokzangen van een onbetrouwba
re CVP. 

SCHIJNHEILIGE 
LIMBURGSE CVP-ERS 
Wellicht is de schijn-heiligheid een van de wezenskenmerken van wat 
men in de Westvlaamse volksmond « de kaloten » noemt, de CVP-ers. 
In Limburg, waar zij zich zowat in hun voorbehouden reservaat voelen 
durven zij het er extra-dik opleggen. Zo zal menigeen zich grondig ge
ërgerd hebben over dat brutaal-politieke kommunikee van de Limburgse 
CVP-ers naar aanleiding van de dramatische brand te Heusden. Terwijl 
de rouwdienst voor de jonge slachtoffers aan de gang was liefen zij 
over de radio omroepen hoe schandalig zij het vinden dat de katolieke 
internaten niet voldoende toelagen krijgen van de Staat. 
Het is schandalig en diskriminerend, inderdaad, maar wat deze Lim
burgse CVP-ers er niet bijzegden is dat hun vertegenwoordigers in 
het parlement er mee de schuld voor dragen dat deze toestanden be
stendigd werden. 
Op 27 juni j l . diende VU-kamerlid Willy Kuijpers (Leuven) verscheidene 
amendementen in bij het wetsontwerp tot wijziging van sommige be
palingen van de onderwijswetgeving. Een van zijn amendementen be
trof het artikel 6, met de bedoeling het personeel van de vrije interna
ten te laten bezoldigen. Maar dat strookte niet met de koelissen-over
eenkomst die was afgesloten tussen CVP-ers en BSP-ers. Het amende
ment werd dan ook verworpen op 28 juni met 136 stemmen tegen 43 
bij 2 onthoudingen. Al de aanwezige Limburgse CVP-ers stemden te
gen (n.l. Kelchtermans, mevr. Craybeckx-Orij en Rutten). Bertrand en 
Monard waren afwezig. 
Het amendement van volksvertegenwoordiger Kuijpers werd door VU-
senator Coppieters hernomen bij de bespreking van het wetsontwerp 
in de Senaat op 3 jul i . Net zo min als in de Kamer werd hier een 
meerderheid behaald : 108 neen, 30 ja en 1 onthouding. Al de aan
wezige Limburgse CVP-ers stemden ook hier tegen (Gerits, Leynen, 
Mesotten, Smeers en Van Gronsveld). Heylen en Martens waren af
wezig. 
Dit heeft hen niet belet naar aanleiding van het Heusdense drama aan 
demagogie te doen, en in Limburg aan te klagen wat zij in Brussel 
mede onmogelijk maakten ! 
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DE PSC BEVEELT DE CVP 
Tindemans scheen de laatste dagen vóór de Kamerontbinding bijna te 
zullen slagen In zijn poging om een tussenregering van korte duur 
samen te stellen, met het doel een grondwetswijziging door te voeren. 
We zeggen wel bijna : want de CVP bleek eens te meer de gevangene 
te zijn van haar Waalse « zusterpartij » de PSC. 
Nadat de PSC alles van de CVP heeft gekregen — ingeschreven In 
de grondwet a.u.b. — laten de Waalse PSC-ers de CVP stikken. 
De PSC kreeg in de grondwet van Eyskens : 
evenveel ministers voor de Franstaligen als voor de (talrijker) Vlamin
gen en grendels van 2/3 en dubbele meerderheid die het verbeteren 
van sommige toestanden voor de Vlamingen onmogelijk maken. 

Bovendien kreeg de PSC volgende geschenken voor Wallonië los : 

— de fameuze « liberté » van de huisvader : een mogelijke doodsteek 
van het Vlaamse onderwijs te Brussel 

— een miljard kompensatie voor de havensubsidies te Zeebrugga 
— 50/50-verhouding bij alle nationale diensten 
— de scheefgetrokken agglomeratieraadsverkiezingen met overwicht 

van de Franstaligen 
— de verdere verfransing van de Voerstreek. 
Wat aan de Vlamingen en de CVP beloofd werd, maar wat ze niet 
kregen : 
— volledige toepassing van de taalwetten te Brussel (ziekenhuizen 

en KOO) 
— evenredige verdeling van de kredieten volgens bevolkingsnormen 
— de gewestvorming, waarin Brussel moest beperkt worden in ruimte 

en macht. 
De Walen worden betaald met klinkende munt, de Vlamingen blijven 
met loze beloften achter. O.m. dank zij de « zusterpartij » van de CVP, 
de PSC. 
Alleen een duidelijk federalisme kan voor de Vlamingen ernstige waar
borgen afdwingen. 
Daarom biedt ook de CVP, als gevangene van de PSC (slechts 20 
zetels) geen oplossing meer voor de Vlamingen. 

VLAAMSE STAAT! 
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INDRUKWEKKENDE ''DOEMELING" 
TE ANTWERPEN 
De aktie tegen de aanleg van 

het Duwvaartkanaal Oelegem-

Zandvliet kende verleden za

terdag een hoogtepunt. De 

anti-verdwazingsbetoging te 

Antwerpen groeide uit tot de 

eerste goed georganiseerde 

milieuhappening in het land, 

die een massale v^eerklank 

vond bij de bevolking. Er was 

tienmaal meer volk dan tij

dens de laatste Peerdsbosbe-

toging. Meteen een bewijs 

van de groeiende invloed van 

de vele groen- en aktiekomi-

tees in het Vlaamse land en 

een bekroning voor het vele 

onbaatzuchtige werk dat ze 

nu al vijf jaar lang in moeilijke 

omstandigheden presteren. 

DE BETOGING 

De " Doemeling » is inderdaad een 
geweldloze doch dreigende betoging 
geworden Niet alleen de aanleg van 
het duwvaartkanaal Oelegem-Zand-
vliet werd gekontesteerd, doch ook 
het overheidsbeleid inzake leefmilieu 
De stiltemomenten en de loeiende 
sirenes, die de stikstakmgen aankon
digden, hebben in de drukke Antwerp
se straten een diepe indruk nagela
ten 
De slogan « Duwvaartkanaal-Nationaal 
Schandaal » kreeg pas ten volle zijn 
betekenis toen hij werd vergeleken 
met het RTT-schandaal en de nu wel
bekende Ibramco zaak 
De stoet verliep in volslagen stilte 
Een treurkadans werd aangehouden 
Het moet voor parlementslid Blan-
ckaert en adjunkt-kablnetchef Demoen 
geen lachertje geweest zijn m derge
lijke omstandigheden en dan nog op 
een slecht moment vlak voor de ver
kiezingen, in de aktualiteit te weden 
geplaatst De meegedragen slogans, 
die betrekking hadden op hun beleid 
en opvattingen ter zake, lieten aan 
duidelijkheid mets te wensen over 
Er was geen geroep, geen gefluit en 
geen gebel tijdens de lange tocht van 
de Grote Markt, via de Meir naar het 
Astridplein Wel zorgden jongeren 
hier en daar langs de straten voor de 
gepaste happemng-sfeer in een onver
valste kleinkunststijl Daar moesten 
havenschepen Delwaide en de minis
ters De Saeger en Lavens het ontgel
den Hun beleid strookt al lang met 
meer met de eisen van een modern 
milieubeheer De slogan « Minister 
van Leefmilieu, wij zijn U beu », 
spreekt in dit opzicht boekdelen 

WAAR HET OM GAAT 

Het Aktiekomitee « Red de Voorkem
pen », de « Bond Beter Leefmilieu » 
en het « Centrum voor Natuurbescher-
mingsedukatie », die de nodige rugge

steun verschaft hebben aan het Na
tionaal Komitee Antiduwvaartkanaal 
Oeiegem-Zandvliet, hebben meer be
reikt dan nu kan worden vermoed I 
Het 29 km lange tracé van het duw
vaartkanaal volgt de bekende antitank-
gracht en loopt door de gemeenten 
Oeiegem, Schilde, 's-Gravenwezel, 
Sint-Job-in-'t-Goor, Schoten, Bras-
schaat. Kapellen en Stabroek. Deze 
plaatsnamen doen denken aan vrije, 
open ruimten en aan bossen en groen, 
nabij de miljoenenagglomeratie Ant
werpen Net als het Peerdsbos en de 
Kalmthoutse heide roepen ze bij velen 
kostbare herinneringen op aan een 
zorgeloos en heilzaam verblijf op het 
platteland Volkse uitdrukkingen zoals-
« 't Is er goed voor de kinderen », 

« Daar kun je nog dufcinen ! », « We 
zijn er weer eens uit geweest », ge
tuigen ervan. 
De onteigeningsstrook voor het kanaal 
OeIegem-Stabroek slaat een 300 m 
brede bres door het natuurschoon van 
de Voorkempen. Met deze dwaze kan-
kerplek wordt de totale ondergang van 
een onvervangbaar erfgoed beoogd. 
Het landgoed Vordensteyn te Schoten, 
het Brasschaatse arboretum, de vij
vers van de Mick, het Schildestrand, 
het Erbrand- en Starrenhof te Kapel
len en vele andere alombekende do
meinen zijn in hun bestaan bedreigd. 
Meer dan 1 000 ha gaan onherroepe
lijk verloren. 
De omliggende gronden zullen uitdro
gen, zowel door het graven van dit 

diepliggend kanaal, als door de water
toevoer nadien. Met de 35 miljoen 
kubieke meter zand uit de vaargeul 
zullen terreinen uit de streek worden 
opgespoten, o.m. het schietveld van 
Brasschaat met zijn mooie natuur. 
Daardoor wordt de kans geboden om 
honderden hektaren grond bouwrijp te 
maken. Nijverheidsgrond uiteraard. 
want een duwvaartkanaal alleen is on
leefbaar Om deze waarheid te verdoe
zelen zullen de politici, slag De Sae
ger en Califice, dan grijpen naar een 
laatste redmidel : de industriële eks-
pansie langs het duwvaartkanaal OeIe
gem-Stabroek I 

WATERBOUWKUNDIG 

EN EKONOMISCH 

ONVERANTWOORD 

De officiële oorsprong van het projekt 
voor het graven van een duwvaartka
naal van Oeiegem naar Stabroek is, 
zoals in dit land meer voorkomt, vrij 
duister. Wat de ware toedracht ook 
moge wezen, het plan is waterbouw
kundig en ekonomisch onverantwoord. 
Het besluit van P.H. Virenque, pro
fessor in de ekonomie te Antwerpen is 
radikaal en ongenuanceerd « Dit 
kanaal is ekonomisch onverantwoord. 
De bijdrage ervan tot de groei van de 
ekonomie en van de volkswelvaart is 
negatief ». 
Waterbouwkundig is de argumenta
tie ten gunste van het kanaal voor 
duwvaart van 9.000 ton al even zwak 
De wijze waarop een duwvaartkonvooi 
van 180 m lengte zich gedraagt in een 
gegraven kanaal werd met bestudeerd 
Anderzijds is wel geweten dat het 
waterdebiet van de Schelde in aan
zienlijke mate kan dalen, t mdat het 
kanaal bijrivieren uit het C .Idebek-
ken zal doorsnijden. Verde is het 
Albertkanaal op vele p la fsen onder 
de bestaande bruggen niet verbreed, 
zodat versmallingen ontf lan op het 
trajekt naar Luik Op zulks waterweg 
varen met konvooien van de voorge
stelde afmetingen, kan zonder meer 
levensgevaarlijk zijn 
Het enige argument waarover nog 
kan worden gepraat is het toeristische. 
Daarvan heeft ons land al een schrij
nend voorbeeld • het z.g. Hellend 
Vlak van Ronquières, een waterbouw
kundige flop van formaat, die nu reeds 
ruim 3 miljard heeft gekost en waar
voor langs onze wegen een dure en 
opvallende publiciteit wordt gemaakt 
De Voorkempen hebben nu nog vol
doende toeristische troeven, die met 
de bouw van het duwvaartkanaal OeIe
gem-Stabroek in grote ' ^te zouden 
worden verspeeld. 

9UYES. 
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YERKIEZINGSFONDS 
L.U., Antwerpen 3000 
O.V.O., Centbrugge 1000 
C.V., St.-Niklaas 300 
C D . , Eisene 1000 
T.D.B., Zaventem, lOÖ 
L.D.. St.-Truiden lOQ 
Naamloos, St.-Jans-Molenbeek 500 
E.G., Aarschot 1000 
Naamloos, Cent 1000 
j .V.B., Antwerpen 1000 
A.K., Raadshoven 1000 
E.K., Zwijnaarde 1000 
P.B., Lebbeke 1000 
j . C , Ekeren-Mariaburg 1000 
R.B., Diest 200 
W.J., Berchem 500 
Naamloos, Hoogstraten 1000 
V.D.S., Oostende 1000 
M.D.R., Waasmunster 10.000 
J.E.T., Vilvoorde 1000 
J.L., Rillaar 500 
Naamloos, Zottegem 100 

T.V., Oostende 
F.S., Hasselt 
F.R., Brugge 
L.K., Kalmthout 
J.D.W., Lede 
Naamloos, Boutersem 
D.C., De Panne 
H.D., W i l r i j k 

200 
500 
200 

1000 
200 
300 

1000 
500 

Zusters N. + K., Maasmechelen 200 
Naamloos, Oostende 
S.S., Tervuren 
F.V., Mechelen 
R.V.D.D., Wemmei , 
A.B., Cent 
CS., Hofstade 
F.N., Mechelen 
F.D.B., Brugge (St.-Kruis) 
J.S., Berchem 
R.V., Lier 
Naamloos, Meulebeke 

1000 
250 
200 
100 
100 

1500 
1000 
250 
500 
300 

1000 

Ie totaal 37.600 
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STORT VANDAAG NOG 

EEN ROYALE 

SOM-DIE-TELT 

IN HET 

YERKIEZINGSFONDS 
VAN DE VOLKSUNIE 

PRK. I476.97 
VOLKSUNIE, VOLDERSSTRAAT, 71, 1000 BRUSSEL 

¥ 
¥ 
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¥ 
¥ 
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¥ 
¥ 
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Velen van onze topwervers in de « Wij »-abonnenientenslag 
behoren tot het partijkader en vechten thans op twee fron
ten tegelijk : de abonnementenwerving, waarvoor ze al maan
den in de bres staan en sinds een goede week een kies-
strijd, die kort maar hard blijkt te zullen zijn. Hoed of pet af 
voor die « ijzeren mannen » die van geen afblazen willen 
weten. 

Bekijk maar eens de top twintig : meer dan de helft van hen 
zijn aktief betrokken in de voorbereiding en in de start van 
de kiesstrijd en toch zorgen ze ervoor, dat hun puntenaantal 
— dit is hun aantal nieuwe abonnementen — stijgt. De eerste 
in de r i j , Richard Vinex nadert zelf reeds het tweeduizendtal 
terwijl de enige vrouw in dit mannengezelschap eveneens 
haar puntenaantal verhoogt, ook al is ze zeer aktief in de 
partijwerking en in de kiesstrijd. 

Deze Top-20 is een machtig voorbeeld van het kostbaarste 
kapitaal van de Volksunie : zijn geestdriftige en hardwer
kende propagandisten, die dubbel — onbaatzuchtig — werk 
niet schuwen. Ze zijn slechts de top van een berg, de voor
hoede van een heel leger propagandisten die thans — op
nieuw — de strijdmachine van de Volksunie op steeds hoger 
toerental doen draaien. 

Een partij die over een dergelijk kader beschikt (de enige 
partij, die over zulk een belangloze medewerking beschikt !) 
moet winnen. En in deze abonnementenslag én in deze kies
strijd ! 

NAAR DE KAAP 2000 

1. Richard Vinex (St. Kwintens-Lennik) 1620 

2. Huguette Ingelaere (Gent) 1187 

3. |ef Nagels (Oostende) 1044 

4. Joris Depré (Tervuren) 1030 

5. Jef Vinex (Erps-Kwerps) 653 

6. André De Volder (Leuven) 487 

7. Juui Moens (Antwerpen) 438 

8. Herman De Kegel (Pollare) 397 

9. Noël Leeompte (Wervik) 341 

10. Renaat Vanheusden (Hasselt) 271 

11 . Frans Van Dessel (Nijlen) 269 

12. Jaak Cuppens (Neeroeteren) 258 

13. Ferre De Beuekelaer (Kontieh) 250 

14. Jan Caudron (Aalst) 218 

15. Maurits Coethals (Brugge) 211 

16. Jo Belmans (Geel) 201 

17. Mauriee Remans (Zonhoven) 180 
18. René De Ranter (Aartselaar) 168 

Cis Nauwelaerts (Duffel) 168 
Mareel Scheys (Lubbeek) 168 
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9. Westerlo : 2e VU-bal, zaal Rustiek, Polderstr. (Centrum). 
9. Broechetn : VU-bal in de zaal Luyckx. Orgeliste Beatrys 
en animator Lode zorgen voor muziek en gezelligheid. Dit 
bal wordt georganiseerd in samenwerking met VU-Ranst. 
9. Ranst : VU-bal te Broechem in zaal Luyckx. Alle Ransterse 
VU-ers en vrienden worden hier op deze gemeenschappelijke 
feestavond Broechem-Ranst verwacht. 
9. Wilrijk : VU-Jaar-Bal in Valaarhof, Letterkundestr. 135 om 
20 u. 30. 
10. Borgerhout : Vujo-wandelklub Burgerbos. Samenkomst te 
9 u. 30 aan het station (Zoo). 
10. St-Katelijne-Waver : Dansfeest. Feestzaal « Elzestraat ». 
Met het Georgia Brown Kwartet. 
15. Borgerhout : Ledenvergadering te 20 u. 30 in de « Nieuwe 
Carnot », (Carnotstr.) te Antwerpen. Senator H. De Bruyne 
zal handelen over « De Huidige Internationale Energiekrisis » 
Leden en Wij-lezers, van harte welkom. 
15. Borsbeek : Jaarlijks gezellig samenzijn. Te 19 u. 30 in 
zaal Rivièra, J. Reusenslei 17 (Centrum). 
15. Kontich : Vujo-lnstuif, 20 u., Magdalenazaal. 
16. Antwerpen : Galabal « Vroeger en Nu ». Zaai Harmonie, 
(VI. Aktie- en Kuituurgemeenschap). Inkomkaarten aan 250 fr. 
te bekomen op het VU-sekretariaat-Stad-Antwerpen, Wetstr. 
12 of door storting op bankrek. 404-3036801-74, Kredietbank, 
Carnotstr., Antwerpen. 
16. Antwerpen : Vlaams Verbond van Gepensioneerden : 
Gezellige koffietafel voor alle gepensioneerde leden in het 
lokaal, KIpdorp 9, te Antwerpen. 
17. Hoboken : Werftocht wijk Meerlenhof. Verzamelen te lOu. 
in het Vlaams-Nationaal Centrum, Steynstr. 85. 
22. Schilde + Halle (Kempen) : Ledenvergadering in lokaal 
« Puttenhof » (hoek Oeiegemsestwg en spreeuwenhof laan), 
mr. Hugo Coveliers zal spreken over « Standpunten van de 
VUJO ... 
22. Hoboken : Jaarlijkse vergadering met gezellig samenzijn, 
te 20 u. 30. Zaal •• Don Bosco .., St-Bernardsestwg. Spreker : 
sen. Bergers. 
23. Kontich : Jaarlijks Bal • Vlaamse Kring In de « Magdalena
zaal » (Centrum). Orkest Ray Chadwick. 
23. Herentals : « Karnaval-Stuif es In ». Cafetaria van Schep
persinstituut. Orkest « De Goemer ... Inkom 40 fr. 
23. 's Gravenwezel : 3e VU-afdelingsbal te 20 u. 30 in de Rid-
dershoeve te Schoten. Kaarten 50 fr. Reuze tombola. 

MAART 
2. IVIerksem : VU-Jubileum-Dansfeest te 20 u. Zaal « de Gar
ve » Van Praetlel, 137. Orkest •• Zoemerlet ... Optreden van 
V'apmse Jutsoka (judo) en de •< groene kapel ... 
2. Deurne : Verkleed bal. Inl. tel . 24.88.06 of 24.08.40. 
15. Schilde : VU-ientebal. Café « Pallieter ». Inkom : 50 fr. 
Reuze tombola. 
16. Antwerpen : « Vlaamse Volksharmonie »-bal in zaal Imma
culate, Steenbokstr., (Zurenborg). Kaarten : Rosci, Rudolf-
str. 56. 
16. Borgerhout : Kinderfeest te 15 u., Reuzenpoort, Turnhout-
sebaan. 
30. Ekeren : VU-bal In zaal « Elcks Thuys », Van De \Neyn-
gaertplein 13, te 20 u. 30, Inkom 50 fr. Orkest « The Paradi
so's ..- Schaf nu uw kaarten aan op het sekretariaat. Geesten-
spoor 72 (tel. 41.04.41) en bij de bestuursleden. 

ANTWERPEN 

DKHSCBCCOOn 
FEBRUARI 1974 
ANTWERPEN (1) 
A. DE BEUL en R. MATTHEYSSENS 
Maandag : 11 februari : volksv. A. DE BEUL en senat. H. DE BRUYNE 
Maandag : 18 februari : volksvert. A. DE BEUL en R. MATTHEYSSENS 
Maandag : 25 februari : volksvert. A. DE BEUL en senat. H. DE BRUYNE 
Lokaal : VU-sekretariaat-Stad-Antwerpen, Wetstraat, 12 (tel. 36.84.65) 
van 16 tot 20 u. 

ANTWERPEN (2) 

Zaterdag : 16 februari : senator G. BERGERS 
Zaterdag : 23 februari : senator G. BERBERS 
Lokaal : ten huize van senator G. Bergers, Sint Jansvliet, 19 Antwerpen 
(tel. 33.91.65) van 10 tot 12 u. (voormiddag) 

ANTWERPEN (3) 

Maandag : 18 februari ; senator G. BERGERS 
Lokaal : Refter van het Aanwervingslokaal Havenarbeiders, Cadixstr. 
Antwerpen, van 7 tot 8 uur ('s morgens) 

WIJNEGEM 

Maandag : 18 februari : senator H. DE BRUYNE 
Lokaal : « Vleminckhof » Marktplein, 8 Wijnegem (tel. 53.89.26), van 
19 u tot 20 u. 

KONTICH 

Woensdag : 13 februari : volksvert. R. MATTHEYSSENS 
Woensdag : 27 februari : volksvert. R. MATTHEYSSENS 
Lokaal : « Alcazar » Mechelsesteenweg 22, Kontich (tel. 37.13.32), 
van 19 u. tot 20 u. 

BOOM 
Donderdag : 21 februari : senator G. BERGERS 
Lokaal : VU-Onthaal-Centrum, Antwerpsestraat 556 (Autobaan) Boom 
(tel. 88.05.03), van 20 u. tot 21 u. 

MERKSEM 

Donderdag : 21 februari : volksvert. dr. H. GOEMANS 
Lokaal : « Tijl » Bredabaan 298, Merksem (tel. 45.89.76), van 20 u. 30 
tot 21 u. 30 

ANTWERPEN (Arr.) 
ONTMOETING MET DE TOP 

Donderdag 14 februari e.k. te 
20 u. stipt heeft het VU-arr. Ant
werpen, de " Ontmoeting met de 
Top » als arr. raad. Wij begroeten 
die avond partijbestuur-voorzitter 
Hugo Schiltz en sekretarls Evrard 
Raskin. Het arr. bestuur doet een 
beroep op alle afdelingsbesturen, 
opdat deze, vla hun arr. afgevaar-
dlgde(n), de onderrichtingen hier
omtrent gegeven, stipt zouden 
volgen. 
ARR. AKTIE 
BLAUWE KAART '74 

Meer hierover In de loop van 
de volgende weken. Alle afdellngs. 
sekrefarlssen zorgen vooral dat 
de hen toegewezen opdracht (ver
zendingen) dit weekend (uiterst 
op 4 dz.) uitgevoerd is ! Deze 
« Totaal Arr. Jubelaktie Blauwe 
Kaart '74 », gaat, In de voorgeno
men samenwerking, een reuze 
sukses tegemoet. 

ANTWERPEN (Stad) 
GETUIGEN 

Op zondag 10 maart 's mid
dags worden In de feestzaal de 
stembrieven geteld. De feestzaal 
gonst dan van de verkiezingsroes. 
Van alle partijen zijn er afgevaar
digde leden die toekijken en een 
handje helpen bij het tellen der 
stembrieven. Het Is voor onze 
partij van groot belang aan elke 
teltafel Iemand van onze mensen 
aanwezig te hebben. We doen daar
om beroep op u om die middag 
van 14 tot 18 u. aanwezig te zijn. 
Hiervoor moet u zich aan het se
kretariaat van onze afdeling op
geven, tel. 36.84.65. 
PETERSLIJSTEN 

Onze bestuursleden zullen de
zer dagen rondgaan met dergelij
ke lijsten opdat u deze zou on
dertekenen. Er ligt ook hiervan 
op het sekretariaat een lijst dat 
dagelijks toegankelijk Is van 9 tot 
16 u. 30 en de maandag tot 20 u. 
Loop langs de Wetstr. 12. We 
danken u bij voorbaat. 
STEUNLIJSTEN 

Ook hiermede doen onze be
stuursleden hun ronde. Geef mild. 
We hebben de centjes nodig ! U 
kan ook storten op onze rekening 
bij de Kredietbank, Carnotstr., PR 
132.35 KB Carnotstr., Antw. voor 
rek. nr 404-3036801-74 van VU-
Antw. Stad. 
WERK AAN DE WINKEL 

Is er altijd en wil u meehelpen, 
loop dan bij ons eens binnen. 
DIENSTBETOON 

Alle dagen, doch 's maandags 
van 16 tot 20 u. treft u een volks
vert. aan. 

BALEN-OLMEN 
VROUWENKLUB NELE 

Op 2 maart uitstap naar de 
stadsschouwburg te Eindhoven 
(operette « De Lustige Weduwe). 
Schrijf nu al In bij mevr. Dillen, 
Zandstr. 7, Balen of tel. 014/33201. 
ZETTERSPRIJSKAMP 

Op 15 februari In ons lokaal 
« De Leeuwen .., Kerkstr. 63, Ba
len. Waardevolle prijzen o.a. flets 
en geldprijzen. Inschrijvingen van
af 20 u. Inschrijvingsgeld : 40 fr. 

BERCHEM 
DIENSTBETOON 

Mandatarissen: dr. H. Goemans, 
Grote Stwg 86, tel. 39.02.30, elke 
maandag van 14 tot 16 u. ; Jef 
Brentjes, Van Vaerenbergstr. 63, 
na tel. afspraak 39.10.74 of In ca
fé De Zwaan, GItschotellel, elke 
dinsdag van 19 u. 30 tot 20 u. ; 
Jos De Roover, Ruytenburgstr. 10, 
elke maandag van 18 tot 19 u. ; 
mevr. Paula Van Beeck, na tel. af
spraak 21.73.60 ; Paul Baeten, 
Vredestr. 12, elke dinsdag van 20 
ü. 30 tot 21 u. 30 of na afspraak 
30.85.01. 

KOO-leden : J. Geukens, na af
spraak 39.18.27 ; V. Peeters, na 
afspraak 21.46.24. 

Bestuursleden : R. Van Beeck, 
na afspraak 21.73.60 ; L. Dox, na 

afspraak 30.93.75 ; A. Filliers, Sta-
tiestr., tel. 39.24.28 ; R. Hoyaux, 
Elisabethlaan 79, tel. 30.68.71 of 
30.97.38 ; J. Laureyssens, na af
spraak 30.23.89 ; mevr. G. Henne-
Goemans, na afspraak 21.11.59. 

Bovendien kan Iedereen terecht 
op het sekretariaat, Vredestr. 12, 
elke dinsdag na de 2e vrijdag van 
de maand van 20 u. 30 tot 22 u. 30. 

BORGERHOUT 
KINDERFEEST 

Op zaterdag 16 maart houdt on
ze afdeling opnieuw een groots 
kinderfeest. We verwachten al de 
kinderen tot 12 jaar van onze le
den en simpatlsanten te 15u. in de 
Reuenpoort, Turnhoutsebaan. Op 
het programma Nonkel Carlo en 
een goochelaar. U moogt nu reeds 
uw naam opgeven samen met 'n 
kleine Inschrijvingsbijdrage van 
20 fr. aan onze sekretaresse mevr. 
Van Geert, Lt. Lippenslaan 22, tel. 
36.68.29. 
VERKIEZINGEN 

Het volledige afdelingsbestuur 
vergaderde op vrijdag 1 februari 
en nam een aantal belangrijke be
slissingen. Cyriel Dillen zal de 
propaganda leiden tijdens de ver
kiezingsperiode. Er zal een per
manent verklezings-sekretarlaat 
zijn op het adres Cyriel Dillen, 
Ergo De Waellaan 44 te 2100 
Deurne, tel. 22.05.37. Voor alle 
mogelijke Inlichtingen, het opge
ven van zijn naam als getuige In 
de telburelen, het ophalen van 
materiaal enz. komt men hier te
recht elke dag van 9 tot 18 u. We 
sporen u aan nu reeds uw naam 
als getuige op te geven voor aan
wezigheid In de telburelen op 10 
maart. Uw aanwezigheid waar
borgt een stipt en nauwkeurig 
verioop. 

Vanaf 20 februari gaat op het 
hogervermeld adres telkens van 
20 tot 22 u. elke woensdag een 
werkvergadering door : hierop 
worden leden uitgenodigd. 
AUTOKARAVAAN 

Er wordt een propaganta-tocht 
door onze gemeente voorzien op 
zaterdag 2 maart te 14 u. Verza
melen op de Bikschotelei aan het 
Gitschotelhof. 
VUJO 

Onder leiding van Guido Weyn 
start Vujo opnieuw met de Zegge-
aktie. Wie met Vujo hiertoe wil 
meewerken neme kontakt op met 
Guldo, tel. 21.42.83. 

Wie nog lid wil worden van 
Burgerbos tel naar René Van Vler
ken, tel. 21.81.20 of stort 50 fr. 
op PCR 094 t.v.v. 001-0287849-29 
W.K. Burgerbos, Leo Van Loon, 
Fr. De Vriendtstr. 12. 

BORSBEEK 
DIENSTBETOON 

Peer Van Nuffelen, gemeente
raadslid, Corluylel 24, tel. 21.60.33. 

Staf Klebooms, voorz. KOO, L. 
Hendrickxlei 20, tel. 21.61.98. 

Jef Denil, lid KOO, Jan Bosstr. 
4, tel. 21.01.91. 

Frans Van Looveren, lid KOO, 
Akkerdonkstr. 11, tel. 21.48.21. 

BROECHEM 
OPROEP 

Vele leden kunnen thuis een 
bijlld werven — voor 50 fr. kan 
u uw huisgenoten, echtgenote en 
kinderen boven de 16 lid maken 
van de VU. Vele «Wij»-lezers zijn 
geen lid van de plaatselijke afde
ling, Laat u nu dit jaar Inschrijven 
als lid. 

DEURNE 
DIENSTBETOON 

Elke donderdag houden onze 
mandatarissen zitting in café 
« Trefpunt », Turnhoutsebaan 28 
van 20 tot 22 u. 
VERKIEZINGEN 

De verkiezingsstrijd Is volop ge
start. Wij hebben vele propagan
disten nodig voor bussen van pam
fletten, koiportages en alle moge
lijke propaganda-aktles. Neem 
kontakt met een van onze be
stuursleden of met onze propa
gandaleider Dedrie, tel. 21.31.29. 
Financiële bijdrage door storting 

op Kredietbank, Turnhoutsebaan 
6, voor rek. nr 414-8070151-78 op 
naam van Volksunie-Deurne. 

EDEGEM 
VERKIEZINGSFONDS 

Stort op rek. 055-22 van Volks-
unie-Edegem bij Bank van Breda. 
Dank ! 
VUJO. 

Wij openden de verkiezingskam
panje met een aktie tegen de on-
demokratisohe legerhervormings
plannen van Van den Boeynants. 

EDEGEM-MORTSEL 
UITSLAG TOMBOLA VOSKA 
4.634 . 10.439 - 2.011 - 770 

10.050 - 18.791 - 23.381 - 16.982 
13.050 - 20.886 - 13.699 - 20.069 
10.021 - 22.613 - 13.613 - 13.650 
12.980 - 24.443 - 22.721 - 10.956 
18.748 - 4.474 4.948 - 10.061 
2.916 - 13.480 - 24.191 - 18.905 

10.522 - 17.201 - 2.812 - 13.006 
24.451 - 2.505 - 368 - 20.026 
4.125 - 2.501 . 24.264 - 1.991 
3.469 . 12.503 - 23.147 - 692 

Prijzen af te halen in ons lo
kaal « Drie Eiken », Drie Eikenstr. 
128, Edegem, behalve 1ste prijs 
bij Doms Alfred, Cornells De 
Herdtstr. 13, Mortsel tot en met 
28 februari 1974. 
SOC. DIENSTBETOON 

Alfons Bollen, Koekoeklaan 7 ; 
Maurits Van Tongerloo, Leliën-
laan 62 ; Lode Van Vlimmeren, 
Hoogboomstwg 22 ; Veerie Thijs-
sens, Geestenspoor 72. 

EKEREN 
LEDENSLAG 
ABONNEMENTENSLAG 

Mensen die lid wensen te wor
den van de VU of een abonne
ment willen nemen op « Wij », 
gelieve hun naam en adres mede 
te delen aan het sekretariaat, 
Geestenspoor 72, tel. 41.04.41. 

HEMIKSEM 
NAKLANK 

Op 26 januari j l . ging onze eer
ste aktivlteit door : een dia
avond. De opkomst was goed I 
De afwezigen hadden ongelijk I 
WELKOM 

Deze week mocht onze afde
ling 5 nieuwe leden begroeten. 
Een hartelijk welkom I 
VUJO 

In Hemiksem is men nu ook 
gestart met Vujo, In samenwer
king met Vujo-Nlel. Onze jonge
ren vanaf 16 jaar vragen Inlich
tingen aan Dirk Van Overbeke, 
Provinclalestwg 26 of Marcus Ru
dy, De Bosschaertlei 48. 

KONTICH 
VERKIEZINGSBORDEN 

Wij zoeken nog een aantal adres
sen om in hof aan de gevel een 
bord te plaatsen. Betreft borden 
van 1.20 x 1.60. Gelieve te ver
wittigen : L. Defossé, 57.31.31, F. 
De Beukelaer, 57.09.82, lokaal Al
cazar, 57.13.52. 
OPROEP 

Verkiezingspropaganda kost 
geld. Daarom graag uw steun op 
onze bankrek. van de Kredietbank 
Kontich PR 127.38 Volksunie 415-
5007151-26 met vermelding «Ver
kiezingen ... 
DEELNEMING 

Op 25 januari overleed, in het 
instituut Bunge, dhr August Cam-
po, vader van onze vriend en lid 
Bernard Campo. Onze oprechte 
deelneming. 

MERKSEM 
HULIGING JUUL TOLLENEER 

Op zaterdag 19 januari waren 
wij met enkele vrienden naar Kon. 
tich getogen om deel te nemen 
aan de feestviering van onze goe
de vriend Juul Toleneer, gemeen
teraadslid. We wensen hem een 
welverdiende rust In volle gezond
heid, dit namens de ganse afde
ling van Merksem. 
VUJO 

De op zaterdag gehouden hut-
sespotfuif Is een onvergetelijke 
avond geworden. Meer dan hon
derd jonge mensen om samen te 
fuiven en te verbroederen. Er 
was vreugde en plezier. 
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Arr. TURNHOUT 
Volksvertegenwoordiger Jo Belmans 
ARENDONK : 4e dinsdag om 20.15 u. in café Vrijheid, Vrijheid 92. 
BEERSE : 3e dinsdag om 21 u. in VU-lokaal, Gemeenteplein 5. 
GEEL : elke maandag van 18 u. tot 19.30 u. Possondries 7. 
HERENTALS : 2e dinsdag om 21 u. in Kempenland, Statieplein. 
HERENTHOUT : 2e dinsdag om 21.45 u. in De Nieuwe Kroon, IVIarkt. 
HOOGSTRATEN : 3e dinsdag om 19.30 u. in De Tram, Vrijheid. 
HULSHOUT : Ie dinsdag om 21.45 u. in Duivenlokaal, Grote Steenweg. 
KASTERLEE : 2e dinsdag om 19.30 u. in Breugelhof, Geelsebaan. 
IVIEERHOUT : 4e dinsdag om 21.45 u. in café Weversberg. 
IVIOL : 4e dinsdag om 21 u. in café De Valk, hoek Corbiestr.-Rond plein. 
OUD-TURNHOUT : 3e dinsdag om 21.45 u. in Brouwershuis, Dorp. 
RAMSEL : Ie dinsdag om 21 u. in De Pereboom, Vosdonken. 
RIJKEVORSEL : 3e dinsdag om 20.15 u. in Parochiecentrum, Dorp. 
VEERLE : Ie dinsdag om 20.15 u. in De Wijngaard, Dorp. 
VORST : Ie dinsdag om 19.30 u. bij Kempenaers, Geelsebaan 72. 
WECHELDERZANDE : 2e dinsdag om 20.15 u. in De Keyzer, Dorp. 
WESTERLO : 4e dinsdag om 19.30 u. in De Volkslust, Tongeren-Dorp. 

Senator Carlo Van Eisen 
BALEN : Ie vrijdag om 19.30 u. Bij de Coiffeur. 
KASTERLEE : 4e donderdag om 19.15 u. in lokaal De Druif, Markt. 
IVIOL : elke vrijdag van 18 tot 19 u. in huis Helsen, De Broquevillestr. 5. 

elke zaterdag van 10 tot 11 u. » » » 
OLEN : 4e donderdag om 20 u. in lokaal « In de oude Pot ». 
VEERLE : 3e dinsdag om 19.30 u. in café De Wijngaard, Dorp. 
TURNHOUT : 4e donderdag om 20 u. in café Amicitia, Markt. 
VORST : 3e dinsdag om 20 u. bij Kempenaers, Geelsebaan 72. 
VOSSELAAR : 3e donderdag om 19.30 u. in café De Ster, Heieinde. 
WESTERLO : 4e donderdag, 20.45 u. In « Onder de Toren », Voortkapel 

Senator Wim Jorissen 
MECHELEN : Telefonisch af te spreken (015-435.96. 
Elke 1ste maandag van de maand : 
MARIEKERKE : Gasthof De Hert, 18 tot 19 u. 
BORNEM : De Eekhoorn, Statlonstr., 19 tot 20 u. 
WILLEBROEK : Leeuw van Vlaanderen, Westdijk 37, 20 tot 21 u. 
TISSELT : bij Suykens, VInkstr. 23, 21 tot 22 u. 
Elke 2de maandag van de maand : 
HERSELT : Bij de Mike, Bergom, 18 tot 19 u. 
BOOISCHOT : Bij Van den Broeck, Westmeerbeekstwg, 19 tot 20 u. 
HOMBEEK : VU-lokaal, Bankstr., 20 tot 21 u. 
Elke 3de maandag van de maand : 
VORSELAAR : Bierhuls, Kerkstr. 4, 18 tot 19 u. 
HERENTALS : Grote Zalm, Markt, 19 tot 20 u. 
NIJLEN : Tak Lier, Dorpsplein, 20 tot 21 u. 
BERLAAR : W. Luyten, LIersestwg 140, 21 tot 21 u. 30. 
DUFFEL : G. Wagemans, RIetlel 3, 21 u. 30 tot 22 u. 30. 
Senator Edgard Bouwens 
GEEL : 4e maandag om 21 u. in hotel Sportwarande, Markt. 
GROBBENDONK : Ie maandag om 21 u. in lokaal Van Hauwe, Kerkplein. 
VOSSELAAR : 4e maandag om 19.30 u. in café De Zwaan, Kerkplein. 

MORTSEL 
AFSCHEID 

Op 31 januari 11. nam Mortsel 
afscheid van een zeer genegen 
vriend en diep bewust Vlaming, 
de h. Omer Hautekiet. Vele 
Vlaamse vrienden van ver buiten 
de gemeente woonden de uit
vaart bij, waaronder VU-algemeen 
voorzitter Frans Vander Eist. Af
deling en bestuur van VU-Mortsel 
betuigen hun innige deelneming. 

ST-JOB-IN-'T GOOR 
VERKIEZINGSSTART 

Wij verwachten al onze leden 
en lezers op 13 februari e.k. om 
20 u. 30 in lokaal café « SInjoor », 
Eikenlei 1, waar Vujo-nat. voorzit
ter Hugo Coveliers en volksvert. 
André De Beul onze gastsprekers 
zijn. 
ABONNEMENTENSLAG 
LEDENSLAG 

Bent u wel lid, doch (nog) geen 
abonnent van ons weekblad 
« Wij » ? Bent u abonnee doch 
(nog) geen lid van de VU ? Bent 
u slechts toevallige lezer van ons 
weekblad « Wij » ? Neem dan nu 
het besluit een volwaardig VU-
aanhanger te worden 1 Neem kon-
takt met het afdelingssekretariaat 
Emiel Croes, Steenakker 90, tel. 
49.12.20, of met het arr. sekretari-
aat, Wim Claessens, Pastoor 
Deensstraat 19, tel. 55.39.09. 
DIENSTBETOON 

Gemeenteraadsleden : Jan Van-
dewalle (49.51.10), Wim Claes
sens (55.39.09), mw De Ceuster 
(57.21.77), J. Debackere (49.86.19) 
en KOO-lid G. De Clercq, Molen
straat 58. 

NIEL 
DIENSTBETOON 

Mensen met problemen kunnen 
terecht op het sekretariaat, Ant-
werpsestr. 186, waar Guido Mi-
chiels, Frans De Meulemees-
ter en Jos De Koek ter beschik
king zijn elke vrijdag vanaf 20 u. 

BRABANT 
ALSEMBERG 
DIENSTBETOON 

Personen met dringende za
ken komen steeds terecht bij on
ze gemeenteschepen Jos Vanden-
bergen, Brusselse steenweg 79, 
tel. 58.11.50 ; bij KOO-lid Bob Le-
faible, Vanderveldenlaan 60, tel. 
58.57.18 of op het sekretariaat van 

STEENOKKERZEEL-PERK 
DIENSTBETOON 

In het Vlaams Sociaal Cen
trum, Van Frachenlaan 40, Steen-
okKGrzGG I 

Elke 2de dinsdag van 21 tot 22 
u. : door dr Anciaux, volksvert. 
en Mon Schepens, federatie- en 
gemeenteraadslid. 

Elke 4de dinsdag van 21 tot 22 
u. : door T. Pauwels, prov. raads
lid en P. Vancauwenbergh, ge
meenteraadslid. 

Zitdagen van de Vlaamse Zie
kenkas : elke dinsdag van 20 tot 
21 uur. 

ASSE 
VERKIEZINGEN 

Op de maandelijkse ledenver
gadering (18 aanwezigen) van 
vrijdag 25 januari ging het vanzelf
sprekend over de verkiezingen. 
Er werd een financiel komitee, 
een propagandaploeg en een ad-
ministratieploeg opgericht, waar
voor telkens een verantwoordelij
ke aangesteld werd. De propa
gandaploeg had zondagvoormid
dag al een 15-tal mensen gegroe
peerd om te gaan plakken en om 
pamfletten rond te dragen. Het 
financieel komitee beschikt al 
over een startsom. 

VILVOORDE 
ROUWBEKLAG 

Het bestuur van de afdeling 
Vilvoorde bertuigt zijn oprechte 
deelneming aan de familie Van 
den Driessche, bij het overlijden 
van hun moeder. 

Arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 

VOLKSVERGADERING 
Dinsdag 12 februari 1974 te 20 uur 

Zaal PERGOLA 

(Meli - Domein ) ( Heyzel - Brussel) 

Sprekers : 
Frans Van der ELST, Vic ANCIAUX, Lode CLAES, 
Bob MAES. 

RBABANTIA 

ZIEKENFONDS 

VERKIEZINGS
MEETING 

8 maart 1974 om 20u30 

Zaai CENTRUM 

Kerkplein - Londerzeel 

Sprekers : 

Vic ANCIAUX 
Paul PEETERS 

Hugo SCHILTZ 

GEVRAAGD : 
RITMEESTERS 

De Vlaamse rijscholen in Brussel 
en elders hebben dit jaar behoefte 
aan 200 nieuwe ritmeesters. Ver
dienste : rond de 20.000 F/maand. 
Kan volietijds of als bijverdienste. 
Opleiding tot het beroep door 

Ritmeesterschoof 
Ferd. VERBIEST 

Leopold ll-laan 194 
1080 Molenbeek-Brussel 

Tel. (02)26.85.94 
Lessen op zaterdag. KOSTELOOS 

Aanvang : dadelijk. 

Van heden af, zal ook sen. G. 
Bergers zitdag hebben in het VU-
Onthaalcentrum te Boom, Ant-
werpsestr. 556 (Autobaan), elke 
Ie en 3e donderdag van de maand 
van 20 tot 21 u. 

NIJLEN 

DIENSTBETOON 

ledere maandag van 19 tot 21 
u. in de burelen van Tak Lier, 
Kerkstr. 6. 

ledere donderdag van 21 tot 
22 u. kunt u spreken met burge
mester Lode Van Dessel en sche
pen Louis Kegelaers. 

Onze afgevaardigde bij de Nij-
lense KOO is mevr. MIt Walraven-
\/an Looy, Beenderstr. 26. 

MERKSEM 

JUBILEUMDANSFEEST 1954-1974 

Het jaarlijks bal van de Volks
unie Merksem op zaterdag 2 
maart niet vergeten. In De Garve 
van Praetlei 137. Als men op tijd 
is kan men eerst nog genieten 
van het gevarieerd judo-optreden 
door de Vlaamse Jutsoka. Om 21 
u. speelt het dansorkest Zumor-
iet, ten dans met om 22 u. het 
gastoptreden van de Groene Ka
pel. 

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

4 de TRANCHE 

St.-Valentijntranche 
BUITENGEWOON PLAN : 

1 X twaalf miljoen 

8xéén miljoen 

8 X een half miljoen 

Trekking op 20 februari 

OPGELET: TREKKING OP WOENSDAG j j ^ 

(lees door biz 10) 

FEBRUARI 

9. Kortenberg : Jaarlijks afdelingsbal 20 u. zaal « Salaman
ders », Leuvensebaan 191. Orkest Veronica boys — DJ Guido 

15. St-Agatha-Berchem : VU-dansfeest om 20 u. 30. Bierkelder 
De Kroon, Groot-Bijgaarden. 

16. Weerde-Elewijt : 6de VU-bal. Zaal « Flora », Dorpstraat, 
Weerde, om 20 u. 30. Orkest Steve Becks. Inkom 60 fr. 

18. Leuven : Arr. bestuur. •-

22. Herent : Arr. raad. 

22. Liedekerke : Ledenfeest in Snack-Lima om 20 u, 

23. Muizen : 3de Volksunlebal in zaal Eldorado, Leuvense 
steenvi^eg 312. Om 20 u. met orkest Boogy Band. 

24-25. Ternat : Jaarlijkse VU-haantjes- en pensenkermis, tel
kens vanaf 12 u., in zaal « De Hoorn », dr Poodtstr. 1 (nabij 
de markt). 

26. Diibeek : Grote volksvergadering, zaal Mertens, Ninoofse-
stwg 359 om 20 u Sprekers o.r. Vic Anciaux en Jef Valkeniers 
over Ibramco, RTT, Brussel en Pajottenland. 

MAART 

2-3-4 St-Katerina-Lombeek : Haantjeskermis in zaal Uilenspie
gel, Kerkstr. 24. Zaterdag en maandag om 18 u. Zondag 12 u. 

2-3. Alsemberg : Pensenkermis in het «Gildenhuis» te Dworp, 
telkens vanaf 12 u. 

8. Londerzeel : Verkiezingsmeeting, zaal « Centrum », Kerk
plein om 20 u. 30. Sprekers : Vic Anciaux, Paul Peeters, Hugo 
Schiltz. 

16. Bollebeek-Brussegem : Dansavond VU-Mollem om 20 u. 30 
in zaal « Alida ». 

22. Buizingen : Meeting met Hugo Schiltz, te 20 u. zaal De 
Welkom, de Kerchovestr. 16A (in samenwerking met de afde
lingen Helle, St-Pieters-Leeuw, Lot, Huizingen en Dworp). 

30-31 Liedekerke : Breugelmaal, zaal Golden Ray, Meersstr. 
61. 
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DE VOLKSUNIE ALS SOCIALE PAR 
Wij leven in een moeilijke t i jd. 

Dagelijks stijgen 
de prijzen, sneller 

dan ons inkomen, terwijl het geld 
aan waarde vermindert. 

Voor de « ge
wone man », en dat is de 

grootste groep, wordt het moei
lijker. Vele zwakke groepen zoals 

de bejaarden, oudere werk
nemers, alleenstaande vrouwen, 

weduwen, gehandikapten 
en vele andere honderdduizen

den vallen door de mazen 
van een te ingewikkelde sociale 

wetgeving. Zij worden tot suk
kelaars van onze welvaartsmaat

schappij. 
De Volksunie, die vooral een 

sociale partij is, wi l aan deze groep 
bijzondere zorg besteden. 

Als sociale partij gaat de Volksunie 
ervan uit dat de totale ontplooi

ing van de mens in zijn 
gemeenschap slechts mogelijk is 

wanneer iedereen een recht
vaardig aandeel — naar behoefte 

en verdienste — in de wel
vaart krijgt. Daarom wil de 

Volksunie eerst en vooral een 
sociaal levensminimum 

voor allen, een rechtvaardige 
en demokratische herverdeling van 

de welvaart. Wij willen dat de 
lage inkomens een stijgend 

aandeel zouden hebben in de 
nationale welvaart. 

Daarom wil de Volksunie een 
verlaging van de indirekte 

belastingen. De Volksunie wi l 
de inkomens van de minder

bedeelden verhoogd zien. 

Wij wi l len er een eind aan stellen 
dat de kleine zelfstandigen 
benadeeld worden. De Volksunie 
wi l een « nationaal pensioen ». 
Wij wi l len hogere 
gezinstoelagen en een beter 
lot voor de gehandikapten en 
ouden van dagen. 
En dat zijn geen woorden 
zonder daden, 
zoals dat dikwij ls bij andere 
partijen het geval is. 
Oordeel zelf maar over de daden, 
klinkende wetsvoorstellen, van 
de Volksunie. 
Reeds in 1971 
wi lde de Volksunie een minimum-
gewaarborgd netto-inkomen 
van 85.000 fr. 
(nu reeds 100.000 f r . ) , 
zodat ieder inwoner in staat is 
menswaardig te leven, 
wat ook zijn persoonlijke situatie 
mag zijn 
(pensioengerechtigd, werkonbe
kwaam, ziek, gehandikapt, enz...), 
in zoverre men zich 
niet vr i jwi l l ig aan de werkver-
plichtingen heeft onttrokken.. 
Onlangs nog, op donderdag 17 januari 
1974, verdedigde senator 
Wim Jorissen een 
wetsvoorstel om het gewaarborgd 
inkomen op te trekken met 
ongeveer 1.500 fr. per maand en 
tenminste gelijk te stellen 
met het pensioen van de zelf
standigen. CVP, PVV en BSP waren 
tegen omdat dit 
het land anderhalf miljard 
ging kosten (vergeli jk Ibramco : 
1 O mi l jard) . 

De Volksunie wil een zo groot mogelijke welvaart 
en welzijn verzekeren voor de Vlaamse gemeen
schap. 

De voornaamste doel'stellingen hierbij zijn : 

• de maximale aanwending van de stijgende 

welvaart voor het menselijk welzijn ; 

• de rechtvaardige verdeling van de welvaart. 

Wat dit laatste betreft wil de Volksunie : 

• Het waarborgen van een sociaal levensmini
mum van ± 100.000 fr . per jaar voor ieder. (Hier
toe moet de rijksmaatschappelijke zekerheid her
zien worden) . 

• Het aanpassen van de index-politeik, zodat la
gere inkomens in verhouding meer krijgen dan 
hoge. 

• Bijzondere zorg voor gehandikapten, bejaar
den, gastarbeiders. 

• Voldoende gemeenschapsvoorzieningen = 
goedkope infrastruktuur voor allen. 

• Het vergoeden van onsociate pendel en ontslag 
bij bedrijfssluiting, zolang « werk in eigen streek » 
niet verwezenlijkt is. 

• Een bijzondere zorg voor zelfstandigen en 
landbouwers : gelijke kinderbijslagen en zelfde 
RMZ-stelsel als werknemers, een geïndexeerd pen
sioen van 90.000 fr., omscholings- en stopzettings-
premies. 

• Speciale zorg voor de situatie van de vrouw in 
de samenleving. Wegwerken van alle diskrimina-
tie, gelijk loon, hervorming huwelijksgoederen-
recht en strafrecht. 

• Een rechtvaardige en goed-georganiseerde ont
wikkelingshulp en solidariteit met verdrukte vol
keren. 

Om de welvaart in Vlaanderen te beschermen ziet 
de Volksunie als voornaamste middelen : 

• De strijd tegen de inflatie (minder overheids
uitgaven en kontrole op pr i jzen). 

• Rechtvaardige verdeling van de regionale kre
dieten voor streekontwikkeling (volgens bevol
kingsnormen). 

• De wel doordachte industrialisatie van Vlaan
deren en bijzondere inspanning voor tipisch Vlaam
se bedrijfstakken (schoennijverheid, diamantin
dustrie, textielnijverheid, enz.). 

• Het voeren van een politiek van tewerkstel
ling speciaal voor jongeren en vrouwen. 
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VOOR DE BEJAARDEN 

• Verbetering aan het gewaarborgd inkomen van de be
jaarden (Jorissen) • Verlaging van de vermindering op 
het pensioen van werknemers en van zelfstandigen indien 
zij vervroegd pensioen hebben (Jorissen) • Verlenen van 
een verhuur-, huur- en installatietoelage aan alleenstaande 
vrouwen vanaf 60 jaar (Olaerts) • Vrijstelling van radio-
en tv-taksen ten gunste van ouden van dagen (van Haegen-
doren) • Wetsvoorstel tot wi jziging van het Koninklijk 
Besluit van 10 juli 1970, tot instelling van een verhuis-, een 
huur- en een installatietoelage ten voordele van bejaarden 
die een woning ontruimen, welke niet aan hun fysiek is 
aangepast, om een geschikte woning te betrekken (Olaerts). 

VOOR DE ZELFSTANDIGEN 

• Wetsvoorstel (Jorissen) ter gelijkschakeling v .d. kinder
bijslagen van de zelfstandigen en de landbouwers met dat 
van de loon- en weddetrekkenden (CVP, BSP en PVV stem
den tegen dit voorstel). • Een reeks wetsvoorstellen (Jo
rissen) betreffende de wijziging van de rust- en overlevings
pensioenen. Deze wetsvoorstellen voorzagen in de afschaf
f ing van het onderzoek naar de bestaansmiddelen en in de 
gevoelige verhoging van het pensioen der zelfstandigen. • 
Verder voorstellen om de gepensioneerde zelfstandigen de
zelfde voorwaarden te verlenen als de gepensioneerde loon-
en weddetrekkenden. 

JEUGD EN GEZIN 

• Beperking van de dienstplicht tot één zoon per gezin 
(Jorissen) • Voorstel van wet tot het instellen van een 
sociaal-pedagogische toelage aan moeders met kinderlast en 
beperkt inkomen (Vandezande) • Voorstel van wet tot toe
kenning van een sociaal-pedagogische toelage aan ongehuw
de moeders die zelf voor hun kind zorgen (Baert) • Bevor
dering van de adoptie (De Beul). 

VOOR DE MINDERVALIDEN 

# Ekonomische- en social'e integratie van de mindervaliden 
(Coppieters) • Fiskale voordelen aan gezinnen die gehan-
dikapten ten laste hebben (Jorissen) • Verruiming van de 
subsidiëring buitengewoon onderwijs door provincies en ge
meenten (Jorissen) • Vrijstelling van kijk- en luistergelden 
voor « volledig gehoorgestoorden » en « volledig spraakge-
stoorden » i.p.v. alleen maar voor doofstommen (De Beul). 

VOOR DE WERKNEMERS 

• Wetsvoorstellen tot vergoeding van onsociale pendelar-
beid (van Haegendoren, Jorissen en van Leemputten) • 
Een wetsvoorstel (Jorissen) tot vrijstelling voor de perso
nenbelasting van ontvangen vakantiegeld • Invoeren van 
deeltijds (part-t ime) werk van vrouwen in openbare dienst 
(wetsvoorstel van Haegendoren) # Voorkomen van de 
achteruitgang van de kinderbijslagen t.a.v. de stijging van 
van de levensduurte (Coppieters) • Verbetering van het 
statuut van de leerkrachten (De Beul) • Afschaffing van 
de rijwielbelasting (Kui jpers). 

VOLKSUNIE 
HUISVESTING 

• Instellen van een stelsel van bouwsparen (Roosens) 
• Vergemakkelijking en verhoging van aftrekkingen op de 
bedrijfsinkomsten voor sociale woningen (Jorissen) • Ver
ruiming van de tienjarige vrijstelling vakn onroerende voor
heffing verleend voor bescheiden woningen, waarvoor geen 
aankoop- of bouwpremie wordt toegekend (Jorissen). 

KAHS e n NOG NEER TE DOEN 

9 FEBRUARI 1974 WIJ 9 



WIJ IM D€ |/OLK9UMI^ 

LIMBURG 
TONGEREN-MAASEIK 

ARR. OMROEP 

Onze inzet voor de verkiezingen zal bepalend zijn voor het resultaat 
ervan. Het propagandistisch straatbeeld moet door ons worden be
heerst met affiches, pamfletten, autokaravaans, enz. 
Aan ons kaderleden, mandatarissen en militanten om in de komende 
weken duidelijk te maken dat er slechts één oplossing is : GEEF DE 
VOLKSUNIE EEN KANS. Alle mogelijke materiële, finantiële en menselij
ke middelen dienen hiervoor te worden gemobiliseerd. Dat niemand 
na de verkiezingen zou moeten besluiten dat hij (zij) te weinig zou 
hebben gedaan. Wij danken u voor uw inspanningen en uw inzet. 

FEBRUARI 

14 Diepenbeek : Volksvergadering met W. Jorissen en J. 
Olaerts, om 20 u. in lokaal De Zwaan (Centrum). 
15 Zonhoven : Kaartavond met prachtige prijzen in lokaal 
Zonnehof 
16. Neeroeteren : Afdelingsbal om 20 u. 
16. Sint-Truiden : Derde afdeiingsbal in zaal Halma met orkest 
The Moonlights. 
19. Hasselt : Tweede onderwijsavond met Piet Cleys, dr soc. 
wetenschappen in Kultureel Centrum om 20 u. 

MAART 

2 Eigenbilzen : Afdelingsbal te 20 u. in de Gemeentezaal. 
Orkest ; Bert Minten. 
16. Neeroeteren : Dansavond (orkest Margafan) in zaal Lin-
denhof om 20 u. 
23. Lommei : Afdelingsbal om 20 u. 

APRIL 

13. Genk : arr. Hasselt viert 20 jaar Volksunie in zaal Familia. 
Orkesten : Bobby Carnarius en Bert Minten. 

DKHSCBCCOOn 

TONGEREN-MAASEIK (Arr.) 

KIESFONDS 

Afgezien van de specifieke arr. 
propaganda, moet ons arr. in de 
nationale kampagne een vrij hoge 
financiële bijdrage leveren. Daar
om een verzoek aan onze leden 
en simpatisanten om hun bijdrage 
te storten op de rek. van de arr. 
kas : KB-Bilzen 452-7025151-37. 

ARR. ORGANISATIE 

KIESKAMPAGNE _ 

Het arr. bestuur heeft de orga
nisatie van de kieskampagne toe
vertrouwd aan Paul Raskin, Sta
tionslaan 18, Bilzen, tel. 011/ 
19819 en Jaak Indekeu, Grotstr. 
18, Peer, tel. 011/30509 (30458). 

PROPAGANDAMATERIAAL 

Arr. Tongeren bij P.- Raskin en 
arr. Maaseik bij J. Indekeu. 

KANT. ORGANISATIE 

Kanton Neerpelt : Jos van Bree, 
Overpelt ; kanton Bree : Jaak 
Geussens, Bree ; kanton Peer : 
Jan Lemmens, Houthalen ; kanton 
Maaseik : Jaak Cuppens, Neeroe
teren ; kanton Maasmechelen : 
Enk Van Mulders, Leut ; kanton 
Bilzen : Paul Raskin, Bilzen ; kan
ton Tongeren : Willy Jorissen, 
Tongeren ; kanton Borgloon 
Sylvio Wijnants, Borgloon en mw 
J. Vandebrouck, Vliermaalroot. 

UITWISSELING VAN IDEEËN 

Het arr. bestuur verzoekt ieder
een van ieder pamflet, affiche, 
drukwerk gadgets, enz. 25 ex. on
middellijk te zenden naar Jaak 
Indekeu, Grotstr. 18, 3570 Peer. 

CENTRALE INFORMATIE 

Alle mogelijke inlichtingen over 
propaganda, publiciteit, stunts, 
posttarieven, organisatie, formali
teiten, enz. worden bekomen bij 
Jaak Indekeu, Grotstr. 18, 3570 
Peer, tel. 011/30509. 

Volksvertegenwoordiger E V R A R D R A S K I N 

Elke eerste maandag van de maand : 
TONGEREN : bij Pol Jorissen, Blaar 13, van 13 tot 13u30, tel. (011)310.92 
BORGLOON : bij Sylvio Wijnants, Graeth 1, van 14 tot 14u30, tel. (012) 
421.28 
HOESELT : café ABC, Tongerse Baan 3, van 15 tot 15u30, tel. (011) 
192.33. 
Elke eerste zaterdag van de maand : 
EISDEN : café Atlanta, Rijksweg 154, van 9u30 tot 10 u, tel. (011)671.75 
MAASEIK : café De Posthorn, Bosstraat 3, van 10u30 tot 11 u, tel. 
(011)614.08 
BREE : café Old Tom, Markt 4, van 12 u tot 12u30, tel. (011)665.90 
PEER : bij Jan Plas, Kollegelaan 5, van 13 tot 13u30, tel. (011)802.44 
ST.HUIBR. LILLE : bij Edgard Adriaens, Lindestraat 13, van 14 u tot 
14u30, tel. 011-43620 
OVERPELT : bij Raf Geusens, Dorpstraat 45, van 15 u tot 15u30, tel. 
011-42197 
LOMMEL : bij mevr. De Roo-Neven, Beemdstraat 92, van 16 u tot 16u30 
tel 011-40817 
HOUTHALEN : Frituur Nand, Herebaan-West 17, van 17u tot 17u30 
tel. 011-37578. 
Elke maandag : . _ „ . ..^ ^ x 
AAN HUIS : Ursulastraat 1, 3745 Eigenbilzen, tel. 011-19454 van 16 tot 
19 uur. 

Senator J. H A R D Y 

Elke zaterdag van 9 tot 13 uur ; elke zondag van 9 tot 12 uur. 
AAN HUIS ; Nieuwe Baan 2, Hoeselt, tel. (02)323.53. 

Senator C. SLECERS 

Elke tweede zaterdag van de maand : 
MAASEIK : café Posthoorn, Bosstr. 3, van 10 tot 10u30, tel. (011)614.08 
DILSEN : café Metropole, Rijksweg 406, van 11u30 tot 12u, tel. (011) 
596.32. 
Elke derde zaterdag van de maand : 
MEEUWEN : café Verdonck-Schrijvers, Dorpsstr. (t.o.v. kerk) 14 tot 
14u30 
BREE : café Cambrinus, Kloosterstr. 8, van 15 tot 15u30, tel. (011)658.09 
GRUITRODE : café Uilenspiegel, Dorpstr. 70, van 16 tot 16u30, tel. 
(011)584.66 
Elke vierde zaterdag van de maand : 
KAULILLE : bij Gerard Vassen, Klein Fonteinstr. 14 van 10u30 tot 11u. 
tel. (011)664.67 

HOUTHALEN 

UITBREIDING BESTUUR 

Wegens de fusie met Helchte-
ren en de flinke groei van het le
denaantal konden er nog twee bij
komende leden gekoöpteerd wor
den in het bestuur. We wensen 
Joris Verspeelt en Rik Lijnen veel 
sukses in hun nieuwe taak. 

AFSCHEID AAN DE VOORZITTER 

Het vu-bestuur van de afdeling 
Houthalen-Helchteren wil u langs 
deze weg danken voor alles wat 
u tijdens uw mandaat van voor
zitter hebt gedaan voor de afde
ling Houthalen en voor de VU-na-
tionaal. Wij hopen dat u de VU-
idealen in uw omgeving en in uw 
werkkring zult blijven propageren 
en danken u nogmaals. 

MEDEGEDEELD 

OUD WORDEN 

MET EEN JONG HART 

Onder deze titel organiseert In
termedium van 19 tot 21 maart te 
Lovenjoel (bij Leuven) een drie
daagse bijeenkomst voor ouderen 
en voor alle belangstellenden die 
zich met oud worden bezighouden. 

De kursus wordt begeleid door 
Wim Tuyis. Werken mede : Luk 
Chaltin en Ferdinand Vanhelmont. 

Inlichtingen bij Intermedium, 
Guido Gezellelaan 63, 3030 He-
verlee. Tel. 016/245.45. 

DKnscBecoon 
Volksvertegenwoordiger VIC ANCIAUX 

2de maandag van de maand om 20 u. te Peutie bij Couvreur ; om 21 u. 
te Machelen in café Egmont. 
2de dinsdag van de maand om 20 u. te Wezembeek-Oppem cc Bij Ma-
thilde » ; te 21 u. te Steenokkerzeel in « Café den Appel ». 

Senator BOB MAES 

2de dinsdag van de maand (12.2.74) om 19 u. te St-Kwintens-Lennik «In 
de verzekering tegen de grote dorst » ; 20 u. 30 te Gooik (op afspraak). 

GUSTAAF DE DONCKER. Provincieraadslid 

Gooik : Elke maandag van 19 tot 20 u. in de Gemeenteschool te Gooik-
Strijland. 
Elke vrijdag van 19 tot 20 u. op het Gemeentehuis en verder op af
spraak ten huize Strijland, 34, Gooik, tel. 054-565.62 
PAUL PEETERS, Provinciaal en gemeenteraadslid 
ledere dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 19 tot 19 u. 30 
bij hem thuis : Mechelseweg 62, Kapelle-op-den-Bos. Tel. 015-714.22 
FRANS ADANG, Federatieschepen 
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., ten huize, Ruisbroeksesteenweg 109 
St. Pieters-Leeuw, tel. 77.31.83 
Dr. JEF VALKENIERS, Federatieschepen 
Elke maandag van 18 tot 19 u. en elke donderdag van 10 tot 12 u. 
op het gemeentehuis te Schepdaal 
JAN DE BERLANGER, Agglomeratieraadslid 
Molenbeek : Elke zaterdag van 10 tot 11 u. ten huize van Emiel De 
Smedt, J. De Brucqlaan 101 
Jette : Elke zaterdag van 11 u. 30 tot 12 u. 30 ten huize de Smet de 
Nayerlaan 158, tel. 28.34.80 
ROGER DE BRABANTER, Agglomeratieraadslid 
Haren : dinsdag 26 februari in « Ons Huis », Verdunstraat 

Arr. LEUVEN 

Volksvertegenwoordiger Willy KUUPERS 

Swertmolenstraat 23, Herent, tel. (016)296.42 
Kanton AARSCHOT : 
AARSCHOT : bij gemeenteraadslid A. Macken, Duivenstr. 191, 
tel. (016)586.87. 
LANGDORP : bij A. De Samblanx, Franse Liniestr. 3, tel. (016)584.37 
Kanton DIEST : 
BEKKEVOORT : bij R. Costermans, Oude Tiensebaan 47, tel, (016)647.18 
DIEST : bij N. Nuyts, Robeynslaan 70, tel. (013)311.17 
KORTENAKEN : bij K. Hermans, Dorp 26, tel. (011)873.20 
MOLENSTEDE : bij schepen D. Van de Weyer, Langenberk 30, tel. 
(013)314.08 
TESTELT : bij Fr. Clerckx, Voort 41 
ZICHEM : bij W. Joris, Markt 38, tel. (013)719.18 
Kanton GLABBEEK-ZUURBEMDE : 
ATTEN RODE-WEVER : bij gemeenteraadslid D. Geyskens, Heirbaan 1, 
tel. (016)773.53 
HOELEDEN : bij gemeenteraadslid R. Lenaerts, Halensestr. 38, tel. 
(016)776.61 
Kanton HAACHT : 
BOORTMEERBEEK : bij R. Verreth, Provinciebaan 31, tel. (016)613.84 
ROTSELAAR : bij M. Mispelter, Stwg op Aarschot 14 
TREMELO : bij provincieraadslid E. Van Besien, Kruisstr. 29, tel. (016) 
-618.04 
WESPELAAR : bij J. De Meersman, Neysetterstr. 31, tel. (016)615.56 
Kanton LEUVEN-NOORD 
ERPS-KWERPS : bij J. Vinex, Mechelse stwg 67, tel. (02)596.024 
HERENT : bij R. De Deken, O.L.Vrouwplein 91, tel. (016)296.77 
KORTENBERG : bij S. Claessaerts, Groenstr. 12, tel. (02)596.464 
LINDEN : bij J. Mortelmans-Remon, Jachthuislaan 13, tel. (016)325.06 
VELTEM-BEISEM : bij provincieraadslid R. Overloop, St.-Michielsstr. 12, 
tel. (016)482.75 
WILSELE : bij H. Houdart, Aarschotse stwg 240, tel. (016)441.77 
WINKSELE : bij A. Van Laer. Dieriksgroebe 3, tel. (016)483.21 
WIJGMAAL : bij J. Vanderelst, Wijveld 44 
Kanton TIENEN : 
BOUTERSEM : bij Th. De Vos, Oude baan 110, tel. (016)731.01 
HOEGAARDEN : bij L. Cresens, Tiensestraat 12 
KUMTICH : bij A. Verstraeten, Leuvensestr. 11, tel. (016)835.52 
TIENEN : bij J. Weyne, Leuvenselaan 43, tel. (016)834.35 
Kanton ZOUTLEEUW : 
HALLE-BOOIENHOVEN : bij R. Geukens, lid C.O.O., Vinnestraat 14. 
tel. (011)898.12 
LINTER : bij R. Houtmeyers, Pelsstraat 11 
RUMMEN : bij gemeenteraadslid F. Everaerts, Ketelstr. 85, tel. (011) 
871.37 
ZOUTLEEUW : W. Laroy, Stationsstr. 38, tel. (011)896.53 

Senator M . V A N H A E G E N D O R E N 

Senator R. V A N D E Z A N D E 

Senator M. VAN HAEGENDOREN, Guido Gezellestraat 63, Heverlee, 
tel. (016)245.45 en Senator R. VANDEZANDE, Naamsestr. 167, Leuven, 
tel. (016)284.20 
Leuvense AGGLOMERATIE : 
HEVERLEE : bij gemeenteraadsleden F. Aerts, Kapelleberg 19, en H. Lo-
rent, Egenhovenwerg 47-32, tel. (016)321.34, en C.O.O.-lid E. Van de 
Voorde, Pakenstraat 10, tel. (016)245.13 
KESSEL-LO : bij A. Degeest-Lambrechts, De Becker-Remyplein 15-2, 
tel. (016)333.08 
LEUVEN : iedere dinsdag bij senator R. Vandezande, Naamsstraat 167, 
tel. (016)284.20 
Kanton LEUVEN-ZUID : 
BERTEM : bij F. Goedseels, Dorpsstr. 2A, tel. (016)323.58 
BIERBEEK : bij A. Laurent, Ruisbroekstr. 5, tel. (016)421.39 
DUISBURG : Federatieraadslid J. Depré, in zaal Derom, Kerkplein 8, 
elke 3e donderdag. 
HAASRODE-BLANDEN : bij O. Steeno, Boetsenberg 11, tel. (016)421.89 
NEERIJSE : bij Federatieraadslid J. De Baetselier, Kamstraat 4 
OUD-HEVERLEE : in café « De Luchtbode », Statiestraat 1, iedere 4e 
maandag 
TERVUREN-MOORSEL : gemeenteraadslid G. Vandendriessche en fe
deratieraadslid J. Depré, café « In de Oude Smidse », Kerkstr. 5, elke 
Ie donderdag 
VOSSEM-LEEFDAAL : Federatieraadslid J. Depré, zaal Casino, Gemeen
teplein, elke 4e donderdag. 
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OOST-YLAANDEREN 

AALST (Arr.) 

AALST 
VERKIEZINGSFONDS 

Op eenvoudige aanvraag is on
ze penningmeester beschii<baar 
voor een bezoek ten huize. Zijn 
naam : Richard De Grom. Zijn 
tel. : 053/67757. 

PERMANENT SEKRETARIAAT 
Het verl<iezingssekretariaat Is 

alle dagen open vanaf 10 u. Het 
sluitingsuur 's avonds is afhan
kelijk van de omstandigheden. 
Het adres : lokaal Het Gulden 
Vlies, Esplanadepiein, Aalst. Tel. 
053/27521. 

FOTO'S VAN DE KANDIDATEN 
De kandidaten worden verzocht 

een foto mee te brengen wan
neer zij hun handtekening komen 
plaatsen op de officiële formu
lieren. 

GENT-EEKLO (Arr.) 

PERMANENT SEKRETARIAAT 

De beurtrol ziet eruit als volgt: 
maandag : Jan Ritzen ; dinsdag : 
Huguette De Bleecker ; woens
dag : Fons Van Holderbeke ; 
donderdag : Johan Beke ; vrij
dag Jan Ritzen ; zaterdag en zon
dag : steeds iemand. 

Het sekretariaat is vanaf 15 u. 
open en dit permanent tot 
's avonds. Je kan telefoneren op 
nr 09/23.90.98. Je kan er terecht 
voor alle inlichtingen voor de 
verkiezingskampagne, ook kan je 
er propagandamateriaal krijgen. 

WIJ-VROUWEN 
Wij hadden gedacht zo'n dertig

tal dames en begeleidende echtge
noten en J<inderen te mogen ver
welkomen, maar het werden er 
meer dan zestig I We werden dan 
zo'n beetje met onze pannekoeken-
bak overrompeld, maar dat alles 
toch vlot verliep, danken we aan 
de geestdriftige koffieschenkende 
en opdienende geiegenheidsmede-
werksters Hartelijk dank I Pret
tig jaar-begin, leuke inzet voor 
de verkiezingsperiode. 

GREMBERGEN 

STICKERS 
De afdeling Grembergen werpt 

zich in de kiesstrijd met volle 
kracht. Reeds vorige week werd 

ZO€mRC}€S 
Zoeken een betrekking te Antwer
pen, Mechelen of Brussel : 1) Jon
ge man, A2 scheikunde ; 2) Jon
ge dame A6-A1 sekretariaat, mo
derne talen ; 3) Doktersassistent 
met ervaring ; 4) Jonge dame, la
ger middelbaar onderwijs, kan ty
pen ; 5) Licentiaat ekonomie en 
financiële, met ervaring ; 6] Li
centiaat sociologie ; 7) Meester-
gast-b&diende textielbranche ; 8] 
Licentiaat in de rechten ; 9) Bur
gerlijk bouwkundig ingenieur ; 10) 
Jonge kok ; 11) Man, 42 j . , zoekt 
niet te zwaar werk ; 12) Jonge da
me, A3, kan typen ; 13) Jonge 
dame, diploma hoger middelbaar 
onderwijs ; 14) Jonge man, 21 j . , 
diploma lager middelbaar onder
wijs ; 15) Man, 40 j . , part-time, 
20 uur per week. 

Licentiaat handels en administrat. 
wetenschappen zoekt betrekking 
in Limburg of Antwerpen. 

36-jarige zoekt werkt als chauf
feur of verkoper. Enige kennis 
van elektronika. Liefst provincie 
Antwerpen. 

Jonge man, voldaan aan militie
plicht, 2e wetenschappelijke af
gelopen zoekt betrekking als be
diende Antwerpen, Mechelen en 
Brussel. 

een sticker ontworpen. Al de an
dere afdelingen en arr. worden 

'uitgenodigd deze sticker te be
stellen tegen de spotprijs van 
2 fr. per stuk. 

Technische gegevens : kleur : 
oranje grond, zwarte letters ; ge
drukt op papier (wat de prijs 
flink deed dalen); heeft een enor
me kleefkracht. 

Te bestellen : Volksunie-afde
ling Grembergen, p/a Segers 
Achiel, Bakkerstr. 67, 9150 Grem
bergen, tel. 052/238.89. 

MERELBEKE 

SOC. DIENSTBETOON 
Prov. en gemeenteraadslid Geor

ges Van Gyzegem, Gaverestwg 
335, tel. 30 78.99 ; 

Gemeenteraadslid Robert Gijse-
linck, Hundelgemsestwg 41, tel. 
30.61.84 : 

Gemeenteraadslid Paul Martens, 
Bergstr. 21, tel. 30.89.11 ; 

KOO-afgevaardigde Paul De 
Corte, Kloosterstr. 79. 

ZIEKENFONDS FLANDRIA-

GENT 

Bureeluren : 

Gent : Keizer Karelstr. 80, 
tel. 09/23.52.27, dagelijks. 
Merelbeke : Hundelgemsestwg 
359, te l . 09/30.79.09, elke dins
dag, 14 tot 17 u. 

Nevele : Cyriel Buysestr. 2, 
tel. 09/71.50.19, elke donder
dag, 14 tot 15 u. 

Wetteren : Kon. Astridlaan 
27, tel. 09/69.28.81, elke woens
dag, 13 u. 30 tot 14 u. 30. 

Dendermonde : Grote Markt 
18, tel. 052/225.94, elke woens
dag, 16 u. 30 tot 17 u. 30. 

Zomergem : Markt 20, tel. 
09/72.71,37, elke donderdag, 
15 u. 30 tot 16 u. 30. 

Drongen : Steenweg Gent-
Deinze 5, tel. 09/26.34.63, elke 
dinsdag, 9 tot 12 u. en elke 
vrijdag, 17 tot 20 u. 

Deinze :. Driesstr. 36, tel. 
09/86.21.79, elke donderdag, 
10 tot 12 u. 

Mariakerke : Adv. De Bruy-
nestr. 5, tel. 26.38.59, elke don. 
derdag, 13 u. 30 tot 15 u. 30. 

MELLE 

SOC. DIENSTBETOON 
Maak gebruik van ons perma

nent telefoonnummer 30.05.75 
van maandag tot vrijdag tussen 
19 en 21 u. 

Julien De Sutter, Kardinaal Mer-
cierlaan 1,Melle-Vogelhoek : elke 
dinsdag van 20 tot 22 u. 

Daniel Beernaerts, Driesstr. 87, 
Melle-Centrum : elke dinsdag 
van 19 tot 22 u. 

Gratiën Leurquain, Gontrode 
Heirweg 171, Melle-Centrum : al
le dagen. 

KOO-zaken Godelieve Van 
Loo, Driesstr. 61, Melle-Centrum : 
alle dagen. 

SCHOONAARDE 

KOO EN GEMEENTERAAD 
KOO-lid W. Willems en raadslid 

H. Van De Abbeele kwamen krach, 
tig tussenbeide om de eindelijk 
verkoopklare bouwpercelen van 
de KOO-verkaveling kloosterkom-
plex bij voorrang aan de minst-
bedeelden toe te wijzen. 

Door maandenlang aandringen 
zullen de zwemlessen voor de 
schooljeugd direkt hernomen wor
den. 

Het door ons gesteunde voor
stel Bond Grote en Jonge Gezin
nen om aan gepensioneerden een 
max. van 500 fr. op hun jaarlijks 
elektriciteitsverbruik toe te staan, 
werd door de meerderheid zonder 
opgave van enige reden verwor
pen. 
«WIJ..-LEZERS 

Laat geen enkel nummer verlo
ren gaan. Bus het bij buren en 
probeer ze nadien te abonneren. 
U hoopt de VU te zien blijven 
groeien. Laat dan het enorme 
werk hiervoor nodig niet aan een 
paar mensen over. 

STEENHUIZE-WIJNHUIZE 

VOORLOPIG BESTUUR 
Frans Coppens is voorzitter van 

het nieuw en voorlopig bestuur 
van deze kersverse afdeling. Har
ry Vanden Berghe is sekretaris. 
Luk Van den Berghe is penning
meester en Walter Van Kerkhove 
staat in voor de organisatie. Wij 
wensen deze ploeg een flinke 
start en vele vruchtbare jaren 
werking. 

Vrouw apoteek-assistente, 22 j . 
dienst zoekt volledige betrekking 
liefst Antwerpen of Mechelen. 
Jonge dame, 23 j . , zoekt kantoor
werk te Brugge. Tel. sen. Joris-
sen, 015-435.96. R 6 
Schrijven of telefoneren naar sen. 
Wim Jorissen, Louisastr. 31, Me
chelen, tel. 015-435.96. R 15 

Dinamische firma centrum Has
selt zoekt boekhouder (Al) met 
goede algemene ontwikkeling. Be
middeling Jan Latinne, Dambrug-
straat 7, Bocholt, tel . 011/66372. 

— R 10 

Jonge man, 23, diploma middel
baar onderwijs hulpboekhouder 
zoekt passende betrekking in pro
vincie Limburg. Belangstellende 
firma's nemen kontakt met Jan 
Jan Latinne, tel 011/66372, Dam-
brugstraat 7, Bocholt. — R 11 

Dame zoekt thuiswerk (plooien, 
adressen schrijven en dergelij
ke). Verzorgd werk. Schrijven 
blad. — R 12 

Volgende waardevolle personen 
zoeken dringend een nieuwe 
werkkring : 
— sekretaresse steno-dactylo 20 
jaar liefst in de buurt van Gent. 

— half-time sekretaresse (38 j.) 
omgeving Gent. 
— vertegenwoordiger met erva
ring 
— handelsingenieur - financieel 
analist (32 j.) zeer waardevol ele
ment. 
Inlichtingen : volksvert. E. De 
Facq, Europalaan, 11, 9820 St. 
Denijs-Westrem. Tel. 09/226423 
of op zijn kantoor Oranjeberg, 19 
9000 Gent (tel. 25.64.91). Per
soonlijke afspraken elke maandag 
en vrijdag van 9 tot 17 uur. 

R 14 

Te huur te Dworp : nieuwe villa, 
7 a, liv., 3 kam., badk., centr. verw. 
gar. 2 auto's. Te bez. maand, en 
dinsd. Tel. zat. en zond. : 050/ 
44923. Maand, en dinsd. 02/ 
56.50.89. R 16 

Zoek tandartspraktijk over te ne
men Brussel of omgeving. 
Schr. blad. — R 18 

OVER TE NEMEN 
Wegens gezondheidsredenen, hel 
welbekende Vlaams Drankhuis 
•• Tijl » (Bij St. Pietersstation). 
Zeer goede ligging en winstge
vende zaak. 
Inlichtingen : « Tijl » Kon. Elisa-
bethlaan 83, Gent, alle dagen 
vanaf 11 u. 's morgens, uitgeno
men de dinsdag — R 19 

FEBRUARI 

9. Welle : Pensenkermis zaal •• Eendracht » 
9. Geraardsbergen : Bal van « De DIerkost » ten bate van de 
streekpers. Zaal De Reep, Astridlaan. Inkom 60 fr. Om 21 u. 
12. Dendermonde (arr.) : Volksvergadering met Hugo Schiltz, 
Maurits Coppieters en Avil Geerinck, om 20 u. in de zaal 
« Koningshof », Dijkstr., Dendermonde. 
16. Oordegem Dorp : Derde Grote Dansavond van Dender 
West 19.30 u zaal « Fiesta », 40 fr. 

23. Ertvelde : Bal van de Vlaamse Staat in zaal Atlantis om 
20 u. Orkest De Bartels. 

MAART 

2. Erembodegem-Centrum : 9de Volksunie-bal in de zaal 
« Animo », Leuvestraat. Aanvang : 21 u. 30. Deelname in de 
kosten : 50 fr. 

2. Gavere : VU-Weergalmbai om 20 u. 30 in zaal Racing. 
16. Denderhoutem : 13e nachtbal van de VU, zaal Hand in 
Hand, om 20 u. Orkest : Spiders Factory. Kaarten a 60 fr. bij 
alle mandatarissen en kaderleden. 
16. Dendermonde : Afdellngsbal, zaal « Koningshof », Dijkstr. 
Aanvang : 20 u. 30. Toegang : 60 fr. 

»i€nscB€coon 
Arr. DENDERMONDE 

Volksvertegenwoordiger AVIL GEERINCK 

1ste zaterdag van de maand : 
BUGGENHOUT-BAASRODE : bij Keldermans, Kasteelstr. 186, Buggen-
hout, tel. 332.64, 10 tot 12 u. 
LEBBEKE : in gasthof Pips, Leo Duboisstr. 28, tel. 215.31, 10 tot 12 u. 
WIEZE-DENDERBELLE : café Centrum, Wieze, 14 tot 16 u. 
1ste woensdag van de maand : 
GROOT-DENDERMONDE : in Den Ommeganck, Grote Markt, Dender
monde, tel. 052/225.67, 18 tot 20 u. 
2de zaterdag van de maand : 
OVERMERE : in Den Hoorn, Centrum, tel. 09/79.55.07, 8 tot 10 u. 
HAMME : café Spinnenhof, Hamme-Zegge, 10 tot 12 u. 
WETTEREN : in De Klokke, Vlaams Huis, 14 tot 16 u. 
SCHOONAARDE-WICHELEN-SCHELLEBELLE : in Palinghuis, Brugstraat, 
Schoonaarde, tel. 432.46 of café Mikeno, Dorp, Schoonaarde, 16 tot 18 u. 
3de zaterdag van de maand : 
BUGGENHOUT-BAASRODE : bij Keldermans, 10 tot 12 u. 
WAASMUNSTER : Spijshuis Dennenland, Ommeganckdreef, tel. 470.41^ 
14 tot 16 u. 
3de woensdag van de maand : 
GROOT-DENDERMONDE : in Den Ommeganck, 18 tot 20 u. 
4de zaterdag van de maand : 
OVERMERE-BERLARE : in Den Hoorn, 8 tot 10 u. 
LEBBEKE : in Gasthof Pips, 10 tot 12 u. 
SCHOONAARDE-WiCHELEN-SCHELLEBELLE : café Mikeno, 14 tot 16 u. 
GREMBERGEN : in Uilenspiegel, Dorp 1, 16 tot 18 u. 
Ten huize : 
Op afspraak: tel. na 19 u. naar het sekretariaat (tel. 238.89). 

Arr. ST.NIKLAAS 

Volksvertegenwoordiger NELLY MAES 

HAMME : bij Eddy Van de Bogaerd, Kruisbeeldstr. 42, 8 tot 10 . 
ST-NIKLAAS : elke donderdag, Verdurmenstr. 6, 9 u. 30 tot 11 u. 
MELSELE : maandag 11 februari, 19 u., Reinaert, Grote Baan 233. 
TEMSE : vrijdag 22 februari, 10 u., café Temsica, Wilfordkaai 14. 
Verder op haar adres, Prinses Josephine-Charlottelaan 115, St-Niklaas, 
na telefonische afspraak (76.49.74). 

Senator dr G E R A R D DE PAEP : 

BEVEREN : tijdens de konsultaties op zijn adres, Zandstr. 30. 
Senator dr M. Coppieters : 
NIEUWKERKEN : dinsdag 19 februari, om 20 u., op zijn adres, Mees-
terstr. 161. 
BEVEREN : dindag 12 februari, 10 u., Vrasenestr. 12. 
Verder op afspraak : tel. 03/76.57.64. 

VERKIEZINGEN 
betekent stemmen behalen ! 
Veel stemmen bekomen de dames en heren kandidaten met 

goede FOTO'S van 

FOTO- EN AFFICHEDRUKKERI] 

W.N.F. - STEKENE 
Oost-Eindeken 48 
na de kantooruren 

tel. 03/79.72.77 
tel. 03/79.79.05 

Er is enkel een goede foto nodig, graag met het negatief 
( f i lm). Leveringstermijn : slechts 10 tot 15 dagen. 
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KflLCnDCR 
FEBRUARI 

9. Kortrijk : Prijskaarting in • 1303 » ingericht door de Vlaam
se Klubkaarters. Aanvang : 10 u. ; afkaarting : 19 u. 30. 

9 Kortemark-Handzame : Afdeiingsbal zaal Casino om 20 u. 30 

9. Handzame : Feestavond, zaal Casino, Stationsstr. om 20u.30 

9. Harelbeke : Avondmaal om 20 u. in De Zwaan, Stasegem-
Harelbeke. 

15. Roeselare : Gespreksavond over federalisme en demokra-
tie, om 20 u. in zaal St-Michiels. 

15. Brugge (Arr.) : Uitgebreide arr. raad met H. Schiltz en 
E. Raskin om 20 u. 30, Breydelhof. 

15. Roeselare : Vormingsavond « Federalisme en demokratie » 

om 20 u. in zaal Tijl, Passtraat, m.m.v. Dl. 

16. Middelkerke : Afdelingsbal, zaal Lido. 

16. Vichte : Dansfeest in zaal Streuvels om 20 u. 
16. Ingooigem : VU-bal ingericht door de afd. Vichte-Tiegem 
in zaal • Stijn Streuvels » om 20 u. 

16. Varsenare : Bal van de Koerier om 20 u. 30 in zaal Alberta. 

17. Koekelare : Ledenfeest met poppenspel voor de kinderen 
Zuudhove om 15 u. 

19. Gistel, Ten Putte : Speciale arr. Raad. 

21. Kortrijk : Bijzondere arr. raad in aanwezigheid van H. 
Schiltz en E. Raskin in « 1302 » om 20 u. 

22. Blankenberge : Kaartingavond in « Le Lierre », Marie-Jo-
séelaan 10, om 20 u. Inschrijvingsgeld 25 fr. 5.000 fr. prijzen. 

22. Izegem : Lesvoordracht Dl over de Bretoenen door Valeer 
De Pauw. 

22. Zwevegem : Mosselsouper van de plaatselijke afdeling 
in lokaal « De Kaai ». Inschrijven op tel. nr 75729 van W. Ver-
schaete. Prijs : 80 fr. 

MAART 

1. Gistel Ter Karre : Pannekoekenfeest. 

1. Roeselare : Kleinkunstavond met Zjef Van Uytsel, De Ka-
dullen, Luc De Smet, Theater Idee. In zaal Lebon, Noordlaan 
om 20 u. 

8. Roeselare : Vormingsavond « Ideaal gemeentebeleid », om 
20 u, in zaal Tijl, Gasstr. m.m.v. Dl. 

9. Houthulst : Afdelingsbal zaal Rozenhof Klerken. 

9. Kortemark-Handzame : Bal in de feestzaal Casina, bij Geor
ges Despienter, Statiestr. te Handzame. Aanvang : 20 u. 30. 

WEST-VLAANDEREN 

DICnSCBCCOO 
LUK VANSTEENKISTE, Kamerlid 

Zaterdag 9 februari : 

INGOOIGEM : zaal Streuvels, tel. 77467, 16 tot 17 u. 
WAREGEM : café Weekend, Holstr., 17 u. 15 tot 18 u. 
GULLEGEM : café Stadium, Wevelgemstr., tel . 41678, 18u.30 tot 19u.30. 

PIETER LEYS. Kamerlid 

Zaterdag 9 februari 
ZEDELGEM, bij V. Vierstraete, Kuilputstr. 83, van 10 tot 11 uur 
Dinsdag 12 februari 
RUDDERVOORDE, café bij Robert Van Daele, van 19 tot 20 uur 
Zaterdag 16 februari 
LISSEWEGE, bij G. Bauwens, Stationstr. 15, van 10 tot 11 uur 
Dinsdag 19 februari 
BEERNEM, ST. JORIS, bij dr. E. Vromman, Beernemsteenweg 46, St. Jo
ris, van 19 u. 20 
Zaterdag 23 februari 
OOSTKAMP, bij N. Mollet, Legeweg 169, van 10 tot 11 uur 

CUIDO V A N I N , Senator 

Zaterdag 16 februari 
TORHOUT, bij apot. P. Vlieghe, Hofstraat 9, van 9 u. 30 tot 10 u. 
Woensdag 20 februari 
DUDZELE, café De Drie Zwanen, Kerkstr. 1, van 20 tot 21 u. 
NIK VERBEKE-FONTEYNE, provincieraadslid 
Zaterdag 2 februari 
VELDEGEM, bij W. Maenhout, K. Albertlaan 59, van 9 tot 10 u. 
LOPPEM, bij H. Verhaeghe, Stationplein 12, van 10 tot 11 uur 
ALLE MANDATARISSEN : elke zaterdag van 11 tot 12 uur 
BRUGGE, Breydelhof, Suveestraat 2 
JEF DEROOSE, Provincieraadslid 
Zondag 17 februari 
MOERKERKE, bij J. Debbaut, Hoornstraat 41, van 10 tot 11 uur 
PIETER LEYS, Kamerlid, Gemeenteraadslid 
Elke vrijdag van 14 tot 16 uur 
SINT-ANDRIES, ten huize Manitobalaan 5 (tel. 155.20) 

ALVERINGEM 
BESTUUR 

In vervanging van Kamiel De-
merre koöpteerde het bestuur de 
h. Talpe welke ook onze afdeling 
in de raad zal vertegenwoordigen. 

BLANKENBERGE 
VERLOFVOORUITZICHTEN 

Personen welke voor het a.s. 
seizoen een geschikt hotel-pen
sioen of een appartement zoeken 
kunnen zich steeds om inlichtin
gen beiangloos richten tot de h. 
Fred Vanden Broecke, K. Des-
wertlaan 37, 8370 Blankenberge. 
DIENSTBETOON 

Personen met dringende zaken 
komen steeds terecht bij gemeen
teraadslid Jef Fryns, de Smet de 
Nayerlaan 76, tel. 42239 of bij 
KOO-lid H. Van Rijssel, K. Boude-
wijnlaan 25, tel. 41201. 

DIKSMUIDE 
RAAD 

Ons hoog aantal leden gaf ons 
recht op een derde arr. raadslid. 
Gaby Laridon zal deze funktie uit
oefenen, samen dus met Rik Ser-
pieters en Dirk Ameel. 

ETTELGEM 
GEBOORTE 

Bij Jan Meijns en Regina Neve-
jant kwam een dochtertje Elke op 
23 januari. Onze hartelijke geluk
wensen. 

GISTEL 
RAAD 

In vervanging van Carlos Bul-
lynck (verhuisd) werd Jan Vande-
portaele door het bestuur aan
gewezen om onze afdeling in de 
arr. raad te vertegenwoordigen, 
samen dus met A. Vandecasteele. 

HARELBEKE 
GEBOORTE 

Wij delen in de vreugde van 
onze leden Norbert en Jacqueline 
Christiaens-Coopman bij de ge
boorte van hun dochtertje Ger
unde. Hartelijk gefeliciteerd. 

HUWELIJK 
Op vrijdag 8 februari traden on

ze vrienden Karel Crombez en 
Marleen Duboccage in het huwe
lijk. Onze beste wensen van ge
luk en voorspoed vergezellen hen. 

KUURNE 
FEEST 

Vrijdag 15 februari om 20 u., 
jaarlijks feestje in « de Krone ». 
Alle leden en hun vrienden wor
den uitgenodigd. Wij bieden : 
waterkersroomsoep, gemarineerd 
varkensgebraad in groentenkrans, 
ijs, koffie en 2 konsommaties voor 
250 fr. per persoon, alles inbegre
pen. Inschrijvingen in lokaal « de 
Cirkel » of bij de bestuursleden 
voor 9 februari 1974. 

KOKSIJOE 
KOM BIJ ONS 

Daar wij ter plaatse nog beter 
wensen te werken, vragen wij uw 
inzet. Daar waar nieuwe mensen 
bijkomen, komen ook nieuwe 
ideeën tot uiting. Als u meent uw 
taak te kunnen aanvaarden in on
ze afdeling, laat dit weten. U zijt 
altijd welkom. 

MERKEM-WOUMEN 
LEDENSLAG 

Onze afdeling boekte tot op he
den een prachtresultaat bij de 
ledenhernieuwing voor 1974. Ons 
ledenaantal is reeds met 30% 
verhoogd tegenover 1973. Nu wij 
de wind in de zeilen hebben doen 
wij voort ! 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE (Arr.) 
ARR. MEETING 

Zoals elke verkiezing gaat de 
arr. meeting door in de zaal van 
« 't Wit Paard » te Oostende. 
Sprekers : Frans Van der Eist 
en Hugo Schiltz. Vrijdag 1 maart. 
DE WEST 

Wij vragen dringend medewer
kers voor de verdere uitbouw van 
ons ziekenfonds en het uitvoeren 
van de bodenronde. Speciaal voor 
Koksijde, De Panne, Adinkerke, 
Veurne, Alveringem, Stavele, 
Kortemark en Ichtegem. 

Ziehier de gewestelijke sekre-
tariaten van De West : Centraal : 
Rekolettenstr. 66, Nieuwpoort. 
Verder : A. Vansijnghel, Witte-
Nonnensfr. 5, Oostende ; René 
Hemeryck, Lekestr. 44, Koekelare 
en Martin Van Cleven, Terrestr. 
8, Houthulst. 

Afgevaardigden E. Franco, 
Warschaustr. 29, Oostende ; J.P. 
Vandenberghe, Oude Kerkwegel 
13, Ettelgem ; Jan Defurne, leper-
leedstr. 9, Leffinge ; Annemie 
Zwaenepoel, P. Bortierstr. 27, Gis
tel ; D. Desaever, Langestr. 50, 
Nieuwpoort ; K. Theunynck, St.-
Jorisplein 5, Nieuwpoort ; R. Paes. 
brugghe, Marktplein, Zarren-Wer-
ken ; M. Viaene, Nieuwpoortse-
stwg. Middelkerke. 
DIENSTBETOON 

Kamerlid Emiel Van Steenkiste 
houdt elke derde zaterdag zitdag 
in de Riva-Venus, Aardrijkestr. te 
Eernegem om 11u30. Om 12u45 te 
Bredene bij Kamiel Haeck, Drift-
weg 59. 

Hervé Vandamme, St-Maartens-
plein 2 (na 18 u. 30) 

Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108 
('s voormiddags). 

OOSTENDE 
GEZELLIGE AVOND 

De voor 1 maart voorziene ge
zellige avond zal naar een latere 
datum verwezen worden wegens 
de verkiezingen en de arr. mee
ting op deze dag in « Het Wtt 
Paard ». 

OOSTDUINKERKE 

OVERLIJDEN 
Voor kort werd hier ten grave 

gedragen op amper 59-jarige leef
tijd en na een pijnlijke operatie, 
ons trouw lid André Wouters. On
ze innige deelneming aan de be
proefde familie. 

ROESELARE 

DIENSTBETOON 
Mik Babyion. Westlaan 145 

(202.08) : elke maandag van 17 
tot 18 u. ; gemeenteraadslid Pa-
triek Allewaert, Ooststr. 46 
(214.73) ; Annie Pottie-Kindt, Kas-
teeldreef 2 (241.68) ; Victor Van-
gheluwe, Begoniastr. 14 (267.85) ; 
Piet Walleghem, leperstr. 226 
(267.10) ; allen op afspraak ; 
KOO-leden : Lut Vanmoerkerke-
Vermeersch, Begoniastr. 18 
(226.63) en Hubert Vandenbunder, 
Hof van 't Henneke 12 (239.88), 
allen op afspraak. 

VEURNE 

HUWELIJK 
Op 2 februari werd het huwe

lijk ingezegend van Geert Huyghe 
(zoon van onze kant. gevolm. Bert) 
met Sonjar Myttenaere (uit De 
Panne). Onze hartelijke gelukwen
sen aan bruidspaar en families. 
Geert verlaat Veurne met bestem, 
ming Oostende. 
BESTUUR 

Tijdens de jongste vergadering 
werd mevr. Dewicke uit Adinker
ke in ons bestuur gekoöpteerd. 
Door de ledengroei hebben we 
recht op een derde afgevaardigde 
in de raad. 

WERVIK 

Voor de administratieve zitt i j
den zich wenden : Jef Claeys, 
Ten Brielenlaan 108 (elke dinsdag 
dus). 

Voor de uitbetalingen : om de 
veertien dagen zaterdagmorgen 
bij Maur. Coudyzer, Magdalena-
str. 75. 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 

KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 
(Let op het huisnummer !) 

Telefoon 03/26.86.62 

ALLE MONTUREN 

matthieu's beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichtïng ^^^^ 

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 

WIJ It 
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I SOCWI^L L€l/^M 

SOCIALE INFORMATIE (5) 

schaffen zelfs de salarisgrens voor be
dienden af of stellen een hogere grens 
vast. 

c^ 

( A ) SOCIALE 

ABONNEMENTEN 

Reeds vele jaren worden door de NMBS 
week- en werkabonnementen uitgereikt 
aan arbeiders en bedlenden. De lasten 
hiervan werden gedragen door de werk
nemer zelf en de NMBS. In 1962 kwam 
hierin verandering en werd de werkgever 
verplicht een gedeelte van deze kosten 
over te nemen. 

De uitgifte van sociale abonnementen aan 
een uiterst laag tarief heeft, door het be
vorderen van de mobiliteit onmiskenbare 
voordelen aan de nijverheid gebracht. Een 
tussenkomst van de werkgevers is daar
om volkomen gerechtvaardigd, aldus de 
memorie van toelichting bij de wet van 
27 juli 1962. 

De keerzijde van de medaille voor de 
werknemers echter is dat deze maatregel 
de pendelarbeid in stand houdt. 

RECHT OP SOCIAAL ABONNEMENT 

Binnen het gegeven « sociaal abonne
ment » ligt er reeds een eerste diskrimi-
natie besloten. Alle werklieden kunnen ge
nieten van sociale abonnementen, maar 
uitsluitend de bedienden die een bruto 
jaarwedde verdienen, die lager ligt dan 
250.000 fr. Voor de vaststelling van deze 
salarisgrens komen alle inkomsten, die 
uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien, 
in aanmerking, bijgevolg ook premies, 
loon voor overuren, vakantiegeld, 13de 
maand, eindejaarsgratifikatie, enz. 

Door de vakverenigingen werd in de Cen
trale Raad voor het Bedrijfsleven herhaal
delijk aangedrongen om dit onderscheid 
tussen werklieden en bedienden op te 
heffen. De minister van Verkeerswezen 
wil hiervan niet weten, alhoewel werkne
mers, en werkgeversorganisaties een her
ziening van deze grens vorderen. 
De werkgeversbijdrage bedraagt 50% van 
de prijs van het sociaal abonnement. Deze 
tarieven werden wettelijk vastgesteld, re
kening houdend met de afstand in km 
tussen woon- en werkplaats. 
Alhoewel deze verplichting uitsluitend be
trekking heeft op het vervoer per trein, 
werd in het interprofessioneel akkoord 
voor 1971-1972 een klausule opgenomen 
om de tussenkomst van de werkgever in 
de vervoerkosten van de werknemers uit 
te breiden tot alle andere openbare ver
voermiddelen. 

Die principiële aanbeveling is het uit
gangspunt geworden voor tal van c.a.o.'s 
in de verschillende sektoren van het be
drijfsleven. In deze overeenkomsten werd 
vastgelegd dat aan alle werknemers van 
de betrokken bedrijfstak de terugbeta
lingstarieven voor vervoer per spoor ook 
zullen toegekend worden aan de werkne
mers die zich per buurtspoorweg, auto
bus of tram verplaatsen. Sommige c.a.o.'s 
gaan zelfs verder en breiden de maatre
gel uit tot de privé-vervoermiddelen, 

PENDELARBEID 

Niettegenstaande deze sociale maatrege
len financieel heel wat betekenen voor 
de werknemers, kan men zich toch afvra
gen of dit geen toegeving is voor het 
voortbestaan van pendelarbeid. 

In 1961 gebruikten volgens de volkstelling 
van 31.12.1961 meer dan 2 1 % van de 
werknemers de trein om zich te ver
plaatsen naar hun werk. Hetgeen echter 
belangrijk is om het a-sociale aspekt van 
de pendelarbeid te illustreren, wordt be
klemtoond door de afstand In t i jd, geme
ten tussen woon- en werkplaats. 
Hierbij stelt men vast dat : 

# 16,5% pendelaars uit Oost-Vlaanderen, 
10,3% uit Brabant, 8,4% uit Limburg en 
7,5% uit West-Vlaanderen meer dan an
derhalf uur onderweg zijn voor een enkel 
trajekt van woon- naar werkplaats, in to
taal dus meer dan 3 uur ; 

# 22,7% uit Brabant, 18,5% uit Oost-
Vlaanderen, 16,7 uit Limburg en 16,5% uit 
Antwerpen dagelijks tussen 2 en 3 uur 
onderweg zijn. 

De aantrekkingskracht van Brussel komt 
in de volkstelling goed tot uiting. De helft 
van de pendelaars naar Brussel woont in 
Brabant en 1/4 komt uit Oost-Vlaanderen, 
vnl uit de arr. Aalst en Dendermonde 
(18%). Uit een studie over de pendelar
beid in het arr. Dendermonde blijkt dat 
vooral de bedienden naar Brussel pende
len. 

Wanneer de schatting van het 10de Vlaams 
Wetenschappelijk Ekonomisch Kongres 
uitkomt, zal de aantrekkingskracht van 
Brussel nog toenemen en zullen in 1985 
zowat 327.000 Vlammgen en 137 000 Wa
len in Brussel moeten werken. 
Sociale abonnementen, een goed ? een 
noodzakelijk kwaad ? 

Laat ons liever de bijl aan de wortel zet
ten : geef onze mensen werk in eigen 
streek ! 

"1 
O SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN VI/01 

FISKALE VOORDELEN 
VOOR INVALIEDEN BIJ AANKOOP AUTO 

een invaliditeitspen-
% kunnen voordelen 

een invaliditeitspen-
% kunnen bovendien 

nieten. 

O 

O 
0< 

1. Wie kan deze voordelen genieten ? 
a) Oorlogsinvp' "f"'-
— Oorlogsinvaiiöutin met 

sioen van minstens 50 
BTW genieten. 

— Oorlogsinvalieden met 
sioen van minstens 60 
vrijstelling van verkeersbelasting 

b) Bepaalde gehandikapten : 
Blinden, verlamden aan de bovenste i aten, 
personen wier bovenste ledematen zijn L, mpu-
teerd vanaf de pols, personen met blijvende 
Invaliditeit van minstens 50 % wegens gebrek
kigheid van de onderste ledematen. Deze per
sonen genieten beide voordelen 

2. Well<e voordelen zijn voorzien ? 
1 Verlaagd BTW-tarief van 6 % bij aankoop van 

auto. Aan de verkoper dient het getuigschrift 
van invaliditeit (zie verder) voorgelegd en op 
de faktuur wordt vermeld : reden van ver
minderd BTW-tarief, datum van het getuig
schrift en naam van de uitreikende overheid. 

2. Verlaagd BTW-tarief van 6 % voor onder-
houds- en herstellingswerken en voor de aan
koop van onderdelen en toebehoren Proce
dure als bij aankoop, maar op de faktuur 
dient bijkomende vermeld : merk en nummer
plaat (voor onderhouds- en herstellingswer
ken) en nummer identiteitskaart. 

3. Volledige teruggaaf der 6 % BTW. Betrokkene 
zendt aangetekend een aanvraag (in dubbel) 
naar de hoofdkontroleur van het BTW-kon-
trolekantoor van zijn ambtsgebied, binnen de 
twee jaar na datum van betaling van de 6 % 
BTW. 

4. Vrijstelling van verkeersbelastmg. Betrokkene 
moet bij ontvanger bevoegd voor de verkeers
belasting aangifte 651 indienen, samen met 
copie van het getuigschrift van mvaliditeit 
(zie verder). 

NB : De voordelen kunnen slechts verkiegen 
worden voor één enkele auto, door de betrok
kene gekocht en uitsluitend door of voor hem 
gebruikt als persoonlijk vervoermiddel. 

3. Waar getuigschrift van invaliditeit aanvragen ? 
a. Oorlogsinvalieden : Overheid die het pensioen 

heeft toegekend Ofwel : Administratie der 
Pensioenen, Jan Jacobsplein 10, 1000 Brussel. 
Ofwel : Bestuur der Oorlogsslachtoffers, 
Luchtscheepvaartsquare 31, 1070 Brussel. 

b. Minder-valieden die vergoeding genieten via 
Dienst voor tegemoetkomingen aan minder-
valleden : Ministerie van Sociale Voorzorg, 
Dienst voor Minder-valieden, Belliardstraat 54, 
1040 Brussel. 

c. Personen die vergoedingspensioen of militair 
pensioen genieten wegens invaliditeit opgelo
pen in vredestijd : Zie onder a. 

d. Andere invalieden of gehandikapten : Ministe
rie van Volksgezondheid, Administratieve 
gezondheidsdienst, Administratief Centrum, 
Vesaliuswijk, 1010 Brussel. 

Cw. 

De verdediging en de voorlichting van de 
verbruiker is in dit land een buitenge
woon ingewikkelde aangelegenheid ge
worden. Zo bestaan er bij ons minstens 
drie verbruiksverenigingen met een ze
kere bekendheid en vooral hun eigen ma
nier van werken. Daarbuiten is er nog 
het ministerie van Ekonomische Zaken 
dat ten alle tijde beweert de verbruiker 
een goed hart toe te dragen al moet ge
zegd dat niemand daar al te veel van 
gemerkt heeft, men zou eerder het te
gendeel denken. Ook de kranten en week
bladen houden er vandaag vaak al iemand 
op na die van de verbruikersvoorlichting 
kan meepraten en voor een paar weken 
stak ook Quality Control de kop terug 
boven water. Er is de laatste jaren inder
daad maar zeer weinig meer gehoord van 
deze vereniging die bijna 20 jaar geleden 
werd gesticht en zeer « merkwaardig > 
is samengesteld. Quality Control is alvast 
geen verbruiksvereniging zoals de andere 
want zowel konsumenten (vertegenwoor
digd door mensen van de bond van Grote 
en Jonge Gezinnen), als fabtikanten ko
men erin aan bod. Naar buiten uit lijkt 
dit zeer dubbelzinnig maar woordvoer
ders van dit instituut menen dat belangen 
van de-verbruikers en de fabrikanten van 
verbruiksgoederen helemaal niet tegenge
steld aan mekaar hoeven te zijn. 

Q . C . : NIET ALS 

\1 —^ DOKUMENTATIE 

EEN ANDER 

Konkreet komt het werk van Quality Con
trol neer op het toekennen van een label 
(een vijfpuntige ster) aan goedgekeurde 
produkten. Daarvoor laat de vereniging 
en aantal tests doen op de ter kontrole 
voorgelegde produkten in daartoe uitge
ruste laboratoria. Het normenpakket waar
aan een produkt moet voldoen om het 
label te krijgen bevat natuurlijk de door 
de wet opgelegde voorschriften die daar
enboven aangevuld worden met een aan
tal bijkomende normen die uiteraard ver
schillen van produkt tot produkt. Voor 
deze bijkomende normen kijkt men naar 
wat in het buitenland geldt en wordt re
kening gehouden met de eisen die de 
doorsnee verbruiker aan een bepaald 
produkt stelt. De manier van werken van 
Quality Control kan in grote lijnen verge
leken worden met wat CEBEC doet, een 
initiatief dat we voor een paar weken 
in deze rubriek behandelden. 

De vergelijking tussen beide verenigingen 
gaat zelfs nog verder op. Geen enkele 
fabrikant is verplicht zijn produkten ter 
goedkeuring aan Quality Control voor te 
leggen en iemand die wel iets wil laten 
goedkeuren is ook niet verplicht alles 
ter kontrole voor te leggen van wat hij 
op de markt brengt. Dit betekent meteen 
ook dat het label enkel aan ieder produkt 
afzonderlijk wordt toegekend en niet aan 
een bedrijf. Woordvoerders van Quality 
Control wijzen er op dat een goedgekeurd 
produkt dat het kwaliteitslabel mag dra
gen op geregelde tijdstippen verder wordt 
gekontroleerd om na te gaan of het nog 
steeds voldoet aan de oorspronkelijk ge
stelde normen. 

De administratie en het laboratorium-
werk van Quality Control kost natuurlijk 
geld. Dat wordt opgebracht door de fa
brikanten die hun produkten ter goed
keuring voorleggen. Voor de verbruiker 
komt dat op het eerste zicht mooi aan 
doch wie dieper op de zaak ingaat zal 
wel begrijpen dat de kosten die de fabri
kant gedaan heeft gewoon doorgerekend 
worden in de verkoopprijs. 

Nog dit : Quality Control heeft verbruiks
goederen goedgekeurd in de sektor van' 
de dranken, de likeuren, de vleeswaren, 
de konfituren, de deegwaren en de be-
schuitprodukten, de deken- en tapijtfabri
kanten, matrassen, toiletartikelen, de vee
teelt en pluimveekwekerij, de boomkwe
kerijen, enz. Lijsten van nieuwe produk
ten die het label ontvingen worden ge
publiceerd in een aantal dag- en week
bladen. A.M. 
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Groepen en maatschappijen allerhande ! f ! 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Kan U op ieder ogenbl ik van de dag van het 
jaar middag- en avondmalen aanbieden 

I N T E R E S S A N T 

Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondag
avond in een gezellige sfeer. 

Nadien k r i j g t U grat is gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal in groep : gezellig f i jn, goed en goed
koop. De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe -
Hongaarse goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit -

Krachtvleesschotel beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van 

de stad 
LEUVEN (Bierkelder) ; Oude Markt 11 . Tel. 016/268.69 -

mooiste kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van 

Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 . 1.000 plaatsen 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1 . T. 056/751.36 - 2.400 pi. 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Toriiout-lichtervelde. 2.000 pi. T. 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN ; Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Seenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86 
Wij zoeken d r ingend • als medewerkers : Ernstige fami l ies 
waarvan de man of de v r o u w de keuken kan leiden — Vast 
loon - Kost en i nwoon grat is - In regel met de sociale we t -

Liefst mensen van ' t vak. 

Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : TIensestwg 128, Korbeek-Lo 

10%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS • VESTONS • BROEKEN -PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
gletnhouwersvest, 52 Antwerpen Te{. 03.31.35.83, 

Vlamingen, 
l j > 1 vraag GRATIS 
I w j w j l advies voor uw 
^ ^ ^ ^ hypotheek-leningen 

( I e en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredietan 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons 

HULP VOOR MAGAZIJN 

GEVRAAGD voor Groothandel 
Tekst ie l - Koekelberg 

Bij voorkeur woonacht ig in 

omgeving of V I . Brabant, r ich
t ing Wes t of Noord van het 
Brusselse. 

Leef t i jd van ondergesch ik t 
belang, indien werkbekwaam. 
Ket t ingroker ongewens t omdat 
roken al leen toegela ten bu i ten 
magazi jn, gedurende pauzen. 
Schr i jven : bureel blad V M 

flflnscuoun 
KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 
Tel. 34.06.43 om na 18 u. 25.46.42 

VAN DER KLEIN 

p.v.b.a. Lierse Vloerhandel 
Lisperstraat 49 - 2500 LIER 

Tel. (03)80.14.71 
SPECIALITEITEN : 

Vast tap i j t - Open haarden 

« GROENSPAAN » 
RUSTHUIS 

Nieuwbouw . rustige omgeving 
VALIEDE en MINDER-VALIEDE 

personen 
Vlaams-nat ionale eigenaars 

Langeweg 34 B - 1900 Overljse 
(Maleizen) - Tel. (02)53.91.62 

LUSTRERIE 
MARC DE VRIESE 
WANNEER HET O M UW 

VERLICHTING GAAT. 
Bon. Ruzettelaan 56, 
Assebroek - Brugge 

Grote Baan naar Kortrijk 

WIJNEN KOOPT MEN 
IN VERTROUWEN 

F. W. COLAERT 
Generaal Jacquesstraat 61 

8160 Diksmulde 
Tel. (015)509.72 - 500.57 

Bezoek ten huize op aanvraag. 

H O U T W O R M ? 
Behandeflng van dakwerken tegen alle hout-
Insektea TWINTIG JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag. Grafis bestek in gans het 
land. P.VBA. INDUSTRADE Vanderzijpenstr. 
12, Wemmei (Bt) - Te!. 02/79.20.00. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 

P.V.B.A. 
Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053)240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversie

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen -
ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en 

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei. 

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen -
elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren -
poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten me-

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuin-
schommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

F ITO 
Koilegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel. (014)593.69 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 

Tel. (053)662.19 
MAATWERK en zeer grote keus 

k led ing « KLAAR O M DRAGEN . 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaak. 
Niet duurder dan ser iefabr ikat ie , 

en zel fs beter I 
Prijsbestek en studio z i jn grat is. 

Keukenbedrijf R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 NIeuwpoorI 

Tel. (058)235.81 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

DISCO-BAR & DANCING 
« TRANSVAAL » 

49, Liersesteenweg - Booischot 
(bij Helst-op-den-Berg) 

In de gaest der Neder landen. 
Een typische Zu id -Af r i kaanse 

sfeer. 

ELECTRA-BREE P.V.B.A. 
Boneputstraat 28 - Bree 

Tel. (011)65.138 en 66.477 
MIELE - AEG - LINDE 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE 
RAMSDONK 

TEL. 015/714.47 - 719.13 
TOONZALEN 

BRUSSEL (02)17.71.99 
ANTWERPEN (03)35.60.69 

LEUVEN (016)347.94 
HASSELT (011)216.23 

HERENTALS (041)239.10 
ZWEVEZELE (051)612.84 

TIELT (W.VL.) (051)420.15 
GENT (09)25.50.85 

FREETIME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksljda 
tel. (058)527.77 

Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerfca 
tel. (059)322.60 

Verhu r ing en ve rkoop van moder
ne, n ieuwe appar tementen en s tu
dios - bunga lows en caravans -
sommigen met pr ivaat zwembad -
gelegen te Koksi jde, Oos tdu inker -
ke en midde lkerke - huur per 
maand, per week , per w e e k e n d 
of een per iode naar e igen smaak. 
Vraag in l icht ingen - Schri j f o f te 

lefoneer. 

KWEKERIJEN j .V.H. 
Dendermondse steenweg 120 

9208 SCHELLEBELLE 
Tel. 09 /69.31.70 

GESELEKTEERDE PLANTEN voor 
PARTIKULIERE VERKOOP 

Open 's zaterdags 
Kataloog op aanvraag 

— Bezoek ons Tuincent rum — 

Al len landen v laggen - Kunst-
v laggen - Reklaam v laggen -
Fanions - Wimpe ls - Gebor
duurde kentekens - b i jbeno-
d igdheden . Lintjes met leeuw 

en speld - Zel fk levers. 
Onze reklaam leeuw katoen 

150 X 150 
375 F - met fennen 475 F. 

VRAAGT PRIJSLIJST . 
Pau! SUYS 

Molenvest 50, Herentals 2410 
T. (014)212.07 - P.R. 10.29.28 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
• 

BIjhuIzan : Cogels Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

Vergunning nr 1185 - Kat. A 

PRIVEHEIZEN 
VLAANDEREN ONTDEKT ARGENTINIË 

V A N 5 TOT 29 MAART 

De V.T.B, organizeert voor u een dr ieweekse droomreis naar A r 
gent in ië in het voorjaar van 1974. Geen afmat tende maraton, 
maar een echte kennismaking met land en vo lk in d i t enorme land. 
Van Bol iv ie tot Vuur land strekt A rgen t in ië zich uit over een af
stand van 4.500 km. De Cordi l lera de los Andes vo rmt in het w e s 
ten de grens met Chi l i en van La Plata tot Punta Dungeness, aan 
de Straat van Magelhaan, d ie het vasteland scheidt van Tierra del 
Fuego ( V u u r l a n d ) , w o r d t het bespoeld door de At lant ische 
Oceaan. Er wonen ongeveer 25 mi l joen mensen in A rgen t i n i ë , 
waarvan 8,5 mi l joen in en rond Buenos Ai res. De seizoenen l i g 
gen er anders dan in het noorde l i j k ha l f rond : de w in te r beg in t 
er in j un i , de zomer in december. Als de V.T.B, u er naar toe 
brengt , in maart, e ind ig t de zomer en begin t de herfst. Kunt u 
zich een aangenamer reisseizoen voorste l len ? 

De V.T.B, brengt u niet waar iedereen komt, maar naar streken en 
p la; sen waaraan het konfekt ie toer isme voorb i jgaat , naar de u i t 
gestrekte pampa's, waar de gauchos nog heer en meester z i jn 
over hun du izendkopp ige kudden , naar de gletsjers van Santa 
Cruz, naar Ushuaia op Vuu r l and , de meest zu ide l i j k ge legen stad 
ter we re ld , naar het onmete l i jk r i jke natuurschoon in de Andes en 
de beroemde w i j n b o u w g e b i e d e n om Mendoza, v lak bi j de Ch i 
leense grens. Natuur l i j k komt u ook in het mondaine Mar del Pla
ta en het kosmopol iete Buenos A i res , de « Capital Federal ». En 
met Bert Peleman gaat u ook op bezoek bi j de V lamingen in A r 
gent in ië , te Buenos Ai res, Mar del Plata, Baritoche en Mendoza. 
Vraag ons om toezending van het programma en schr i j f zo v l u g 
mogel i jk in w a n t het aantal deelnemers is beperkt . 

Inlichtingen : 2000 ANTWERPEN 45-47 •— Tel. (03)31.76.80 en in al onze andere kantoren : 

9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollesfraat 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 -
Tel. (02)18.55.55-17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. ( 011 )563 .10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (099 )23 60 21 — 
3500 Hasselt, Demerstraaf 60-62 - Tel. (011)235.70 —. 8500 Kortrijk, St.-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenoten-
laan 102 - Tel. (061)267.20 — 2800 Mechelen, O . l . Vrouwstraat 34 - Tel. (051)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel (059) 
783.61 — 8800 Roeselare, St. Michielsstraat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turn
hout, Herentalsestraat 3 - Tel. (041)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15. Alle inlichtingen eveneens bij onze 
plaatselijke veririgenwoordigers. 
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PUT UW INSPIRATIE UIT DE FIJNSTE BOUWTIJDSCHRIFTEN 
Wat in New York en Hollywood, Rio en Rome, Wenen en Versailles kan... 
kunnen ook wij U bieden... maar dan voor minder geld ! 

ALG EMEE BOUWBEDRIJF KUNNEN 
ttietisett i/i/aarof» je kati bouweti 

ANTWERPEN GENT LEUVEN GENK 
Meir 18 Onderbergen 43 Brusselsestr.33 Wintevslagstr. 22 
03/31.78.20 09/25.19.23 016/337.35 011/544.42 

600 ARBEIDERS . . . . 1001 MOGELIJKHEDEN 
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RAPPORT 

Baudrin (BSP), administrateur-generaal 
van de RTT, geniet in zijn dure villa 
aan het Como-meer ongestoord verder 
van de vruchten van zijn arbeid... 

Dubois (BSP), gewezen staatssekreta 
ris, verdiende via zijn vrouw en zoon 
een stuivertje bij dank zij de RTT. 

Anseele (BSP), is de politieke verant
woordelijke voor de knoeierij in de 
RTT. Hij verdween « wegens ziekte » 
(...) van het politieke toneel 

Onder het langdurige bewind van BSP-
minister Anseele werd de RTT van 
boven tot onder, volgepropt met socia
listen De RTT werd een «rode burcht-
waarin enkele BSP-bonzen een vrijwel 
onbeperkte macht verwierven. Hoe zij 
van die macht misbruik maakten is nu 
duidelijk geworden ' De miljardenver
spillingen en de brutale vriendjespoli
tiek geven ons een idee van wat de 
etatisatie van de ekonomie onder 
BSP-beheer kan worden en zal kosten 
aan het land ! De socialisten werpen 
zich op als dé verdedigers van de werk. 
man, maar in feite kruipen zij over 
de rug van die werkman naar de 
macht. Hen drijft geen sociale bekom
mernis maar machtshonger en machts
wellust. Dat kost de gemeenschap 
miljarden, en daar mag dan ook de 
werkman mee voor opdraaien ' 

R.T.T.-SCHANDAAL 
-SCHANDAAL 

Op 3 januari jF vond een Brussels joer-
nalist in zijn brievenbus een pak foto-
l<opies, dat bij nader toezicht uittrek
sels bleek te bevatten van het « ultra-
geheim » rapport van het Hoog Komi-
tee van Toezicht over wat men het 
RTT-schandaal of ook nog het Baudrin-
schandaal is gaan noemen. 

Het betrof hier een rapport dat aan de 
parlementsvoorzitters was overhan
digd, die het na enkele dagen aarze
len overmaakten aan de daartoe in het 
leven geroepen bijzondere parlemen
taire kommissie. Er werd derwijze op 
diskretie en geheimhoudinn aange
drongen (onder aanvoering van het 
juridisch argument, dat bekendwording 
van de inhoud strijdig zou zijn met het 
belang van het nog maar pas begon
nen gerechterlijk onderzoek) dat de 
kommissie — alleen ter plaatse — in 
het parlement — inzage van het rap
port mocht nemen en dus geen exem
plaar naar huis mocht meenemen ! 

Nochtans was reeds heel wat versche
nen over deze affaire, na de onthullin
gen van ir. Demaegd in « De Stan
daard » en vele andere persorganen. 
Staatssekretaris Dubois moest ontslag 
nemen, administrateur-generaal Bau
drin (van de RTT) werd geschorst (met 
behoud van halve wedde, een slordige 
600.000 fr.) en ook de « ongenaakbare » 
excellentie Anseele werd ten slotte de 
laan uitgestuurd (onder voorwendsel 
van ziekte). 

De klap op de vuurpijl kwam toen de 
joernalist bovenvermeld ertoe besloot 
de hem toegespeelde dokumenten te 
publiceren, onder de officiële titel 
« Verslag van het Hoog Komitee van 
Toezicht over bepaalde onregéfmatig-
heden vastgesteld in de schoot van de 
Regie van Telegraaf en Telefonie ». 
leder burger kon voortaan de neus 
steken in deze zaak, die naarmate men 
er verder over leest, steeds onwelrie-
kender wordt. 

In de loop van de volgende weken zul
len we uittreksels en samenvattingen 
uit dit rapport publiceren. Het toont 
aan, hoe diep de korruptie in dit land 
reeds ingevreten heeft, hier hoofdza
kelijk met top- en randfiguren uit de 
Belgische Socialistische Partij. 

Vooraf nog een opmerking : het Rap
port vermeldt geen ondervraging van 
de politiek verantwoordelijke minis, 
ters. Dat komt omdat er terzake geen 
wettelijke beschikkingen zijn voorzien. 
De grondwet schrijft voor dat minis
ters niet als getuige mogen gedag
vaard worden. Maken ze toch het 
voorwerp uit van een onderzoek of 
een vonnis dan kan dit alleen via het 
Verbrekingshof gebeuren op verzoek 
van het parlement. Artikel 90 van d« 
Grondwet voorziet daarvoor een uit
voeringswet. Die tot op heden niet 
werd uitgevaardigd, zodat een Ansee
le bvb niet kon worden ondervraagd. 
Geldt deze beperking echter ook nog 
voor een afgetreden minister, des te 
meer daar ex-minister Anseele met 
veel omhaal van woorden een verkla
ring voor het parlement beloofde (o.a. 
gevraagd door « Le Peuple »), verkla
ring die er nooit gekomen is. 

INLEIDING 

Titel il van de inleiding bevat o.m. het 
statuut van de RTT en somt verder de 
ministers op, die de jongste tien jaar 
de RTT beheerd hebben : de heer An
seele van 18 januari 1963 tot 15 janua
ri 1973 (met een onderbreking van iets 
meer dan drie jaar tussen 19 maart 
'66 tot 16 juni 69 onder minister Mais-
se) en sinds 26 januari '72 staatsse
kretaris Daems. Bondig wordt ook de 
carrière weergegeven van Baudrin, be
gonnen als burgerlijk elektrisch inge
nieur te Mons op 10 september 1946. 
Ongewild is het rapport hier sugges
tief waar het volgende zin publiceert : 
« Hij moet wachten op de terugkeer 
van de heer Anseele als minister om 
op 1 augustus 1959 algemeen tech
nisch raadgever te worden en steeds 
onder de h. Anseele op 1 juni 1970 al
gemeen beheerder te worden ». 
Verscheidene minnelijke overeenkom
sten werden gesloten tussen de RTT 
eensdeels en de nv EQUIMO, Stepha-
nieplein 20, later Demotlaan 9 en de 
pvba MILLS, eveneens Stephanieplein 
20, te Brussel anderdeels. Al deze 
rechtstreeks of door haar tussenkomst 
tot stand gekomen overeenkomsten 
werden afgesloten door de algemene 
direktie van de RTT door rechtstreekse 
bestellingen en zonder beroep op de 
konkurrentie. Wegens hun belangrijk
heid werden twee overeenkomsten, 
die de 300.000 fr. overschreden, goed
gekeurd door minister Anseele op 
grond van nota's van adm. gen Bau
drin. Deze nota's rechtvaardigden de 
noodzakelijkheid van de betrokken 
overeenkomsten en de aanduiding van 
EOUIMO wegens hun dringend karak
ter, de specialisatie en de prijzen van 
deze firma. 

BELANGENAANDEEL VAN BAUDRIN 

IN RTT-OVEREENKOMSTEN 

Over de pvba MILLS : opgericht in 
1936, kreeg in maart 1973 Michel Bau
drin als « gerant » of bedrijfsleider, 
zoon van Germain Baudrin, die reeds 
in september 1971 de quasi-totaliteit 
van de aandelen van mevr X (die een 
zekere Jeanne Apeldoorn zou zijn) had 
overgenomen bij wijze van begunstig
de. De eigenlijke overnemer was Ger
main Baudrin. De overnamesom zou 
2.700.000 fr. bedragen hebben, althans 
volgens een overeenkomst van 1973, 
toen reeds over de RTT-zaak werd ge
schreven. In de loop van het onder
zoek werd evenwel een dokument ont
dekt « bijvoegsel bij de konventie van 
1 november 1971 » waarbij de waarde 
van MILLS op niet minder dan ca 12 
miljoen wordt geschat, getekend door 
mevr. X en G en M. Baudrin. Een ge
rechtelijk onderzoek is thans bezig in
zake deze vervalsing. 
Over de nv EQUIMO : opgericht op 22 
maart 1972 met een kapitaal van 
500.000 fr. met een meerderheidsaan
deel van mevr. X voornoemd, benoemd 
tot beheerder terzelfdertijd met mevr. 
Dubois-Demoulin en de h. Daniel Du

bois, resp. echtgenote en zoon van de 
ex-staatsekretaris. Uit het getuigenis 
van de h. X, echtgenoot van de be
drijfsleidster, blijkt dat EQUIMO werd 
opgericht op initiatief van Baudrin, 
voor de uitrusting van eetzalen, res
taurants en hotels, dat Baudrin de kli-
entele van openbare diensten voor
spiegelde zoals Posterijen en RTT. Bau
drin stelde eveneens de participatie 
voor van mevr. Dubois en Dubois jr. 
Baudrin kwam persoonlijk tussenbeide 
voor bestellingen, bij o.a. ir. Verbrug
gen, algemeen advizeur Deleuze, dir.-
gen. Demoustiez enz. Hij zorgde er
voor dat zijn zoon niet bij de aandeel
houders vermeld werd, doch een sala
ris trok, eerst rechtstreeks dan on
rechtstreeks uitbetaald. Er was voor
zien dat hij het echtpaar X aan de lei
ding van het bedrijf zou opvolgen. De
ze feiten werden door Baudrin toege
geven. Uit de boekhouding blijkt dat 
Michel Baudrin van november '72 tot 
april '73 « voor prestaties » de som 
van 350.000 fr. getrokken heeft. 

EKSKLUSIEVE LEVERANCIERS 

Uit het rapport blijkt duidelijk dat voor
al EQUIMO's aktiviteit bijna uitslui
tend gekoncentreerd was op de RTT. 
Dat blijkt uit de ontleding van de boek
houding voor 1972 met een totaal aan 
rekeningen van 16 miljoen 638.531 fr. : 
RTT 373.588 ; Bell Tel (leverancier 
RTT) 1 miljoen 474.118 ; Télimo (pro
motor voor Bell) 1 miljoen 703 487 ; 
Antwerpse Bouwwerken Verbeeck, 
bouwondernemer voor de RTT (welke 
firma ook vernoemd wordt als begif
tiger van het CVP-kiesfonds via mi
nister De Saeger) • 196.987. Een jaar 
later is het zakencijfer reeds verdrie
voudigd : bijna 13 miljoen fr. met als 
hoofdposten 5 miljoen 460.040 voor 
de RTT ; 6 miljoen 633.443 voor ITT 
Europe (geass. met Bell) ; Bureau Gu-
chez (architekt voor RTT-gebouwen) : 
575.722 fr. Wat de leveringen door ITT 
betreft is de h. X van mening dat er 
beïnvloeding van Baudrin kan geweest 
zijn voor de bestellingen aan Equimo. 
Er valt op te merken dat de leveringen 
door Equimo aan Bell en ITT en door 
Mills aan Bell gedaan werden op aan
beveling van de h. Pepermans (Bell). De 
naam Baudrin duikt telkens weer op, 
zo bvb wat de aanbeveling van Equimo 
betreft bij de ITT, bouwpromotor van 
de RTT, aanbeveling gedaan via de h. 
Houtmans, alg. ingenieur-direkteur voor 
de omschrijving Brussel, dit na een 
gesprek met Baudrin. Uit de verklarin
gen van diverse beambten van de 
RTT blijkt dat overeenkomsten ni?t 
Mills en Equimo werden afgesloten 
onder invloed van Baudrin. Deze loo
chent beïnvloeding doch erkent wel 
de firma's •• gesignaleerd » te hebben 
en hen gevraagd te hebben deze fir
ma's te « raadplegen », wat in tegen
spraak is met het getuigenis van de 
h. Somers, algemeen direkteur van 
de RTT-handelsdienst. Hij stemde trou
wens in met het toekennen van voor
schotten aan Equimo. 

(vervolgt) 
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