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DE VOLKSUNIE 
ZAL WINNEN OP 10 MAAR O^ 
In opdracht van de dagbladen « De 
Standaard » en Le Soir • heeft 
het Universitair Instituut voor 
Opiniepeling (UNIOP) van 6 tot 
13 februari j I een opiniepeiling 
verricht over de politieke aktuali 
teit Er werden een aantal vragen 
gesteld aan een representatief 
staal van 1500 personen boven de 
18 jaar zowel in Vlaanderen Wal 
lome als te Brussel 

DE VAL 
VAN DE REGERING 
Een eerste vraag informeerde 
naar het waarom van de val van 
de legering Leburton op 18 janua 

ri jl Ruim 84% van de onder 
vraagden wist het precies 
Ibramco 

Was die val daardoor onvermijde 
lijk geworden of had de regering 
desondanks haar werk moeten 
voortzetten ' Op die tweede vraag 
was 51 7 ' r van oordeel dat de 
legering toch had kunnen verder 
regeren (57 1 '< in Vlaanderen 
43 4 % in Brussel en 46 ' < in 
Wallonië) 

BIJ de derde vraag (over de wen 
selijkheid tot voortzetting van het 
verder regeren) noteren wij dat 
de aanhangers van de Volksunie 
dit in meerderheid niet wense 
lijk vonden De aanhangers van 

Op zondag 10 maart 
beslist u over de plaats 

van de Vlamingen in dit land. 

10 maart Verkiezing om onze 23ste 
regeringskrisis in 28 jaar op te lossen Het 
IS duidelijk dat de 3 traditionele partijen 
versleten zijn, regeer-onmachtig Dat het 
land nieuwe wegen op moet Dat kan Op 
het gebied van 's lands inrichting wil de VU 

Een Vlaamse staat! 
De VU wil vrede hier, het definitief 

verdwijnen van onze gemeenschapsproblemen 
Daartoe is maar een afdoende oplossing 
federalisme met 2 en een hoofdstedelijk statuut 
voor Brussel Zo wordt België een bondsstaat 
(zoals b v Zwitserland, de Verenigde Staten, 
Duitsland), met een Vlaamse en Waalse 
deelstaat met ieder eigen fiskale en wetgevende 
bevoegdheden Deelstaten die de eigen zaken 
zelf beredderen en samenwerken waar het 
moet Zo ontstaat hier een duurzame 
taalvrede en onderlinge verstandhouding 

Het kan. 
Nu met de VU... 

De Volksunie is een grote, groeiende 
partij die nooit 1 zetel verloor, er steeds bijwon 

tot nu al 40 Vv'eldra Vlaanderens tweede 
partij Een reële macht dus die haar doelstel
lingen kan realiseren Op 10 maart beslist u 
Maak ons nog sterker 

Nu met de Volksunie O 

alle andere partijen vonden dit 
wel wenselijk 
De vierde vraag handelde over de 
poging van Tindemans om een 
nieuwe regering te vormen Iets 
meer dan 44 "o van de Belgische 
bevolking had graag gezien dat 
deze poging was geslaagd ruim 
46 '< echter wenste het tegen 
overgestelde Er treden echter 
grote gewestelijke verschillen op 
in de antwoorden in Vlaanderen 
stond 62 2 °o positief tegenover 
de poging van Tindemans in Wal 
lome echter stond meer dan 67 % 
er negatief tegenover en in Brus 
sel meer dan 60 '< Splitsen wij 
verder uit dan zien wij dat ook 
56 4 °o van de VU aanhangers 
Tindemans graag hadden zien sla 
gen Dit heeft ongetwijfeld te ma 
ken met het feit dat dan een nieu 
we grondwetsherziening mogelijk 
was geworden voor de volgende 
legislatuur 

VEEL TWIJFELAARS 
BIJ de enquête werden met enkel 
vragen gesteld over het recente 
politieke verleden maar ook — en 
dat IS interessanter — over de 
nabije toekomst 
Een eerste toekomstvraag betrof 
de kiesintenties Ruim 57 % van 
de ondervraagden verklaarde op 
10 maart as te zullen stemmen 
voor dezelfde partij waarvoor zij 
stemden in 1971 (62 4 % in Vlaan 
deren 518 'e in Wallonië en 
50 8 % te Brussel) Daartegen 
over verklaarde 12 6 '< van de 
ondervraagden dat zij voor een 
andere partij zouden stemmen 
deze keer (10 8 'r in Vlaanderen 
10 5 % in Brussel en 165 ' , in 
''Vallonie) Dat is meer dan ge 
woonlijk Ook het aantal personen 
dat nog aarzelt is groot 29 9 % 
voor het land (26 8 ' , in Vlaan 
deren 31,7 % in Wallonië en 
38 7 ' , te Brussel) Bij verdere 
uitsplitsing blijkt dat het aantal 
twijfelaars het grootst is onder 
het kiezerskorps van de traditie 
nele partijen evenals m het kie 
zerskorps van het FDF RW 
(37 9 ' / ) Zou dit er misschien op 
wijzen dat er vooral bij het FDF 
kiezerskorps van 1971 te Brussel 
aarzeling bestaat ' Uit de opinie 
peiling blijkt verder nog dat er 
het minst twijfelaars zijn onder 
het kiezerskorps van de Volksunie 
en van de KP Beide partijen be 
schikken ook over het trouwste 
kiezerskorps maar anderzijds ook 
over de hoogste percentages van 
kiezers die gedecideerd naar een 
andere partij zullen overstappen 
(19 3% voor de VU en 24,4% voor 
de KP) 

Als men de óntrouw-percentages 
even becijfert aan de hand van de 
verkiezingsuitslagen van 1971 dan 
zou dat betekenen dat er zo n 
195 000 kieers de CVP en de PSC 
zullen verlaten 178 000 de BSP en 
de PSB 95 000 de PVV en de PLP 
113 000 de VU 85 000 het FDF 
RW en 40 000 de KP In totaal zo n 
700 000 kiezers die uit hun partij 
van 1971 op de loop zullen gaan 
Waarheen ' Zullen de uitwisselin 
gen elkaar kompenseren of zal 
een of meerdere partijen daarvan 
profiteren ' 

DE VOLKSUNIE 
FAVORIET 
Daarom werd een volgende vraag 
gesteld welke partijen zullen 
volgens u winnen op 10 maart as ' 
En hier kwam voor de VU een 
bemoedigend cijfer uit de bus In 
heel het land is 50 4°o van de on 
dervraagden van mening dat de 
VU zal winnen (65 8°o van de 
Vlamingen zijn daarvan overtuigd 
maar ook 39 2''o van de Brusse 
laars en 29 g^o van de Walen) In 
tweede orde denkt 39 7% van de 
ondervraagden m heel het land 
dat ook het Rassemblement Wal 
Ion (RW) zal bijwinnen (60 5% 
van de Walen 39 7''o van de Brus 
selaars en 26 3°o van de Vlamin 
qen zijn daarvan overtuigd) In 
derde orde komt het FDF in de 
publieke opinie als winnaar naar 
voren met 35 1% (57 7% van de 
Brusselaars denken dat en ook 
42 8% van de Walen en 25 1% 
van de Vlamingen) 

Stippen WIJ nog aan dat 44°o van 
de ondervraagden in Vlaanderen 
denkt dat ook de PVV zal bijwin 
nen en 41 5°o denkt hetzelfde 
over de CVP terwijl er maar 20"o 
zijn die hetzelfde denken van de 
BSP Ongeveer 33% van de Vlaam 
se bevolking is tevens van oordeel 
dat de groep van de blanco stem 
mers en de onqeldiqen zal aan 
groeien 
De cijfers zeggen op zichzelf niet 
zo veel Ze betekenen alleen dat 
de ondervraagden het zo aanvoe 
len (omdat zij dat wensen of vre 
zen) dat die of die partij zal bij-
winnen Of zij de situatie eksakt 
aanvoelen zal pas op 10 maart 
blijken In elk geval blijkt eruit 
dat 2 op de 3 Vlamingen begin fe 
bruari van overtuiging waren dat 
de VU nogmaals zal bijwinnen 
Laten wij die overtuiging in de 
komende paar weken nog aan 
scherpen want onder de twijfe 
laars zijn er altijd nogal wat die 
graag met de (vermoedelijke) 
winnaars meetrekken 
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OE STENNEN PER BRIEF? 
Het nieuw artikel 147 nonies van het 
Kieswetboek laat bepaalde kategorie-
en van kiezers toe per brief te stam
men 

Deze kategorieén van kiezers die zich 
de dag der stemming in het Rijk be
vinden zijn de volgende ; 

1) personen die om welbepaalde re
denen in een ziekenhuis verblijven of 
zich niet kunnen verplaatsen en niet 
in staat zijn om zich naar het stem-
btireau te begeven of er naar toe 
gevoerd te worden. Deze onbekwaam
heid moet blijken uit een medisch at
test : 

2) de personeelsleden van de open
bare diensten, met inbegrip van deze 
van de gekonsedeerde diensten, bui
ten degenen bedoeld bij artikel I-'7 
bis van het Kieswetboek. alsmede de 
personeelsleden van een 'nrichting 
waarvan het essentieel openbaar be
lang erkend wordt in een door de 
Koning opgestelde lijst, die zich we
gens effektieve dienstverstr-Bkking in 

de onmogelijkheid bevinden in de 
stembureaus van de gemeente waarin 
zij op de kiezerslijsten zijn ingeschre
ven aan te bieden Deze onmogelijk
heid wordt gestaafd door een attest 
uitgereikt door de overheid of de 
werkgever waarvan het betrokken per
soneelslid afhangt . 

3) de schippers en de leden van hun 
gezin die aan boord wonen. 

De kiezers die voormelde voorvvaar 
den vervullen en die per brief wensen 
te stemmen moeten daartoe, tussen 
de dertigste en de vijfde dag voor 
diewelke vastgesteld is voor de stem
ming een aanvraag richten bij een ter 
post aangetekende brief, aan de bur
gemeester van de gemeente waar 
zij op de kiezerslijsten zijn ingeschre
ven 

De brief vermeldt naam. voornaam en 
woonplaats van de kiezer, alsook het 
adres waaraan de oproepinysbrief 
moet worden gezonden : het aitest 
bedoeld in 1 en 2 wordt erbij gevoegd 

TE GEBRUIKEN 
KIEZERSLIJSTEN 

Het zijn de lijsten van de parlements-
kiezers herzien in 1971 en waarvan de 
4 delen respektievelijk op 1 mei 1972, 
1 oktober 1972, 1 mei 1973 on I ckto-
ber 1973 zijn in werking getreden, die 
oij deze verkiezingen gebruikt zullen 
i^/orden. 

3p deze lijsten zijn namelijk inge
schreven al de kiezers die ten laat
ste op 1-10-73 de leeftijd van 21 jaar 
nullen bereikt hebben. De gemeente
besturen zullen ervoor waken dat de 
jonge kiezers ingeschreven op de 
laatste drie lijstgedeelten, verdeeld 
worden over de stembureaus derwijze 
dat op de lijstsektie van elk bureau 
kiezers voorkomen van tenminste der
tig jaar oud. Inderdaad, het zijn de 
longste kiezers van tenminste dertig 
jaar die als bijzitters in de stem-
aureaus moeten aangeduid worden 
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plots gaan speuren naar de uit
voerders van deze ope'atie. Voor
dien was de indruk ontstaan dat 
overheid en gerecht voor het 
eerst de juiste refleks tegenover 
deze •• Vlaamse aangelegenheid » 
zouden hebben, maar het schijnt 
het fatum te zijn van de Belgische 
reentsinstanties die refleks net op 
het nippertje dan toch niet te 
hebben. 
Iedereen — ook buiten Vlaams-
nationale kringen — vraagt zich 
af, wat het gerecht van Veurne, 
Brugge en Antwerpen bezielt om 
nu aanhoudingen te gaan verrich
ten, in een zaak waarin de max 
mum strafmaat één maand be 
draagt (niet toegelaten lijkenve 
voer). Het is immers twijfelachti 
of het verwijderen van een lijk i 
Oostenrijk in België strafbaar ka 
z i j n . 

Mede in dit licht bezien begrijpe 
sommigen ook niet waarom ve 
dachten zich aan het nu eenmaal 
begonnen onderzoek onttrekken, 
want wat riskeren zij ' Vanzelf
sprekend ligt de initiale fout bij 
het gerecht, dat net zoals in de 
zaak Babylon-Kuijpers het politiek 

karakter van •• operatie brevier » 
negeert en zich blind staart op de 
letter van de wet. Terloops . wat 
doet men met het betogingsrecht 
in de 'zaak Babylon-Kuijpers en 

TWEE CERECHTERLIJKE MATEN 
EN TWEE GEWICHTEN 
Het Partijbestuur van de Volksunie noteert met enige ver
wondering enkele initiatieven van de gerechtelijke overheden 
in klaarblijkelijk politieke zaken. 
De overbrenging van het stoffelijk overschot van wijlen Cyriel 
Verschaeve heeft plots geleid tot volkomen onbegrijpelijke 
vrijheidsberoving en de vervolgingen tegen de VU-kamerleden 
Babyion en Kuijpers werden overhaast hernomen. 
Het Partijbestuur van de Volksunie protesteert tegen dit ge-
rechterlijk optreden buiten alle redelijke maatstaven dan 
wanneer in zeer erge zaken, zoals de miljardenverkwistingen 
in de RTT, de gewezen minister Anseele door de gerechtelij
ke overheden ongemoeid wordt gelaten ! 

waarom werd de behandeling van 
deze zaak, voorzien op 16 maart 
met meer dan een maand ver
vroegd ? Gebeurt dit alles om 
onrechtstreeks de kiesstrijd in 
een bepaalde richting te beïnvloe
den ? 

Het gerecht in ons land is een 
wereldvreemde instelling gewor
den, waarin alleen de rijken recht 
halen. Het gerecht is tot nog toe 
aan het nivellerings- en socialjsa-
tieproces van onze tijd ontsnapt. 
De veel te grote macht van de on
derzoeksmagistraten leidt ook tot 
willekeur (dat zag zelfs minister 
Vranckx inj. Ook "tegenover volks-
nationale aangelegenheden vormt 
het gerecht een gesloten, vijandi
ge kaste Het wordt hoog tijd de
ze feodale burcht radikaal te slo
pen en er een modern, vlot en 
sociaal werkend en vooral ook 
Vlaams rechtsapparaat in de 
plaats te stellen. 

matthieu's beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichting x^^-^ 

DWAAS 
BELGISCH 
GERECHT 

Net tijdens de week, waarin de 
verbanning van de schrijver Sol-
jenitsjin de onverdraagzaamheid 
van het Sovjet-regime scherp be
licht, werden de VU-kamerleden 
Mik Babyion en Willy Kuijpers 
door de korrektionele rechtbank 
van Brugge tot resp, 1 maand en 
3000 fr, boete en een boete van 
3000 fr veroordeeld. Motief : ver
storing van de openbare orde en 
slagen en verwondingen. 

De feiten deden zich op 11 juli 
voor van vorig jaar, toen Sovjet-
minister Gromyko, Buitenlandse 
Zaken, een bezoek bracht aan 
Brugge. Van dit bezoek maakten 
Babylon. Kuijpers en VU-kaderle-
den gebruik om vreedzaam te pro
testeren tegen de onderdrukking 
van volkse minderheden in de 
Sovjet-Unie. Tevens wilden ze de 
minister een brief, waarin deze 
grieven waren toegelicht, over-
nandigen 

Een zenuwachtig CVP - stadsbe
stuur en een al even zenuwachtig 
politiekorps (volgestouwd met 
CVP- en ACV-leden) dachten er 
anders over en wilden de beto
ging beletten. Het optreden van 
agenten in burger (die zich als 
zodanig niet kenbaar maakten, 
wat op provokatie gelijkt) en een 
volkomen misplaatste opmerking 
tegen Mik Babyion deden de be
toging in een rel ontaarden 

We kennen de rest Babyion 
dook na zijn eerste vrijlating on
der, er werd niet al te ijverig naar 
hem gezocht, hij meldde zich dan 
vrijwillig, zat enkele dagen in de 
gevangenis en werd opnieuw los
gelaten. De heropening van de 
parlementaire zittijd en de weige
ring van h'et parlement, de parle
mentaire onschendbaarheid op te 
heffen (het ging om een politiek 
feit) verhinderde het gerecht ver
der optreden. Tot aan de ver
vroegde kamerontbinding, waar
door Vrouwe Justitia (altijd waak
zaam als het om flaminganten 
gaat) haar kansje kreeg. Beide VU. 
kamerleden verschenen voor rech
ter Denijs, een notoir Brugs libe
raal franskiljon, die het politiek 
aspekt negeerde 

Eens te meer heeft het Brugs 
gerecht een kans gemist, om zich 
niet belachelijk aan te stellen (in 
de zaak « operatie brevier » ont
breekt op nog erger wijze een 
verstandelijke refleks !). Een en 
ander bewijst dat dit Belgisch 
v'ooringenomen klassegerecht aan 
een grondige hervorming toe is, 
om een einde te maken aan de 
willekeur en de anti-volkse voor
ingenomenheid. Het is intussen 
duidelijk dat de publieke opinie 
aan de kant van Babylon-Kuijpers 
staat. Indien het de dwaze bedoe
ling was de VU in West-Vlaande-
ren in deze verkiezingstijd een 
kool te stoven, dan is het effekt 
precies andersom : de uitslag 
van 10 maart zal dat aantonen I 

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 

ma 
Turtihoiits*iMHin 102 Borgérfliout 35.17.83 
•*•»• DtopMtr—131.0f . 1 * 3»41 ••MnMtnurt 3*^744 

•OOalifwlMOMinM9«,AIJa ' ^ ̂ ^^.y^ 

GEMEENTE 
BORGERHOUT 

Openverklaring van een betrekking van 

ARCHITEKT 
Voorwaarden : 

Houder diploma architekt. 
Aanvragen te zenden aan het College van 
Burgemeester en Schepenen vóór 1 maart '74 

WIJ t 
23 FEBRUARI 1974 



^KTMLIT^rr 

JAWEL 
HET KAN VERANDEREN ! 
Zal er iets veranderen met de 
Volksunie ' 

Deze vraag zo stellen impliceert 
een andere vraag moet er wat 
veranderen "> Hierop antv^/oordt 
met alleen de VU maar zowat de 
gehele pers en de politieKvoelige 
bevolking ondubbelzinnig ja En 
vooral de CVP geeft dit in haar 
verkiezingsprogramma en in haar 
publiciteit grit toe met Tinde 
mans — zo beweert zi| — zal 
het veranderen 
(v/laar toen zij van 1971 tot op 
heden mee regeerde onder eigen 
eerste minister (Eyskens) of on
der BSP eerste minister (Lebur 
ton) veranderde er mets Integen 
deel in het BSP schandalenjaar 
1973 was de CVP — met vice pre 
mier Tindemans i — politiek me 
deplichtig evenals de PVV die nu 
zo preuts doet Toen Anseele de 
laan uit moest (uit het RTT rap 
port blijkt nu wei duidelijk waar 
om I) heeft de CVP er met voor 
teruggedeinsd ook CVP ministers 
en staatssekretarissen de bons te 
geven waaronder mevrouw Ver 
lackt Wat de CVP nu met belet 
vrouwen te beloven op verkies 
bare plaatsen 

Er ligt derhalve een duidelijk ver 
schil tussen VERKIEZINGSBELOF 
TEN van partijen die nu ruim een 
kwart eeuw bijna zonder onder 
breking aan de macht zijn zoals 
de CVP en de BSP en anderzijds 
van nieuwe onweerstaanbaar 
naar de macht oprukkende par 
tijen 
CVP en BSP zijn VERANTWOOR 
DELIJK voor de heersende wan 
toestanden en schandalen Het 
geeft gal m de mond hen nu te 
horen spreken over •• de mens » 
waar 600 000 landgenoten op ver 
re na het socio vitaal minimum 
inkomen met bereiken 
Het maakt opstandig dat deze 
minnaren van « de mens » als 
legeerders geen Koninklijke Be 
sluiten hebben uitgevaardigd om 
de milieuhinder te stoppen 
Het klinkt brutaal lachwekkend 
deze CVP BSP machthebbers de 
lofzang van de « gewesten » te 
horen aanheffen nadat zij met 
drie partijen (met de laatste Bel 
gen van de PVV) hebben gere 
geerd d w z met de vereiste 
2/3e meerderheid zonder ook 
maar een stap in de goede i ich 
ting te hebben kunnen of willen 
zetten 

Opvallend tenandere zijn de poe 
tische vaagheid der verkiezings 

ideeën bij de CVP en de vnj blij 
vende marxistische krachttermen 
van de BSP propaganda 
De kiezers willen DUIDELIJK 
HEID en wel op een dubbel vlak 
Zeker in de partijprogramma s die 
hun worden voorgelegd Maar 
nog meer in de regeringspro 
gramma s Welnu sinds jaren 
vinden noch de CVP kiezers noch 
de BSP kiezers hun eigen ideolo 
gie terug in het regeringsbeleid 
waaraan hun partij altijd maar op 
nieuw deelneemt 
En dan maar bluffen met de be 
naming •• regeringspartijen 
Het is eerder een blaam want 
van echte socialisten en van ech 
te kristen demokraten viel niet 
veel te bespeuren ledere gron 
dige sociale hervorming bleef uit' 
België was op buitenlands vlak 
zwak onduidelijk maar gewiekst 
wapenhandelaar ' 
De nieuwe instellingen geboren 
uit de grondwetsherziening zijn 
halfslachtig weinig efficient en 
vrij machteloos 

En dit verklaart waaiom de oppo 
sitie (alleen nog de Volksunie 
voor het Vlaamse landsgedeelte ') 
met altijd even duidelijk en recht 
lijnig kon opereren Om oppositie 
te voeren moet er een duidelijke 
politieke tegenstander zijn i Men 
kan geen oppositie voeren tegen 
niets De drie partijenregering 
heeft niets gekund mets verwe 
zenlijkt ZIJ was met gebouwd op 
een duidelijk programma met dui 
delijke nationale sociale ekono 
mische en kulturele opties 
Het verkiezingsprogramma van de 
VOLKSUNIE IS op de essentiële 
vlakken onzer samenleving dui 
delijk en realistisch 
Op sociaal vlak is de VU sinds 
haar kongres van 1971 klaar met 
een grondig hervormingsplan van 
de RMZ zodat een gevoelige en 
rechtvaardige herverdeling van de 
inkomens tot stand komt en zodat 
tevens de verschillende « stel 
sels » ten nadele van de kleine 
zelfstandige verdwijnen 
Op het vlak van de MILIEUHIN 
DER IS de VU klaar met ener 
zijds de ontwerpteksten van de 
hoogstnoodzakelijke Koninklijke 
Besluiten en anderzijds met de 
ontwerpteksten van een sluitende 
en strenge strafwetgeving 
Na het schandalenjaar 1973 eist 
de VU strenge waarborgen en 
voorwaarden voor een PROPERE 
DEMOKRATIE Op de eerste 
plaats door de herwaardering van 

het Parlement en door de vaste 
wil iedere buiten parlementaire 
macht (zoals vakbonden onderne 
mingsverbonden) op hun plaats te 
houden 

Aan de dubbelzinnige kumulaties 
en machtskoncentraties in han 
den van sommige politici (vooral 
de BSP ers zijn hier de grote 
slokop I) dient langs wettelijke 
weg een eind gesteld 

Maar inzake de aanslepende 
kwestie van de zogeheten kom 

munautaire betrekkingen tussen 
Walen Vlamingen en Brussel 
blijven de regeringspartijen hal 
verwege staan En wonder boven 
wonder Leo Tindemans hoofd 
verantwoordelijke voor de slechte 
grondwetsherziening (dat geeft 
hij nu zelf toe) kijkt ons nu van 
op de grote borden aan alsof hij 
terzake een redder of ziener zou 
zijn 

Er IS voor België maar een goede 
en afdoende oplossing die de VU 
sinds haar ontstaan voorstaat en 

promoveert de Vlaamse staat 
naast de Waalse staat m een 
bondsstaat België met een spe 
ciaal statuut voor Brussel 

Deze verkiezing is doorslagge 
vend wanneer een groot deel van 
de kiezers voor het federahsme 
I lezen dit betekent tegen de re 
geringspartijen 

Maunts Coppieters 

Senator 

Op zondag 10 maart 
beslist u over 

uw rechten in dit land. 
10 maart Verkiezing om onze 23ste 

regenngskrisis in 28 jaar op te lossen Het 
is duidelijk dat de 3 traditionele partiien 
versleten zijn, regccr-onmachtig Dat het 
nieuwe wegen op moet Dat kan Op 
demokratisch gebied wil de Volksunie dit 

Propere demokratie. 
Tegenover schandalen verkwisting en 

politiek machtsmisbruik stellen wij de open 
dtmokratie, met reëel inkijkrecht voor 
parlement en gemeenschap Aldus willen wij 
kiesrecht op 18, recht op hearing van 
ambtenaren, kumul-verbod, meer kontrolc 
op staatsuitgaven, bescherming der privacy, 
open BRT-informatie, kontrole op holdings, 
cnergiescktor, multinationals De VU wil een 
verdraagzame samenleving en een eerlijk 
onderwijsbeleid (als eersten verdedigden wij de 
pluralistische gemeenschapsschool als nieuwe 
formule naast de bestaande netten) 

Hetkan. 
Nu met de VU... 

De Volksunie is een grote, groeiende 
partij dic nooit 1 zetel verloor, er steeds bijwon 

tot nu al 40 Weldra Vlaandcrens tweede 
partij ten reële macht dus dic haar doelstel
lingen kan lealiseren Op 10 maart beslist u 
Maak ons nog sterker 

Nu met de Volksunie O 
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BOTUKATU 
NOG EEN 
NATIONAAL 
SCHANDAAL? 

r heerst de laatste weken plots 
•ogai -.vat zenuwachtigheid rond 
-.otucatu Voor velen zeker een 
naai onbekend « barbaars 
oord. voor de « ingewijden " 

een begrip 
^otLicatLi IS een gewest in Brazi-
'ie. waarheen na de ünafhanke-
'jkheid van Zaïre in I960, een hon-

jerdtal •• colons •• zijn gegaan, om 
viaar een nienw leven te beginnen 
De Belgische staat zou een ter
en"' ckinkopen (ongeveer 100 km2) 

e i zou daar een koóperatieve op-
cliten (met een Franse bena-

•img) De grond werd ter beschik
ing gesteld van de koóperatieve 
•;reniging en de afbetaling moest 

; jbeuren onder garantie van de 
.\MKN Tevens werden nieuwe 

edieten voorzien voor het eerste 
^uirten van de •• kolonie ». Dat al-
!es werd op de begrotingskredie-
'dn v'an » ontwikkelingshulp » 

.ingerekend ook al ging het om 
Mive.e financiële en deskundige 
Mlp aan Belgen in den vreemde, 
zonder dat de plaatselijke (arme) 
3-aziliaanse bevolking maar in de 
ninste mate ermee geholpen 
.-.erd. Wie wel geholpen was, wa-
911 de eigenaars die goed geld 

..legen \/oor doorslechte grond, 
i l 1969 bedroeg de totale investe-
' ig van de Belgische ontwikke-
.ngssamenwerking in deze aan-
lelegenheid reeds rond de 200 
nil|oen Nu in 1974 moet dat onge-
. -ier 300 miljoen zijn, 
^eeds van bij het begin waren 
•loeilijkheden met Botucatu te 
oorzien 

Je terugijetaling van de zoge-
Mdiiide " lening » mocht geschie
den m Braziliaanse munt die pijl
snel en sistematisch devalueerde, 
üdat elk jaar een mindere waar

de (op dit. ogenblik ongeveer 1/10 
. Ill de oorspronkelijke waardel 
• n'iest terugbetaald worden 
Er is tot op heden echter nooit 
eén cent terugbetaald. 
Jat kon .noeilijk anders, want van 
'ï start (if .'.as de aangelegen-
•• d oor, (ip iaiidbou'.vgebied tot 
.'..-.lukk.iig gedoemd De grond 
.,r"is namelijk totaal ongeschikt 
.')0r iandbouw Men heeft tot op 
leden ongeveer 100 nvijoen uitge 
]tjen aan •• deskundigen •• meest. 
:' van dft Faculte Agronomique de 
•w»bloüx» ea o.* aan eae prof&s-

slechte richtlijnen vaunit België, 
ofwel door eigen onkunde, erin 
slaagden geen enkel landbouwpro-
jekt te doen lukken. Alle mogelij
ke eksperimenten met citrusvruch
ten, met veldvruchten, met soja-
bonen, en wat meer mislukten In 
1968 kwam men dan op het ge
dacht over te schakelen op «melk
vee» en men liet zwart-witte en 
bruin-witte Hollandse koeien 
" overkomen ». Die koeien wilden 
het slechte gras niet eten dat op 
die slechte grond groeide en ver
kommerden Nu is men bezig ze 
te verkopen aan slachthuizen. De 
slimme agronomen van Gembloux 
hadden « vergeten » het gras te 
keuren ' Pogingen van de plaatse
lijke Braziliaanse universitaire 
diensten om met zekere bezaai
ingen de grond en het gras wat 
beter te maken, schampten af op 
het veto van de « specialisten » 
uit Brussel, bij zoverre dat de 
plaatselijke universiteit zich ver
plicht zag schriftelijk alle hulp en 
advies verder te weigeren. Er 
staat letterlijk in die brief « Wij 
hopen dat u eindelijk terug de 
rechte weg zult willen bewande
len ». Zo erg is het gesteld met 
de Belgische kolonie in Botucatu 
dat men nu nog in die streek 
spreekt van een « Belgisch zaak

je » als men een werkelijk « lou
che » aangelegenheid wil be
schrijven (en de Brazilianen zijn 
nochtans van geen kleintje ver
vaard 11. 
De gesloten gemeenschap van ge-
ekspatrieerden, op kosten van de 
Belgische staat, heeft niet alleen 
zijn ekonomische mislukkingen 
gekend. Ook op sociaal en mo
reel gebied vî aren de Westerlin
gen alles behalve een goed voor
beeld voor de autochtone bevol
king. Passionele moorden, zelf
moorden, bloedige ruzies, bedrei
gingen en oplichterijen waren niet 
van de lucht. Men heeft zelfs de 
zelfmoorden (uit wanhoop) een 
tijdlang gebezigd (o.a. door sena
toren Bogaert en Lahayel om de 
vloed van financiële hulp nog te 
verhogen. Van enig leiderschap is 
nooit sprake geweest. Wel werden 
soms drastische en onpopulaire 
maatregelen getroffen ; wie een 
misbruik kontesteerde, werd uit 
de groep gestoten. 
In 1973 heb ik, nadat parlementai
re vragen o.a. van Bogaert, Per-
syn e.a. geen of weinig klaarheid 
hadden gebracht, het behoud van 
de post Botucatu op de begroting 
van ontwikkelingssamenwerking 
bestreden. Men wimpelde dan, zo
als gewoonlijk mijn amendement 
af (alléén de VU stemde voor) : 
maar een parlementaire vraag van 
15 mei 1973 aan mevr. Pétry gaf 
enige hoop op verbetering : ook 
zij beschouwde Botucatu niet als 
ontwikkelingssamenwerking, maar 
wel als een overblijfsel uit de on
middellijk post-koloniale tijd. Op 
haar begroting (zij stelde ze op, 
en Cudell zou ze een begin van 
uitvoering geven) kwam echter 
weer een bedrag van 2,3 miljoen 
voor Botucatu voor. Ik amendeer
de opnieuw (schrapping van het 
bedrag] en niemand reageerde 
Toen de regering echter lucht 
kreeg van wat via TV en andere 
informatiemedia over Botucatu zou 
worden openbaar gemaakt, kwam 
op 18 januari j l . toch een rege
ringsamendement dat het mijne 
overnam. De fondsen zouden niet 
op de begroting van OS meer in
geschreven worden maar wel op 
een speciale rekening van het mi
nisterie van Buitenlandse Zaken, 
als « speciale hulp voor Belgen 
in den vreemde, die in het licht 
van de huidige omstandigheden 
(SIC ') niet kan opgeheven wor
den ». 

Ondertussen zijn 300 miljoen ver
spild ! 
Wie zijn verantwoordelijk ' Wat 
hebben in godsnaam die 100 mil
joen frank deskundige hulp opge
leverd ? Wanneer eindelijk een 
parlementaire onderzeekskommis-
sie over het gebruik van de fond
sen voor ontwikkelingssamenwer
king '' Wanneer eindelijk klare 
wijn ? Wanneer eindelijk een mi
nister die zich, wars van alle ach
terbakse kuiperij in zijn departe
ment (het ABOS) objektief laat 
informeren en met beslistheid de 
abces opent en uitzuivert ? Zon
der aanzien des persoons ! 
De ontwikkelingssamenwerking en 
de bevrijding van alle volken in 
de wereld is een hoog ideaal. Het 
mag niet ten onder gaan in kor-
ruptie, persoonlijk favoritisme en 
kleine privé-belangen. 

De Volksunie beschouwt de ontwikkelingssamenwerking als 
een vorm van bevrijdingssamenwerking... het aangewezen 
middel om het recht op zelfbeschikking en de sociale voor
uitgang van de verdrukte volken van de derde wereld te 
bevorderen. De Volksunie heeft een uitgebreid programma 
over het buitenlands beleid. Een werkelijke aandacht van de 
Benelux, solidariteit met de verdrukte minderheden zoals o.a. 
de Basken en de Baltische volkeren in de Sovjet-Unie. De 
Volksunie ontwikkelde door eksperten hoogst-gewaardeerde 
stellingen en suggesties voor een rationelere ontwikkelings-
samenwerking... 

DE VOLKSUNIE 
HEEFT NIEUWE 
KIJK OP 
DE WERELD 
ZIJN DAT ALLEEN VLAAMSE BEKOMMERNISSEN ? 

Dat zijn allemaal geen holle woorden en theoretische be
schouwingen. De Volksunie heeft de laatste jaren konkrete 
voorstellen gedaan. Volksvertegenwoordiger Eugeen De Facq 
heeft talrijke parlementaire- en andere initiatieven genomen 
m.b.t. de ontwikkelingssamenwerking. Oordeel zelf. 

• 3 december 1969 : eerste tussenkomst De Facq over de 
erbarmelijke taaitoestanden in de Dienst voor Ontwikkelings
samenwerking 

• 15 januari 1970 : vragen betreffende de gebeurtenissen 
in Biafra 

• februari 70 en juni 70 • resolutie d'Alcantara over 0,75°<i 
overheidshulp wordt door De Facq geamendeerd en daarna 
unaniem goedgekeurd 

• van dan af wordt elke gelegenheid aangegrepen om tus
senkomsten te plegen over de opvattingen der volksnationa
listen m.b t ontwikkelingssamenwerking (17 februari 1970 : 
begroting Buitenlandse Zaken) (4 mei 1971 • begroting Bui
tenlandse Zaken) (mei - juni 1972 : begroting Buitenlandse 
Zaken) (juni 1973 : begroting Buitenlandse Zaken) 

• interpellaties De Facq over ontwikkelingssamenwerking 
— herstrukturenng DOS : februari 1971 
— taaiverhoudingen in de Dienst Overzeese Sociale Zeker
heid : mei 1971 
— hoger sekundair onderwijs in Zaïre, Rwanda en Burundi 
voor Belgische kinderen : mei 1971, maart 1972 

• wetsvoorstel De Facq tot splitsing van het Algemeen Be
stuur voor de Ontwikkelingssamenwerking (januari 1974) 

• voorstel De Facq tot het instellen van een parlementair 
onderzoek naar het gebruik der fondsen inzake ontwikkelings
samenwerking (mei 1973) 

• menigvuldige tussenkomsten bij de regeringsinstanties 
ten bate van de Hutu-vluchtelingen 

• IVPO : een tiental parlementaire vragen over misstanden 
i.v.m. deze zaak 

0 Zaak Botakatu aan het rollen gebracht — zie BRT-uitzen-
dingen over Brazilië (Belgische kolonisten worden als ont
wikkelingshulp behandeld) 

• militaire technische hulp aan ontwikkelingslanden sedert 
1971 elk jaar amendementen op de begrotingen van de Rijks
wacht en van Landsverdediging 

• oprichting van het Vlaams Centrum voor Ontwikkelings
samenwerking 

• aktieve deelname aan initiatieven betreffende UNCTAD. 
EEG-top over ontwikkelingsbeleid 

• hongerstakingen, betogingen, bezoeken aan ambassades, 
waarbij ook volksvertegenwoordiger Willy Kuijpers aktief was 

• regelmatig bijdragen in het Volksunie-weekblad « Wij •• 
en andere kranten, alsook interviews in de TV over UNCTAD 
en Botacatu 

• verder waren er interpellaties en tusseiTkomsten over ont
wikkelingssamenwerking van Coppieters en De Bruyne. 
De Volksunie stelt ekonomishe hervormingen op wereldni
veau voorop Het doorvoeren van een internationale arbeids 
verdeling is dringend nodig. De toegang tot de kapitaalmacht 
moet worden vergemakkelijkt. Verder moet de el<onomi.'ï...ie 
integratie worden doorgevoerd en douane-unies g(=-vormd 
bij de ontwikkelingslanden. 
De Belgische publieke hulp der ontwikkelingslanden dient op 
1"o van het brutonationaal produkt te worden gebracht. 

De wapenhandel en wapenproduktie moet worden gekontro-
leerd door nationalisatie Er is een grondige mentaliteitsher-
vorming nodig hier en in de derde wereld. Ontspanning, we
reldvrede en het opheffen van de kloof tussen arme en rijke 
landen, — ook en vooral in eigen land door het uitroeien 
van onrechtvaardigheden (repressiegevolgen, armoede, mar
ginale groepen) — dat is de politiek die de Volksunie voor
staat. 
Wij zijn errvan overtuigd dat deze vernieuwende politiek 
slechts kan ,vorden waar gemaakt met nieuwe mensen. 

E. DE FACQ. 
volksvertegenwoordiger L 
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ANTWERPEN 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 

VERKIEZINGS-MEETING 
Dinsdag 5 maart 1974, te 20 u. 

« BEURSGEBOUW » (Meir) te Antwerpen 
Voorzitter meeting : Reimond Matthijssens 

Sprel<ers Frans Vander Eist 
Hugo Schiltz 

MUZIKALE OMLIJSTING - JEF BURM 

LCniDCI 
FEBRUARI 1974 

23 Kontich • Jaarlijks Bal - Vlaamse Kring m 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 
23 Ramsel : Afdelingsbal, zaal « Moderna », Hooilaar Orkest 
The Jumbo Jets 
23 Zwijndrecht : Karnavalbal, Gildenhuis Stoffelstr 28 

MAART 
2 Deurne : Verkleed bal. Inl tel 24 88 06 of 24 08 40 
2 Merksem : VU-Jubileum-Dansfeest te 20 u Zaal <• de Gar 
ve » Van Praetlei 137 Orkest « Zoemeriet » Optreden van 
Vlaamse Jutsoka (judo) en de « groene kapel » 
2 Turnhout : 10 VU-Winterbal. 
9 Mol : Dansavond Warenar, Mol Achterbos Parochiezaal 
vanaf 20 u 30 
9 Kessel : VU-lentebal (dit jaar verkiezingsbal), Gemeentelij
ke turnzaal Orkest The Spoetniks 
15 Schilde : VU-lentebal. Cafe « Pallieter » Inkom 50 fr 
Reuze tombola 
16 Antwerpen : « Vlaamse Volksharmonie »-bal in zaal Imma 
culata Steenbokstr (Zurenborg) Kaarten Rosci, Rudolf-
str 56 
16 Borgerhout : Kinderfeest te 15 u , Reuzenpoort Turnhout 
sebaan 
16 Antwerpen : Bal van de VU-Harmonie Antwerpen. 
30 Ekeren : VU-bal in zaal » EIcks Thuys », Van De Weyn-
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 

mnscBicoon 
FEBRUARI 1974 
ANTWERPEN (1) ,, „^ „„,,„Mr 
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 : 23 februari : senator G BERBERS 
Lokaal : ten huize van senator G Bergers, Smt Jansvliet, 19 Antwt-rpen 
(tel 33 91 65) van 10 tot 12 u. (voormiddag) 
Woensdag . 27 februari : volksvert. R. MATTHEYSSENS 
Lokaal . « Alcazar « Mechelsesteenweg 22, Kontich (tel. 37.13.32), 
van 19 u. tot 20 u. 

ANTWERPEN (Arr.) 
VERKIEZINGS AKTIES 

De afdelingsbesturen, die door 
het voeren van hun plaatselijke 
« verkiezmgsakties » hier of daar 
met een probleem(tje) zouden af 
te rekenen hebben stellen zich 
onmiddellijk m verbinding met arr 
sekretatis Wim Claessens, Pas
toor Deensstr 19 Mortsel (Tel 
55 39 09) 

ANTWERPEN (Stad) 
GETUIGEN 

Op zondag 10 maart s middags 
worden in de feestzaal de stem
brieven geteld Van alle partijen 
zijn er afgevaardigde leden die 
toekijken en een handje helpen 
bij het tellen der stembrieven Het 
IS voor onze partij van groot be
lang aan elke teltafel iemand van 
onze mensen aanwezig te hebben 
We doen daarom beroep op u om 
die middag van 14 tot 18 u aanwe 
zig te zijn Hiervoor moet u zich 
aan het sekretariaat van onze af 
deling opgeven tel 36 84 65 

STEUNLIJSTEN 
Ook hiermede doen onze be 

stuursleden hun ronde Geef mild 
U kan ook storten op onze reke
ning bij de Kredietbank Carnotstr 
PR 132 35 KB Carnotstr Antw 
voor rek nr 404-3036801 74 van 
VU Antw Stad 

DIENSTBETOON 
Alle dagen, doch 's maandags 

van 16 tot 20 u treft u een volks 
vert aan 

AARTSELAAR 
BAL 

Het bestuur dankt allen die heb
ben bijgedragen tot het overwel 
digend sukses van het eerste VU 
bal in onze gemeente 
VERKIEZINGEN 

Vrijilligers worden gevraagd 
voor ons propagandawerk men 
kan zich melden in het lokaal Ro 
denbach Kapellestr 19 

Een bijdrage kan gestort wor 
den op bankrek 418-5006401 86 
van de VU-afdeling Aartselaar 

BOOM (Kanton) 
KANT KADERDAG 

In samenwerking met het arr 
bestuur richten op zaterdag 2 
maart ek van 14 tot 17 u 30 de 
afdelingen uit de Rupelstreek met 
afd Aartselaar een kaderdag in in 
het Ontmoetingscentrum van VU 
Boom 

Volksvert A De Beul zal han
delen over de fusies der gemeen
ten De heer O Renard, specialist 
ter zake behandelt de streekeko 
nomie vooral met betiekking tot 
de Rupelstreek Van volksvert R 
Mattheyssens krijgen we een uit
eenzetting over de politieke toe
stand Na ieder referaat korte be
spreking 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

14. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Richard Vinex (St. Kwintens-Lennik) 

Huguet te Ingelaere (Cent ) 

Joris Depré (Tervuren) 

Jef Nagels (Oostende) 

Jef Vinex (Erps-Kwerps) 

André De Volder (Leuven) 

]uul Moens (Antwerpen) 

Herman De Kegel (Poliare) 

Noël Leeompte ( W e r v i k ) 

jaak Cuppens ( Neeroeteren ) 

Maur i ts Coethals (Brugge) 

Renaat Vanheusden (Hasselt) 

Frans Van Dessel (N i j len) 

Ferre De Beuckelaer (Kontieh) 

Jo Belmans (Geel) 

)aak Indekeu (Peer) 

)an Caudron (Aalst) 

Cust Ceens (Kapelle o.d. Bos) 

Damien Van Haverbeke (Oostkamp) 

Marcel Scheys (Lubbeek) 

1 7 6 4 

1 2 3 2 

1085 

1 0 4 4 

713 

535 

4 8 0 

4 5 3 

341 

2 8 9 

2 8 6 

271 

2 6 9 

261 

261 

2 3 6 

2 3 0 

2 2 4 

2 1 8 

2 1 0 

N A T I O N A L E LOTERIJ 
5 de TRANCHE 

Supertranche 

HOOG LOT 
15 MILJOEN 

VIJFTIEN loten 
van 1 MILJOEN 

Trekking op 6 maart 

HET BILJET 300 fr 
HET TIENDE 33 fr 

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

WIJ s 
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BERCHEM 

DIENSTBETOON 
Mandataiissen dr H Goemans 

Giote Stwg 86 tel 39 02 30 elke 
maandag van 14 tot 16 u Jef 
Brentjes Van Vaeienbeigstr 63 
na tel afspraak 39 10 74 of in ca-
e De Zwaan Gitschotellei elke 
Imsdaq 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 dmsdag van 20 
II 30 tot 21 u 30 of na afspraak 
30 85 01 

KOO leden J Geukens na af 
spraak 39 18 27 V Peeters na 
afspiaak 21 46 24 

Bestuursleden R Van Beeck 
na afspiaak 2173 60 L Dox na 
ifspiaak 30 93 75 A Fillieis 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 
ie maand van 20 u 30 tot 22 u 30 

BOECHOUT-VREMDE 

LEDENWERVING 
Wegens het bijzondei groot 

lantal veihuizinqen kieeg onze 
afdeling een flinke klap Daar zi|n 
we inmiddels van hersteld Dank 
ZIJ een nog veel groter aantal 
nieuwe leden 

AKTIE BLAUWE KAART 
En u ' Al lid qf al een nieuw 

lid gemaakt ' Met de blauwe 
kaart die u werd toegestuurd 
Onze afdelingssekretaris neemt ze 
met plezier in ontvangst 

VERKIEZINGSFONDS 
U kreeg uw brief voor financi 

ele steun Stop ei (zoals gewoon 
lijk) een milde gift m en leg hem 
qereed Onze propagandisten ha 
len he mwel af Of spaar hun tijd 
en geef hem zelf af bij voorz Fred 
Entbiouxk Kapelleveldstr 3 of 
seki Ward Bellekens Heuvelsti 
78 of Jef Meulepas Alex Franck-
str 51 Boechoüt 

JEF MEULEPAS 
Is opnieuw onze kandidaat vooi 

de provincieraad Maak mee pro 
paganda Spreek familie en ken 
nissen aan Geef Jef Meulepas uw 
voorkeuistem Vorige keer waren 
het ei 598 En nu hoeveel meer' 

BORGERHOUT 

KINDERFEEST 
De datum van het kinderfeest 

veid verplaatst naar zaterdag 23 
maart te 15 u in de zaal Reuzen 
poort Belangstellenden schrijven 
hun kinderen van 4 tot 12 jaar m 
bij onze sekr mevr Van Geert 
Lt Lippensl .22 tel 36 68 29 

VUJOWANDELKLUB 
BURGERBOS 

BIJ elke aktiviteit groeit het aan 
tal wandelaars Morgen zondag 24 
februari verzamelen wij aan de 
hoek Te Boelaerlei Lippenslaan te 
10 u voor een mooie wandeltocht 
naar Westmalle Zoersel Terug 
thuis rond 18 u 

WERKVERGADERING 
Elke woensdagavond tot de vei 

kiezmg bij propaganda verantwoor 
delijke Cyriel Dillen op het adres 
Eigo De Waellaan 44 te Deurne 
tel 22 05 37 Er is werk in over 
vloed ü wordt verwacht 

AUTO KARAVAAN 
Zaterdag 2 maart Verzamelen 

te 14 u op de Bikschotelaan (Git 
schotelhof) Een indrukwekkende 
opkomst wordt deze dnq het te 
ken van een verkiezingsoverwin 
ning 

ZIEKENVERVOER 
De dag van de verkiezingen ver 

zorgt onze afdeling opnieuw zie 
ken en gehandikaptenvervoer 
diegenen die menen hiervoor in 
aanmerking te komen geven tijdig 
schriftelijk hun naam op aan Hu 
go Andries Turnhoutsebaan 116 
We verwachten deze dag ook en 
kele bereidwillige autovoerders 
het IS een dienst van onschatbare 
waarde U die deze voormiddag 
vrij bent geeft uw naam op om 
vrijwillig met de auto te rijden op 
bovenvermeld adres 

BORSBEEK 
DIENSTBETOON 

Peer Van Nuffelen gemeente-
laadshd Corluylei 24 tel 2160 33 

Staf Kiebooms voorz KOO L 
Hendrickxlei 20 tel 21 61 98 

Jef Demi lid KOO Jan Bosstr 
4 tel 21 01 91 

Frans Van Looveren lid KOO 
Akkerdonkstr 11 tel 2148 21 

DEURNE 
VERKIEZINGEN 

De verkiezingsstrijd is volop ge 
start WIJ hebben vele propagan 
disten nodig voor bussen van pam 
fletten kolportages en alle moge
lijke propaganda akties Wenst u 
op een of andere manier mee te 
werken neem dan kontakt met 
een van onze bestuursleden of 
net onze propagandaleider Dedrie 
tel 21 31 29 U kunt ook een steen 
tje bijdragen door storting op Kre 
dietbank Turnhoutsebaan 6 voor 
rek nr 414-8070151 78 op naam 
van Volksunie Deurne 

EDEGEM 
VERKIEZINGSFONDS 

Wie ons verkiezingsfonds wil 
steunen (en het is werkelijk no 
diq) schrijve nog vandaag een 
som die telt over op bankrekening 
645 1005522 55 van VU Edegem 
bij Bank van Breda met vermei 
ding « Verkiezingsfonds 

VERKIEZINGSAKTIVITEITEN 
1 Op dinsdag 5 maart te 20 u 

treffen alle bewuste Vlamingen 
van Edegem elkaar op de •< Grote 
VU meeting m het Beursge
bouw (Meir) te Antwerpen Allen 
op post I 2 Onze afdeling zal 
drie pamfletten uitgeven Zie 
Zelf een pamflet met de Edegem 
se kandidaten en een strooibrief 
waarin de vraag nesteld wordt of 
Tindemans wel de man is met wie 
het zal veranderen 3 Op zater 
dag 9 maart om 14 u trekt een 
giootse ' fietsenkaravaan • door 
onze gemeente Iedereen jong en 
oud op de fiets ' Meer nieuws 
volgt 4 Zoals vorige keren plaat 
sen WIJ weer plakaten in de voor 
tuinen Gegadigden kunnen steeds 
terecht bij de voorzitter 5 Stunts 
en ludieke akties zullen onze pro 
paganda kracht bijzetten 

Propagandisten en andere plak 
kers steeds welkom ' 

EDEGEM MORTSEL 
SOC DIENSTBETOON 

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

EKEREN 
VERKIEZINGEN 

De bestuursleden stelle nu hun 
kandidaten voor provincie Veer 
Ie Thyssens (4de) senaat dr 
Paul Bortels (9de) Schenk hen uw 
voorkeurstem Hartelijk dank ' 

VERKIEZINGSFONDS 
Gelieve te storten ofwel op on 

ze rekening bij de Kredietbank 
PR 000 8349 KB Ekeren voor rek 
nr 414 502466197 van VU Ekeren 
ofwel op he1| sekr Geestenspoor 
72 tel 41 04 41 ofwel aan de pen 
ningmeester Wielewaallaan 6 tel 
64 19 38 Hartelijk dank 

HOBOKEN 
VERKIEZINGEN 

9 maart Autokaravaan Samen
komst om 14 u Nachtegaallaan 
Vertrek 14 u 30 

10 maart Verkiezingsavond in 
Vlaams nationaal centrum Steyn 
str 85 Begin 20 u 30 TV toestel 
voorzien 

KAPELLEN HOEVENEN 
STABROEK 

Onze afdeling kan best nog 
wat hulp gebruiken van leden en 
simpatisanten In een verkiezings 
strijd IS ook de kleinste bijdrage 
welkom Wij kunnen steeds ge 
bruiken 1) Pamfletten bussers 
2) Plakkers 3) Pamfletten vou 
wers 

Helpers geven hun naam op 
aan een van volgende bestuursie 
den Stabroek Fred Weyten 
Plantinlaan 30 tel 64 46 10 Put 
te G Schonkeren Partisanenstr 
110 tel 64 46 62 Kapellen M 

Op de Beek Wilgenstr 4 tel 
64 55 93 en D Eriksson Engelse 
lei 13 tel 64 17 36 Hoevenen 
Mw Cornells De Muer Berken 
laan 14 

JAARMIS VOOR 
JUFFROUW ARETZ 

Op 14 februari 1973 overleed 
mejLiffer Hubeitina Aretz die 
bekendheid en bewondering 
verwierf door als lid van t ak 
tief verzet tegen de Duitse 
bezetter na de oorlog voor 
amnestie te ijveren Een jaar 
mis wordt opgedragen heden 
zaterdag 23 februari te 15 u 
in de St Pieterskerk te Berlaar 
Een bevriend geestelijke zal de 
mis opdragen na de dienst 
houdt mevr Hilda Uytterhoe 
ven een korte toespraak bij het 
graf 

FINANCIËLE STEUN 

Doe een storting zo snel moge 
lijk met vermelding « Verkiezings 
fonds afd Kapellen-Hoevenen > 
op een van volgende rekeningen 
PC 86 0870 van G Schonkeren 
Partisanenstr 110 Kapellen Putte 
Kredietbank rek 404 7003271 20 
van VU Kapellen Wij zullen uw 
centen goed gebruiken 

LEDENWERVING 
De ledenwerving voor 1974 is 

ook reeds op gang gekomen met 
verschillende nieuwe leden eind 
januari De aktie blauwe kaart 
werd in een minimum van tijd uit 
gevoerd dank zij sekretaresse 
mevr Cornells De Muer Nu maar 
wachten op de resultaten 

KONTICH 

EIGENAARS GEVELS 
Of muren of panden geef ons 

uw toestemming om op uw eigen 
dom waar dat mogelijk is affi 
ches te laten plakken Gelieve op 
te bellen L Defosse 57 3131 F 
De Beukelaer 57 09 82 of lokaal 
Alcazar 57 13 52 

NIEUW VU GEMEENTERAADSLID 
Tijdens de gemeenteraad van 

maandag 18 februari werd Paul 
Embrechts aangesteld tot nieuw 
VU gemeenteraadslid Deze gebo 
ren Kontichenaar is beslist een 
waardig opvolger van Juul Tolle 
neer Wij wensen hem een vrucht 
baar en strijdbaar mandaat 

DEELNEMING 
Op 11 februari is na een kort 

stondige ziekte de h Rik Leyder 
overleden Met Rik verdwijnt een 
markant figuur uit het Vlaamse 
biblioteekwezen Niet alleen in 
het Antwerpse richtte hij bibliote 
ken op (o m de moderne bibho 
teek van Antwerpen Linker 
Oever) maar ook in Brussel werk
te hij moeizaam aan de start van 
een Vlaamse biblioteek En zeg 
gen dat Rik Leyder tien jaar oud 
was toen hij de school moest 
verlaten om te naan werken Een 
voorbeeld van wilskracht en door 
zettingsvermogen een voorbeeld 
voor ons allen Ons prov raadslid 
Jef Steurs nam namens onze af 
deling deel aan de begrafenis 
plechtigheid Het bestuur betuigt 
de achtbare familie inzonderheid 
onze leden Joris Leyder en Jenny 
Pottiez haar oprechte deelneming 

MERKSEM 

OVERLIJDEN 
Op 1 februari overleed onze ka 

meraad Alfons Lambrechts oud 80 
jaar frontsoldaat 1914 1918 oor 
logsinvalied en zoals de meeste 
Vlamingen heeft hij de ganse oor 
log in de voorste lijnen moeten 
doorbrengen Toch bleef Fons een 
optimist en rad ter tonge liet hij 
zich overal gelden als overtuigd 
Vlaming bewust van zijn goed 
recht en als strijdvaardig Vlaams 
nationalist In de loopgraven van 
het IJzerfront voelde hij aan den 
lijve de achteruitstellmg van zijn 
eigen Vlaamse volk En de dingen 
die hij daar leerde bleven de lei 
draad van zijn ganse leven een 
afschuw van militarisme en 
oorlog een afschuw voor al wat 
Belgisch was en de zelfstandig 
heid van Vlaanderen in de weg 

stond Aan zijn goede echtqeno 
te die hem met zoveel liefde en 
toewijding verpleegde en aan de 
familie ons oprecht en diep mede 
voelen 

JUBILEUM DANSFEEST 20 
Zaterdag 2 maart voor 20 u in 

de Garve met de Vlaamse Judos 
Zoemoeriet (dans tot aan 22 u ) 
De Groene Kapelle zal als gast 
haar mooiste nummers laten ho
ren Daarna is het dansen tot een 
stuk in de derde maart 

MORTSEL 

VERKIEZINGSFONDS 
Onze VU afdelings • Steunlijst 

aktie Is over enkele dagen van 
start gegaan Onze eerste dank 
gaat reeds naar de eerste milde 
schenkers Buiten uw morele en 
propagandistische steun tasten 
zoals steeds in de « verkiezings 
slag » onze Mortselse VU aanhan 
gers en simpatisanten diep in hun 
zak I WIJ kunnen onmogelijk tij 
dens deze zeer korte voorverkie 
zingsperiode u allen bezoeken met 
onze steunhjsten Wacht met lan 
ger en stort uw vrijwillig « steen 
tje op onze bankrek van de 
NMKN nr 140 0537697 93 van de 
Volksunie-Mortsel Dank bij voor 
baat 

AUTO KARAVAAN 
Zaterdag 2 maart te 14 u ver 

zamelen alle VU ers van Mortsel 
met hun wagen aan de parking 
achter het nieuw gemeentehuis 
Met klank en beeld doorkruisen 
WIJ onze gemeente Laat het een 
daverende namiddag worden ' 

MEETING 
Dinsag 5 maart te 20 u zal onze 

Mortselse volksvertegenwoordi 
ger Reimond Mattheijssens de 
« Grote VU meeting » voorzitten 
m het " Beursgebouw (dan de 
Meir) te Antwerpen Sprekers 
Frans Van der Eist en Hugo 
Schiltz 

SCHOTEN 

SNELLE EN KEURIGE 
PROPAGANDA 

Een treffend staaltje van snel 
en keurig werk door op elkander 
goed ingespeeld ploegwerk moge 
lijk woensdagmiddag werden de 
lijstnummers getrokken te Brus 
sel en geen twaalf uur later prijk 
ten reeds de eerste nummers 
' zes van de Volksunie te Scho 
ten overal in de gemeente O i 
mag daarom de plakploeg van de 
VU Schoten de eer opeisen snelst 
te hebben gereageerd na de trek 
king der lijstnummers wat m een 
gemeente met de rode volstrekte 
meerderheid hard aankwam i Als 
de uitslagen van de verkiezingen 
in verhouding zijn dan zal er me 
nige stevige pint gepakt worden 
na 10 maart e k 

STEUNLIJSTEN 
Verschillende steunhjsten zijn m 

in omloop m de gemeente Mocht 
nochtans door vergetelheid of 
uw afwezigheid een dergelijke 
lijst u met aangeboden worden 
dan kunt u hiervoor steeds te
recht bij een der gemeentelijke 
mandatarissen John Jordaens 

Churchill Manu Stockbroeckx 
Meibloemlei 3 Jos De Borger 
Anjerstr 23 en Walter Verduyn 
Arth Verhoevenl 6 

GETUIGEN 
Op bovenvermelde adressen 

kunt u zich eveneens opgeven als 
VU getuige in een van de burelen 
of s avonds bij het uitmaken van 
de uitslagen 

VLAAMS HUIS « TUL » 
EN VERKIEZINGSUITSLAGEN 

Op 10 maart s avnds zal het 
Vlaams huis «Tijl » beslist te 
klein zijn Want daar komen dan 
de VU simpatisanten een kijkje ne 
men en zal via TV en doorgeven 
van de overgemaakte uitslagen 
uit Antwerpen regelmatig af te Ie 
zen zijn hoe de Volksunie ook in 
deze verkiezingen naar voren 
kwam 

TURNHOUT 

10e WINTERBAL 
Zaterdag 2 maart organiseert de 

afdeling Turnhout Oou-Turnhout 
haar tiende winterbal dat dit 
jaar in het teken van de verkie 
zingsstrijd staat Iedereen harte 
lijk welkom leute en strijdlust 
verzekerd Aanvang 20 u 30 in 
zaal Gildenhuis Stwg op Mol Oud 
Turnhout 

WILRIJK 

VERKIEZINGSFONDS 
Kleine en grote bedragen voor 

het verkiezingsfonds zijn van har 
te welkom op PR 9833 71 van VU-
Wilrijk 

VERKIEZINGEN 
Waarmee kan u ons helpen ' 

door getuige te zijn voor de VU 
m een kiesbureel door een raam 
affische te hangen of een pro 
pagandabord te plaatsen in uw 
voortuintje of op uw eigendom 
door een of meerdere keren mee 
pamfletten te bussen m uw buurt 
door mee te gaan plakken druk 
werken te vouwen of te rollen of 
door briefomslagen verzendings 
klaar te maken 

Voor wie even een telefoontje 
geeft aan Andre De Beul Ceder 
laan 18 (27 15 44) valt er altijd 
wel wat te doen 

WIJNEGEM 

VERKIEZINGEN 
Een ploeg bestaande uit een 

tiental dinamische mensen offer 
den enkele avonden en zaterdagen 
op om overal in de gemeente een 
achttal eigen borden op te rich 
ten en vooral om de officiële bor 
den met de VU-slogans te versie 
ren Wij verheugen er ons over 
dat de h Hugo Rau (gemeente 
radslid) de vijfde plaats op de 
lijst voor de provincieraad be 
kleedt Draag ook uw steentje bij 
en overtuig uw vrienden kennis 
sen en familieleden zodat zij on 
der het nr 6 stemmen Informeel 
tegelijkertijd eens of u geen 
nieuw lid kunt werven ' Ook en 
kele helpende handen voor de 
plakaktie zijn steeds welkom 
Kontakt opnemen met Van Cae 
neghem Gilbert Merksemsebaan 
170 of tel 53 75 67 

Wijzigingen Dosfelinstituut 
Gezien de verkiezingsvoorbereidingen zijn enkele wijzigingen 
noodzakelijk 

# Kadervormingskursus << Politiek opbouwwerk » Brussel 

— Zaterdag 2 maart vervalt maar wordt verschoven naar 
een nieuwe tussendatum zaterdag 23 maart 

— De andere data bijven behouden (zaterdagen 16 en 30 
maart) Plaats huis Alumni-Leuven-Magdaienastr 51 te Brus
sel telkens van 13 u 45 tot 17 u 

# Het geplande vormmgsweekeinde voor ex-deelnemers aan 
de kursussen << politiek opbouwwerk », gepland voor maart, 
wordt verschoven naar april Belangstellenden ontvangen een 
nieuwe uitnodiging 
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YERKIEZIHGSFONDS 

Storten 
Op prk 147697 VOLKSUNIE 1000 BRUSSEL 
of op KREDIETBANK Rek. nr 430-0691071-34 

van VOLKSUNIE 1000 BRUSSEL 

R V S , An twerpen 

A J V D A . Diegem 

D G Brugge 

L T , Hamme-0-VI 100 

A V Kumt ich 

E K , Mo l l em 

F M , An twerpen 

R D G , An twerpen 

J L B . Halle 

J T , Zaventem 

G A A n t w e r p e n 

K D N Temse 

P D Oostakker 

F H Waterschei 

A R Schoten 

A T Vorst 

A D Bel legem 

J D St-Kwintens Lennik 

J V D Edegem 

L V V Ekeren 

U D K , Ursel 

V lakok, Roeselare 

G U , W , Oostende-Stene 

S V D Jette 

R L Bredene 

P B Mechelen 

A V L , Schorisse 

L C , Schilde 

G D Veurne 

P D V Molenbeek 

G V B , Sint-Kat -Waver 

VU-Hofstade (Brabant) 

J D Herent 

Onbekend , Idegem 

W S Ekeren 

A S , Peutie 

A W , Mortsel 

A W Mechelen 

J D W , Wi l lebroek 

VU-N ieuwerke rken (Aalst ) 

G D M , N ieuwerke rken (Aalst ) 

Oud-Daensist , N ieuwerke rken (Aalst ) 

H D S , N ieuwerke rken (Aalst ) 

G T , N ieuwerke rken (Aalst) 

Breydel , Moerkerke-Waas 

Van Omer en Lode, Machelen (Brab ) 

Verkoop oud-papier ' (Dender leeuw) 

G S Torhout 

K A Maasmechelen 

J D L , Korbeek-Lo 

M M Vroenhoven 

1 000 

200 

350 

100 

500 

1 000 

1 000 

500 

150 

500 

200 

200 

500 

300 

250 

150 

250 

IOC 

1 000 

1 000 

10 000 

500 

1 000 

500 

1 000 

250 

200 

1 000 

500 

1 000 

200 

1 000 

1.000 

1 000 

1 000 

500 

30Q 

200 

500 

1 000 

1 000 

500 

500 

500 

500 

300 

1 000 

500 

300 

500 

200 

P J B Haile (Kempen) 

M B , Opglabbeek 

L D , Mortsel 

H W , St-Amandsberg 

H V K Wachtebeke 

J W Hasselt 

H V D W , Womme lgem 

G H D Halle 

F V D B , Halle 
Naamloos, Dender leeuw 

P M , Lommei 

J V D B , Hasselt 

J S Tienen 

H V Zwi)ndrecht 

H V G Berchem (An twe rpen ) 

M S en zonen B S D 

Naamloos, Hoogstraten 

A V D , Aarschot 

D C Ganshoren 

VU-St-Kwintens-Lennik 

Naamloos Zaventem 

Van iemand die zeer veel ^an 
houdt 

L E , St-Lambrechts-Woluwe 

M J , Westmal le 

TH W , Dilbeek 

L S , St-Kat -Waver 

F en H S 1090 Brussel 

F V D D 1300 Schaarbeek 

E H R V Gent 

K V V i lvoorde 

Mevr L V Brussel 4 

L G Oostakker 

W C , N i j l en 

J D Hasselt 

E F 1030 Brussel 

P D B Ander lech l 

F S 1020 Brussel 

F D Q Zandbergen 

W B D'E Galmaarden 

J M Halle 

H T Knokke-Heist 

K V D B V M Wolver tem 

J V D 8 - V D P Wolver tem 

Alef , Gent 

An twerpse Bridgers 

L D C Ekeren 

D W A n t w e r p e n 

VU-Ad inke rke 

Naamloos, A n t w e r p e n 

L V A , Mortsel 

J G , Merksem 

300 

100 

500 

1 000 

100 

500 

1 000 

1 000 
700 

1 000 

500 

200 

1 000 

500 

500 

200 

1 000 

250 

300 

5 000 

500 

Vlaanderen 

500 

200 

200 

1 000 

500 

2 000 

1 0 0 0 

200 

1 000 

1 000 

250 

500 

500 

500 

1 000 

200 

200 

300 

200 

250 
200 

1 000 
1 000 
7 800 

500 
300 

1 000 

500 

2.000 

300 

L V De Panne 

A V , Oudenaarde 

F H , Over i |se 

J V D 8 , A n t w e r p e n 

J N , Leuven 

H V D P - V E , An twe rpen 

M T St-Genesius-Rode 

M L , 1040 Brussel 

L V , Mortsel 

VU-afde l ing Dender leeuw 

G D , Waregem^ 

F B , Sterrebeek 

Naamloos, Oudenaarde 

W D W , Kortr i jk 

P V B , Lebbeke 

C J V D K , Schaarbeek 
Tandheelkundige inr icht ing 

Bond Vlaamse Gepensioneerden Jette 

L J Vlaams of f ic ier , An twe rpen 

A V Weve gem 

H H Meise 

Naamloos Olen 
Rik, Wezembeek-Oppem 

J S V , An twe rpen 

Naamloos, Kester 

K Z , Mol -Wezel 

PC Helchteren 

G C Nieuwpoor t 

E W A n t w e r p e n 

H M , Lede 

A G Assebroek 

H R Wi ln i k 

V C , Wemmei 

P V D B , Merksem 

A V M , Knokke 

J T Oostende 

W D Broechem 

D M , Aalst 

A L , St-Eloois-Winkel 

J P Testelt 

C V , Londerzeel 
E D , St-Lambrechts-Woluwe 

E V H Melsele Waas 

D C , Eisene 

R G , Zomergem 

W P - V B Appel ter re 

A D , N inove 

R D Dentergem 

J V Mortsel 

L D Leuven 

C M P Den Haag 

Lezer uit Tervuren 

L V Geetbets 

T A Dilbeek 

Wed V P Vi lvoorde 

M P V M Blankenbergt 

N D C Dilbeek 

L V D Lichtaart 

A V An twerpen 

V T Ekeren 

G M Deurne 

H M Tongeren 

J F C Wezembeek-OppeTi 

Naamloos Neder land 

Naamloos Bornem 

Naamloos Ingelmunster 

L P -L , Laken 

A N F V E Kortenberg 

W S Lovendegem 

Naamloos Wemmei 

^ Naamloos, Oostende 

3 uit Schaarbeek 

J S Berchem ( A n t w ) 2e «torting 

M R , Eisden 

H D R Mechelen 

G D R Vi lvoorde 

V R H , Zedelgem 

H L , Grembergen 

A S , N ieuwkerken Waas 

VU-Ternat 

A G Hove 

W H St Niklaas 

Bestuurslid ACOD - Z Limburg 

Eh B , Roesbrugge-Haringe 

Totaal 3e week 

ALGEMEEN TOTAAL 

1 000 

5 000 

250 

200 

200 

500 

100 

500 

200 

5 000 

100 

200 

500 

500 

100 

10 000 

1 300 

500 

100 

500 

100 

1 000 

50''^ 

300 

IOC 

500 

500 

^ 0 0 0 

200 

1 000 

1 000 

100 

30C 

300 

300 

1 000 

1 000 

500 

200 

200 

300 

1 000 

JOOO 

200 

100 

2 500 

250 

1 000 

500 

500 

100 
4 000 

1 000 

500 

300 

500 

500 

200 

800 

100 

•| 000 

500 

5 05C 

3 00C 

2 000 

1 000 

1 000 

15C 

500 

500 

30C 

500 

500 

200 

200 

1 000 

500 

200 

5 000 

1 000 

1 000 

100 

1 000 

161 350 

338 530 
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ANTWERPEN 

ARR. ANTWERPEN 
KAMER 

1 Hugo Schiltz (Antwerpen) 
advokaat 

2 Reimond Mattheyssens (Mortsel) 
handelaar 

3 Hector Goemans (Berchem) 
geneesheer 

4 Andre De Beul (Wilrijk) 
bestuurssekretaris 

5 Gerard Bergers (Antwerpen) 
kleermaker 

6 Alfons Crick (Hoboken) 
onderwijzer 

7 Mevr De Buysscher Van Opstal Gert 
(Brasschaat) zonder beroep 

8 Karel Van Reeth (Edegem) 
leraar 

9 Renaat Boeynaems (Boom) 
ploegbaas 

10 August Kiebooms (Borsbeek) 
maatschap assistent 

11 Mevr Godelieve Damman 
(echtgenote Bauwens) (Burcht) 
lerares 

12 Luc Droogmans (Merksem) 
kondukteur 

13 Monique Deqrave (echtgenote Dedrie] 
(Deurne) zelfstand 

14 Renaat Dekeyser (Edegem) 
hoofdverpleger 

15 Cyriel Dillen (Borgerhout) 
bediende zaakvoerd 

16 Ivo Van Assche (Brasschaat) 
monteerder 

17 Mevr Van Marcke Van Hoydonck 
Cecilia (Schoten) 
maatschap assistente 

18 Antoon Dewachter (Merksem) 
staatsambtenaar 

19 Mevr Alice De Saegher 
(echtg Avermaete) (Kapellen) 
huisvrouw 

20 Diik Stappaerts (Borgerhout) 
leraar 

Plaatsvervangers 
1 Werner Lens (Antwerpen) 

ddvokaat 
2 Mevi Verijke Deschepper Monica 

(Brasschaat) huisvrouw 
3 Vital Peeters (Berchem) 

maatschap assistent 
4 Fernand Coenen (Brasschaat) 

vertaler 
5 Emiel Claessens (Edeqem) 

verzeker inspecteur 
6 Hugo Andries (Borgerhout) 

advokaat 
SENAAT 

1 Van Der Eist Frans (Brussel) 
advokaat 

2 De Bruyne Hector (Antwerpen) 
journal 

3 Mevr Ballet Godelieve (Antwerpen) 
huishoudster 

4 Decleir Hendrik (Brasschaat) 
expediteui tol deklarant 

5 Reusens Jules (Rumst) 
nijveraai 

6 Verbeeck Marcel (Kontich) 
promotor 

7 Robbroeckx Louis (Wilrijk) 
adj Politie commis opziener 

8 Van Dijck Rogei (Brecht) 
bediende 

9 Bortels Paul (Ekeren) 
geneesheer oogarts 

10 Mevr De Ceuster De Deckei Gode 
lieve (Mortsel) 
huisvrouw 

Plaatsvervangers 
1 Gerard Bergers (Antwerpen) 

kleermaker 
2 Carlo De Ridder (Deurne) 

technisch tekenaar 
3 Albert Verbeelen (Borgerhout) 

bediende 
4 Andre Filliers (Berchem) 

handelaar 
5 Lieven Kalingart (Merksem) 

accountant 
6 Luc De Boel (Antwerpen) 

geneesheer 

PROVINCIE 

Antwerpen 
1 Mevr Monsieur Kessens Mia 

Wilhelmina) (Antwerpen) 
2 Gustaaf De Lie (Antwerpen) 
3 Oktaaf Meyntjens (Burcht) 
4 Clem De Ranter (Hoboken) 
5 Piet Severins (Zwijndrecht) 
6 Luc Heunissen (Antwerpen) 

7 Frans De Laet (Antwerpen) 
8 Mevr Peeleman Cuyt Carolina 
9 Jozef Van De Pas (Antwerpen) 

10 Marcel Goossens (Antwerpen) 
11 Andre Wuyts (Antwerpen) 
12 Hendrik De Vriendt (Antwerpen) 
13 Theofiel Bachot (Antwerpen) 
14 Karel Mycke (Antwerpen) 
15 Bracke Rottiers Anny (Hoboken) 
16 Ivo Schiltz (Antwerpen) 

Borgerhout-Berchem 
1 Paul Doevenspeck (Deurne) 
2 Jozef Brentjens (Berchem) 
3 Hugo Andries (Borgerhout) 
4 Paul Van Der Gucht (Wilrijk) 
5 Frans Dirks (Borgerhout) 
6 Wim Claessens (Mortsel) 
6 Omer Stevens (Merksem) 
8 Gustaaf Hereygers (Deurne) 
9 Juul Cautreels (Wilrijk) 

10 Jan Vinken (Merksem) 
11 Jozef Laureyssens (Berchem) 
12 Robert Palmaerts (Mortsel) 
13 Michel Martens (Deurne) 
14 Jos Debackere (Mortsel) 
15 Brat Alfons (Merksem) 
16 Jozef Beuyst (Mortsel) 
17 Mevr Damen Segers Mia (Wilrijk) 

Ekeren-Brecht-Zandhoven 
Jules De Cuyper (Broechem) 
Roger Van Dijck (Brecht) 
Gerard Schonkeren (Kapellen) 
Mevr Veerie Thijssens (Ekeren) 
Hugo Rau (Wijnegem) 
Raf Lenie ( s Gravenwezel) 
Jozef Bosmans (Kalmthout) 
Vanthilo Roger (Brasschaat) 
Alfred Francken (Westmalle) 
Hugo De Munck (Schilde) 
Arthur De Schutter (Wommelgem) 
Mevr Gerda Leysen (echtg De Nijs) 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 Jozef Jordaens (Schoten) 

Kontich-Boom 
1 Jozef Steui (Kontich) 
2 Luc Deheusch (Niel) 
3 Petrus Van Nuffelen (Borsbeek) 
4 Mevr Hilda Jacobs (echtg De Wit) 

(Edegem) 
5 Adriaan Hoogstoel (Hove) 
6 Jozef Meulepas (Boechout) 
7 Joost Gons (Hove) 

ARR. MECHELEN 
KAMER 
1 Ludo Sels (Duffel) 

Uittr volksvert gemeenteraadslid 
2 Joos Somers (St Katelijne Waver) 

Gemeenteraadslid leraar 
3 Herman Moeremans (Willebroek) 

Arts 
4 Jan Moons (Booischot) 

Gemeenteraadslid arts 
5 Lode Van Dessel (Nijlen) 

Burgemeester prov raadslid 
6 Mevr Maria Jansegers (Bornem) 

Bediende 
Plaatsvervangers 
1 Walter Luyten (Berlaar) 

Gemeenteraadslid journalist 
2 Danny De Cuyper (Hallaar) 

Advokaat 
3 Mevr Elise Bouwens Van Dessel (Lier) 

Verpleegster 
4 Francis Nauwelaerts (Duffel) 

Lid KOO zelfstandige 
5 Pierre Bourgeois (0-L Vr Waver) 

Boekhouder 
6 Walter Jaspers (Hombeek) 

Gemeenteraadslid arts 
SENAAT 
1 Wim Jorissen (Mechelen) 

Uittr senatoi gemeenteraadslid 
2 Carlo Van Eisen (Mol) 

Uitr senator schepen bedrijfsekonoom 
3 Mevr Diana Taelman Demulder (Kaster 

lee) 
4 Rik Dedapper (Geel) 

Gemeenteraadslid sindikalist 
5 Alfred Stevens (Duffel) 

Gemeenteraadslid techn ingenieur 
6 Frans Willems (Westerio) 

Gepensioneerde 
7 Rik Bouwens (Lier) 

Gemeenteraadslid vrouwenarts 
Plaatsvervangers 
1 Hugo Draulans (Dessel) 

Gemeente en prov raadslid tandarts 
2 Jozef Helsen (Herenthout) 

Diamantbewerker 
3 Herman Cools (Nijlen) 

Gemeenteontvanger 
4 Marcel Van Roy (Lier) 

Feestzaalhouder 

ONZE LUSTEN 
5 Fons Tubbeckx (Geel) 

Gemeenteraadslid accountant 
6 Ludo Sels ( Duffel) 

Uittr volksver gemeenteraadslid 
diende 

PROVINCIE 

Mechelen-Puurs 
1 Walter Jaspers 
2 Hilda Uytterhoeven (Mechelen) 
3 Andre De Proft (Bornem) 
4 Julienne Steenackers (Tisselt) 
5 Andre Suykens (Willebroek) 
6 Frans Van de Moortel (St Amands) 
7 Mevr Rafaele Van Cauwenbergh 

(Hingene) 
8 Bob Dosfel (Mechelen) 

Lier-Duffel-Heist-op-den-Berg 
1 Lode Van Dessel 
2 Jan Moons 
3 Frans Raymenants (St Kat Waver) 
4 Frans Lachy (Lier) 
5 Mevr Leen Ostavia (Bonheiden) 
6 Vital Ceulemans (Kessei) 
7 Paul De Belser (Berlaar) 
8 Jan Verbist (Lier) 
9 Ludo Sels 

be 

ARR. TURNHOUT 
KAMER 
1 Jo Belmans (Geel) 

Uittredend volksvertegenwoordiger 
2 Francis Anthonis (Herentals) 
3 Geeraarts Rob (Vorst K ) 
4 Olga Minnen (Dessel) 
5 Herman Roefs (Beerse) 
6 Jan Van Rooy (Turnhout) 
7 Jo Valgaeren (Mol) 
Plaatsvervangers 

Staf Vermeulen (Westerio) 
Suzanne Meynen (Mol) 
Frans Van Camp (Geel) 
Georges Vaes (Balen) 
Vic Haagen (Arendonk) 
Dr Jan Moons (Boorschot) 

PROVINCIE 

Mol-Arendonk 
Hugo Draulans (Dessel) 
Ivo Dillen (Balen) 
Dr Jo Volgaeren (Mol) 
Dox Liesbeth (Meernhout) 
VIC Haaigem (Arendonk) 
Suzane Meynen (Mol) 
Jo Belmans (Geel) 

Herentals-Westerio 
1 Jos Heylen (Herenthout) 
2 Rob Geeraerts (Vorst K) 
3 Mevr Verheyen Lievens (Herentals) 
4 Frans Van den Bruel (Hulshout) 
5 Jo Van der Mueren (Welchederzande) 
6 Marel Mertens (Noorderwijk) 
7 August Peizen (Kasterlee) 

Turnhout-Hoogstraten 
1 Jan Van Rooy (Turnhout) 
2 Herman Roefs (Beerse) 
3 Karel Willemsen (Tunrhout) 
4 Mevr Mertens Peeters (Turnhout) 
5 August Goetschalckx (Meer) 
6 Jan Sels (Oud Turnhout) 

BRABANT 

ARR. BRUSSEL 
KAMER 

1 Anciaux Vic uittredend (Brussel) 
2 Valkeniers Jef (Schepdaal) 
3 Peeters Paul (Kapelle o/d Bos) 
4 Laeremans Johan (Grimbergen) 
5 De Wit Lieve (St Genesius Rode) 
6 De Broyer Maicel (Overijse) 
7 Adang Frans (St Pieters Leeuw) 
8 De Babanter Roger (Schaarbeek) 
9 Van Mieghem Waltei (Wemmei) 

10 Van Den Brande Lea (Mollem) 
11 Deleu Luc (Opwijk) 
12 Pierret Enk (Steenokkerzeel) 
13 De Baóker Laurent (St K Lombeek) 
14 Van Bockhaven Jos (Groot Bijgaarden) 
15 Bruynbroek (Herfelingen) 
16 Van Hespen Karl (Vilvoorde) 
17 Petre Stan (Etterbeek) 
18 Denayer Juul (Halle) 
19 Mw Pannekoek (Diegem) 

Verroken (Schaarbeek) 
Mertens Jozef (Beert) 
Van Goitsenhoven Leon (Evere) 
Aernouts August (St Kw Lennik) 
Mw De Winter (St Joost ten Node) 
Verheyen Ghislam (St M Bodegem) 
Van Der Spurt Cylia (StA Berchem) 
Deville Hugo (Dworp) 
Loos Jan (Eppegem) 
Thunaux (Ukkel) 
Blommaert Sadi (Evere) 
Vergalen Jos (Meise) 
Verlooy Jozef (Jette) 
Desmedt Emiel (St J Molenbeek) 
Verdoodt (Essene) 

Deleu Luc (Opwijk) 
Van Mieghem Walter (Wemmei) 
Van Liedekerke Maurits (Liedekerke) 
De Berlangeer Jan (Jette) 
Smout Mare (Meisbroek) 
Smeets Pierre (Malderen) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
SENAAT 

1 Claes Lode uittredend (Eisene) 
2 Maes Robert uittredend (Zaventem) 
3 Van Dooren Juul (Asse) 
4 Mw Van Hecke Thiebaut M L (Berg) 
5 Vranken Piet (Halle) 
6 De Schrijver Albrecht (Itterbeek) 
7 Pauwels Theo (Evere) 
8 Van Den Berghe (Alsemberg) 
9 Van Haelst Steven (Anderlecht) 

10 Schoonjans Frans (Zellik) 
11 Ceuppens Robert (Wezenbeek-Oppem) 
12 Peeters Gaston (Ovenjse) 
13 De Pauw Gaston (Grimbergen) 
14 Vande Velde Fons (Opwijk) 
15 Naudts Ray (Meise) 
16 Lesage Albert (Peutie) 
17 Vinex Rik (St Kwintens-Lennik) 
Plaatsvervangers 
1 Van Dooren Juul (Asse) 
2 Pauwels Theo (Evere) 
3 Van Den Eynde (Schaarbeek) 
4 Van Genechten Antoon (St M Lennik) 
5 Dominet Marcel (Ovenjse) 
6 Wollens Jos (Hoeilaart) 

PROVINCIE 

Brussel 
1 Vic Anciaux 
2 Mon Van Dijck 
3 Wim Van der Eist 
4 Mw Jacobs 
5 Mw Van Derstraeten 
6 Etienne Van der Smissen 
7 Stan Philips 

Anderlecht 
1 Maurits Panis (Dilbeek) 
2 Dirk De Bels (Groot Bijgaarden) 
3 Karel Beeckman (Zellik) 
4 Mw Mon De Smet Bruynzeels 

(Anderlecht) 
5 Ghislam Verheyen 

(St Martens Bodegem) 
8 Steven Van Haelst (Anderlecht) 

Halle 
1 Staf De Doncker (Gooik) 
2 Albert Bigare (Halle) 
3 Dr Christian Bruynbroek (Herfelingen) 
4 Hugo Deville (Dworp) 
5 Jozef Wauters (Roosdaal) 

Eisene 
1 Emiel De Waet (Ovenjse) 
2 Mw Hiers (Ovenjse) 
3 Jos Wollens (Hoeilaart) 
4 Jef Steegmans (Eisene) 
5 Luk Menu (Hoeilaart) 
6 Marcel De Broyer (Ovenjse) 
7 Lode Claes (Eisene) 

St. Jans-Molenbeek 
1 Jos Verlooy (Jette) 
2 L V Goitsenhove (Evere) 
3 Emiel De Smedt (St Jans Molenbeek) 
4 Van De Sande (Koekelberg) 
5 Geertrui Troost (St Jans Molenbeek) 
6 Jan De Berlangeer (Jette) 

Sint-Gillis 
1 Willy De Saeger (Alsemberg) 
2 Guido Van der Velde (Ruisbroek) 
3 Luk Van den Berghe (Drogenbos) 
4 Mieke Germis (Beersel) 
5 Desire De Becker ( St Genesius Rode) 
6 Robert Lefaible (Alsemberg) 
7 Rene Jacobs (Vorst) 
8 Albert Vanden Bussche (Ukkel) 
9 Lieve De Wit (St Genesius Rode) 

Schaarbeek 
1 Theo Pauwels (Evere) 
2 Mon Schepens (Steenokkerzeel) 
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3 Mw J Wulgaert Bonne (Zaventem) 
4 VIC Roggeman (Schaarbeek) 
5 Stefaan Van Poucke (Diegem) 
6 Lutgarde Royemans (Nossegem) 
7 Pieter Vander Vorst (Nederokkerzeel) 

St. Joost-ten-Node 
Stan Petre (Etterbeek) 
Baudewijn De Waele 
(St Stevens-Woluwe) 
Antoon Bautmans (Kraamem) 
Mw De Winter (St Joost-ten-Node) 
Johan Laeremans (Grimbergen) 
Els Grootaers (St Lambrecnts-Woluwe) 
Pieter Hanssens (Sterrebeek) 
Robert Ceuppens (Wezembeek) 

Vilvoorde 
Mw Lea Van den Brande (Mollem) 
Gustaaf Kiesekoms (Liedekerke) 
Enk Clerckx (Vilvoorde) 
Paul De Neve (Grimbergen) 
Mw Van Hecke-Thiebaut M L (Berg) 
Frans Berghman (Opwijk) 
V/illy De Wilde (Teralfene) 
Mare Smout (Meisbroek) 
Paul Peeters (Kapelle o/d Bos) 

ARR. LEUVEN 
KAMER 
1 Willy Kuijpers (Herent) 

leraar 
uittr volksvertegenwoordiger 

2 Joris Depré (Tervuren) 
weervoorspeller 

3 Dirk Van De Weyer (Molenstede) 
lic pol en soc wetenschappen 

4 Omer Steeno (Haasrode) 
geneesheer docent K U L 

5 Paul Buvens (Tienen) 
ingenieur 

6 Herman Schillebeeckx (Erps-Kwerps) 
maatschappelijk assistent 

7 Frans Buelens (Boortmeerbeek) 
bediende 

8 Werner Schiemsky (Linter) 
leraar 

9 Jaklien Mortelmans-Remon (Linden) 
bediende 

Plaatsvervangers : 
1 Herman Verduyn (Kessel-Lo) 

hoogleraar geneeskunde 
2 Ernest Meulepas (Kessel-Lo) 

hoogleraar stat wetenschappen 
3 Renaat Rijnders (Diest) 

onderwijzer gemeenteraadslid 
4 Ariette Degeest-Lambrechts (Kessel-Lo) 

bediende 
5 Jos Trappeniers (Loonbeek) 

onderwijzer 
6 Lieve Aelvoet (Leuven) 

Laborante gemeenteraadslid 
SENAAT 
1 Maurits Van Haegendoren (Heverlee) 

uittredend senator dr m de geschiede 
nis 

2 Rob Vandezande (Leuven) 
uitiedend senatoi, dr in de rechten 

3 Willy Joris (Zichem) 
handelaar 

4 Marcella Vandevoorae (Heverlee) 
huisvrouw 

Plaatsvervangers 
1 Odiel Van Paemel (Heverlee) 

hoogleraar wiskunde 
2 Karel Van den Eynde (Blanden) 

hoogleraar romaanse talen 
3 Bertha Jossa (Kessel-Lo) 

gepensioneerde 
4 lozef Grauwels (Rotselaar) 

technisch bediende 
5 August Janssens fBoutersem) 

mechgnicien 
6 Desire Deckers (Wespelaar) 

bediende 

PROVINCIE 

Leuven 
1 Roger Overloop (Veltem-Beisem) 
2 Johanna Hanssens-Guilliams (Leuven) 
3 Ferdinand Thenaerts (Duisburg) 
4 Denise Laurent {Bierbeek) 
5 Jozef De Baetselier (Neerijse) 
6 Willem Claeys (Bertem) 

Aarschot-Diest-Haacht 
1 Enk Van Besien (Tremelo) 
2 Marcel Gemoets (Scherpenheuvel) 
3 Elie Goossens (Riliaar) 
4 Rik Buelens (Begijnendijk) 
5 Angele Weckx (Tildonk) 
3 Agnes Hermans (Kortenaken) 

Glabbeek-Landen-Tienen-Zoutleeuw 
1 Roger Lenaerts (Hoeleden) 
2 Denis Geyskens (Attendore-Wever) 
3 Rom Geukens (Halle-Booienhoven) 
4 Gilbert Antheunis (Landen) 

ARR. NIJVEL 
KAMER 
1 J B Renders 
2 Rom Decraen 
3 Staf Kiesekoms 
4 Maurits Van Liedekerke 
5 Paul Martens 
Plaatsvervangers 
1 Paul Peeters 
2 Rob Van de Zande 
3 Rom De Graen 
4 Frans Adang 
5 Omer Huyghebaert 
6 Guido Delang 
SENAAT 
1 Toon Van Overstraeten 
2 Marcel Dominet 
3 Antoon Van Genechten 
Plaatsvervangers 
1 Piet Vranken 
2 De Schrijver 
3 J Vossen 
4 Frans Van Cauter 
5 Rob Maes 
6 J.B Renders 

Sint Truiden Bree 

LIMBURG 

ARR. HASSELT 
KAMER 
1 Jozef Olaerts (Genk) 

Uittredend kamerlid 
2 Gerard Siegers (Genk) 

senator 
3 Karel Wijckmans (Tessenderlo) 

leraar 
4 Fernande Knaepen-Vandepoel (Halen) 

huishoudster 
5 Jean Paul Claes (Hasselt) 

leraar 
6 Pierre Pouls (St Truiden) ^ 

ploegbaas 
Plaatsvervangers 
1 Renaat Vanheusden (Hasselt) 

technisch ingenieur 
2 An Gysen-Demeester (Genk) 

licenciate 
3 Leopold Meukens (Beverio) 

bedrijfsleider 
4 Edgard Vranken (Beringen) 

vertaler 
5 Yvonne Raskin-Cools (Herk de Stad) 

huishoudster 
6 Frans Plevoets (Gingelom) 

handelsafgevaardigde 
Voor de senaat zie Tongeren-Maaseik 

PROVINCIE 

Beringen 
1 Henn Decoster (Tessenderlo) 
2 Henn Wijnen (Heusden) 
3 Florent Truyers (Zolder) 
4 Jean Cauberghs (Koersel) 
5 Antoine Daniels (Beringen) 
6 Hilaire Poels (Paal) 
7 Willy Van Uytrecht (Kwaadmechelen) 
8 Roger Thijs (Heppen) 
9 Geeraard Siegers (Genk) 

Uittredend senator 

Genl( 
1 Isidoor Vanaueren (Genk) 
2 Cornells Bouchet (Opglabbeek) 
3 Anna Gysen Demeester (Genk) 
4 Hubert Verheyen (As) 
5 Mathieu Schepers (Genk-Waterschei) 
6 Roger Boesmans (Genk-Bokrijk) 
7 Walter Claessens (Zutendaal) 
8 Joel Verbrugge (Genk-Waterschei) 

Hasselt 
1 Renaat Vanheusden (Hasselt) 
2 Kris Mommen (Zonhoven) 
3 Mevr Solange Pira-Vervaeck (Kuringen) 
4 Mevr Mia Martens-Candnx 

(Smt-Lambrechts-Herk) 
5 Joz Neven (Hasselt) 
6 Dirk Woutermaertens (Diepenbeek) 
7 Rik De Brauwer (Hasselt) 
8 Jean-Paul Claes (Hasselt) 

Herk de Stad 
1 Irma De Cap (Zelem) 
2 Jos Hermans (Stevoort) 
3 Maurits Becue (Lummen) 
4 Ivo Jacobs (Halen) 

1 Urbaan Dnljeux (Sint-Truiden) 
2 Marcel Bessemans (Duras) 
3 Roger Crabbe (Velm) 
4 Jan Stevens (Brustem) 
5 Clem Colemont (Nieuwerkerken) 

ARR. TONGEREN-MAASEIK 
KAMER 
1 Evrard Raskin (Eigenbilzen) 

advokaat, uittredend volksvertegen 
woordiger, eerste schepen 

2 Jaak Cuppens (Neeroeteren) 
onderwijzer 

3 Jaak Gabriels (Bree) 
leraar 

4 Marie Claire Vanderhallen 
(Maasmechelen) onderwijzeres 

5 Raf Geusens (Overpelt) 
technisch ingenieur 

6 Jef Iven (Peer) 
staatsbeambte, gemeenteraadslid 

7 Pol Jonssen (Tongeren) 
handelaar, gemeenteraadslid 

Plaatsvervangers 
1 Margriet De Roo-Neven (Lommei) 

doctor in de rechten, uittredend provin 
cieraadslid gemeenteraadslid 

2 Theo Schoofs (Kinrooi) 
verkoopsdirecteur uittredend provincie 
raadslid gemeenteraadslid 

3 Sylvio Wijnants (Borgloon) 
fruitkweker 

4 Rik Gijbels (Helchteren) 
verzekeringsagent gemeenteraadslid 

5 Louis Langenaeker (Haren) 
handelsvertegenwoordiger, 
gemeenteraadslid 

6 Jan Dops (Bilzen) 
geneesheer 

SENAAT 
1 Rik Vandekerckhove (Genk) 

geneesheer uittredend provincieraads 
lid gemeenteraadslid 

2 Frans Van Hollebeke (Tongeren) 
geneesheer 
uittredend provincieraadslid 

3 Maria Jacobs Colemont (Beringen) 
zonder beroep gemeenteraadslid 

4 Gerard Vanduffel (Neerpelt) 
handelaar 

5 Vic Beirend (Hasselt) 
beeldhouwer leraar 

6 Leo Pieters (Maaseik) 
handelsvertegenwoordiger 
gemeenteraadslid 

7 Joris Hardy (Hoeselt) 
fiskaal en sociaal raadgever 
uittredend senator schepen 

Plaatsvervangers 
1 Jan Plas (Peer) 

dierenarts uittredend provincieraads 
iid, gemeenteraadslid 

2 Georges Minten (Halen) 
electncien 

3 Adriaan Custers (Bree) 
arbeider gemeenteraadslid 

4 Marie Louise Viggria-Dehaes (Duras) 
zonder beroep 

5 Jef Vanderhallen (Maasmechelen) 
handelaar 
uittredend provincieraadslid 

6 Gerard Siegers (Genk) 
mijnopzichter, uittredend senator 
gemeenteraadslid 

PROVINCIE 

Bilzen 
1 Laurent Duchateau (Hoeselt) 
2 Jan Dops (Bilzen) 
3 Frank Jons (Gelhk) 
4 Renaat Peumans 

(Mopertingen) (Rosmeer) 

Borgloon 
1 Sylvio Wynants (Borgloon) 
2 Gerard Caproens (St-Huibrechts-Hern) 
3 Jozef Dupont (Borgloon) 

Hubert Croes (Alken) 

1 Jaak Gabriels (Bree) 
2 Jan Latinne (Bocholt) 
3 Antoon Verheggen (Meeuwen) 

Maaseik 
1 Theo Schoofs (Kinrooi) 
2 Leo Pieters (Maaseik) 
3 Irma Vanholzaets Janssen (Dilsen) 
4 Guido Dillen ( Dilsen) 
5 Jaak Cuppens (Neeroeteren) 

Maasmechelen 
1 Jef Vanderhallen (Maasmechelen) 
2 Kristme Gallens Albergts (Lanaken) 
3 Jef Dubois (Neerharen) 
4 Frans Merio (Boorsem) 
5 Francis Heines (Maasmechelen) 

Neerpelt 
1 Margriet De Roo Neven (Lommei) 
2 Raf Geusens (Overpelt) 
3 Hubert Lipkens (St-Huibrechts-Lille) 
4 Flor Claesen (Neerpelt) 
5 Gerard Vossen (Kaulille) 
6 Raymond Bex (Hamont) 

Peer 
1 Jef Iven (Peer) 
2 Rik Gijbels (Helchteren) 
3 Jef Bussels (Hechtel) 
4 Eugeen Vetters (Houthalen) 

Tongeren 
1 Frans Van Hollebeke (Tongeren) 
2 Pauline Stassen-Palmans (Va^meer) 
3 LOUIS Langenaeker (Haren) 
4 Jaak Herens (Moelingen) 
5 Herbert Reynders (Herderen) 

OOST-
VLAANDEREN 

ARR.AALST 
KAMER 
1 Dr Van Leemputten (Velzeke) 

Uittredend volksvertegenwoordiger 
2 Mevr G Martens De Kegel (Ninove) 
3 Hermans Roels (Erembodegem) 
4 Frans De Man (Denderhoutem) 
5 Marcel Grisojil le (Lede) 
6 Jan De Maw (Aalst) 
Plaatsvei vangers /^''^''>>*C 
1 Jan Caudron (Aalst) 
2 Jos Verdood* (Erembodegem) 
3 Staf Scheerlinckx (Nederhasselt) 
4 Ghislam Hendnckx (Erondegem) 
5 Andre De Borre (Geraadsbergen) 
6 Frits Van Deüime (Denderleeuw) 
SENAAT 
1 Urbain De Grave (Aaigem) 
2 Laurent Verdonck (Oudenaarde) 
3 Dr R Vanderbeke (Aalst) 
4 Pol Van den Abeele (Oudenaarde) 
Plaatsvervangers 
1 Dr Van Nieuwenhove (Geraardsberqen) 
2 Herbert Reynhart (Hundelgem) 
3 Frans De Man (Denderhoutem) 
4 Juul Hendncl'x (Vlierzele) 
5 Kamiel Boel (Aalst) 
6 Dr Ascop (Nukerke) 

PROVINCIE 

Aalst 
1 Juul Hendnckx (Vlierzele) 
2 Willy Van Mossevelde (Aalst) 
3 Godfried De Rauw (Aalst) 
4 Andre Van Enpe (Erpe) 
5 Veerie Van Daele (Aalst) 
6 Kamiel Boel (Aalst) 

Herzele-Zottegem 
1 Herman Vermeulen (Haaltert) 
2 Luk D Hondt (Erembodegem) 
3 G Daem (St Lievens-Esse) 
4 Andre HendricKx (Heldergem) 
5 Urbain De Grave (Aaigem) 
6 Dl Van Leemputten (Zottegem) 

Geraardsbergen-Ninove 
1 Bert De Cremer (Denderhoutem) 
2 Charly Steenhoudt (Zandbergen) 
3 Rita Boi remans (Geraardsbergen) 
4 Herman De Kegel (Denderleeuw) 
5 Nestoi De Groot (Denderwindeke) 

ARR. DENDERMONDE 
KAMER 
1 Avil Geeiinck (Zele) 

Uittredend volksvert 
2 Lutgaidis De Beul (Dendennonde) 
3 Walter Braeckman (Wetteren) 
4 Jozef De Clercq (Hamme) 
Plaatsvervangers 
1 Antoon Keloeimans (Bucjgenhout) 
2 Jules Van Boxelaeie (Wichelen) 
3 Alfons Lambi echts (Waasmunster) 
4 Andre Van den Abbeele (Hamme) 
5 Remi Vonck (Buggenhout) 
6 Heiman Burghgrave (Grembergen) 
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PROVINCIE 

Dendermonde-Wetteren 
1 Walter Braeckman (Wet te ien ) 
2 Oscar De Pus (Oudegeni) 
J Herman Van den Abbeele (Schoonaarde) 
4 Remi Vonck (Buqgenhout) 
j Edward Buyst (Dendermonde) 
0 V ic torme Buydts ( Dendermonde) 
; Renaat Meer t (Dendermonde) 
3 Antoon Keldermans (Buggenhout) 

Zele-Hamme 
1 Herman Burgl igraeve (G iembe iqen) 
2 Jozef Declercq (Hamme) 
3 Jozef De Bruyne (Zele) 
4 Al fons Lambrechts (Waasmunster) 
j Avi l Geer mok (Zele) 

ARR. GENT 
KAMER 

1 Frans Baei t (Gent) 
Urt tredend volksver tegernvooidrger 

2 Paul Van Gr ember gen (Ei tvelde) 
3 Raf Van Den Abeele (St Mar t Latem) 
4 HLiguette De Bleecker (Gent) 
3 Al fons Van Holde ibeke (Waarschoot) 
j Roger GhybSlrnck (Me ie ibeke) 
" M w De Prilecrjn (Oostakker) 
3 Georges Heyde (Zulte) 
) Johan Beke (Wondelgeni) 
Ü R Van Verdegem (Wondelgem) 
! A Van LandbChoot (Adegem) 

'2 Jef Van Den Broecke (St Deni]S 
West rem) 

^laatsveivaiigeit, 

I Lieven Bf ickaei t (Aa l te i ) 
> Roeland Raes (Gent) 
i Mark StaK (St Amandsbe iq) 
i Jan De Moor (Gentbrugge) 
-) Danrei Coppejans (Kapir)ke) 
1 Kl is Ve i sv t k (Gent) 

SENAAT 
Oswald V i n Ooteghem (GeM> uqgej 

2 Guido Deioo (Gent) 
3 Wrily S to ims iMar iake ike ) 
j Omei Vanden Kerckhove (Aal ter ) 
0 Herman Maeb (Dernze) 
j Roqei Meysnian (Me lsen l 

PIjatbK eivdiigeib • 

1 Wi l ly Stornib (Marrakerke) 
2 Raf Baeyens (Gent) 
J Mevr Lejeune (St Amandsberg) 
4 Robert De Pauw (Ertvelde) 
o Renaat De Cock (Wondelgem) 
j Dr Jozef H o i t e n (Drongen) 

PROVINCIE 

Gent 
1 Kr Versyck (Gent) 
2 Huguette De Bleecker ( G e m l 
J Roeland Raes (Gent) 
4 Mare Smets (Drongen] 
o Mevr Ve ibeke (Mar iake ike) 
j Joris De Waele (St Deni js Wes t i em) 
" Denrse Goetheyn (Gent) 
3 Ward De Schr i jver (Gent) 
9 Johan Beke (Wondelgem) 

'O Maurrts Terri jn (Gent) 
11 Maria Die i ickx (Gent) 
12 Raf Baeyens (Gent) 

Ledeberg 
1 Ceorqes Van Gybeghem [Me eibeke) 
2 Mw J De Cabtei Buvl (LedeDe q) 
3 J D° Suttei (Mel le) 
4 Urbain De Vos (Zaf fe la ie) 
3 Koen Van Meenen (Heusder) 
o Fi Vercaemer (Vurste) 
7 Mark Van Grambergen (Wachtebeke) 
3 Osv r id Van Ooteqhem (Gentb uqqe) 

Eekio 
1 AlfoTs Van Holde ibeke (WadibChoot) 
2 W I I , Steenbeke (Eekio) 
3 A Van Landschoot (Adegemï 
4 Daniel Coppejai is (Kapri jke) 
5 Guido De Pestel (Oost EekIo) 
j P Van Grambergen (Ertvelde) 

Deinze 
Georges Heyde (Zulte) 

2 J Schelstraete (Nevele) 
3 R Van den Abeele (St Ma • Latem) 
4 Guido Vanden Kerckhove (Aa i te i ) 
D Drrk Van Poucke (Zwi jnaarde! 
j R Coessens Denze) 

Evergem 
I Mark Stalb (St Amandsbe ig) 
' Lucren De Spriet (Wondelgem) 
3 D De Poorter (Waarschoot) 
4 Andre Vandenberqhe (Oostakker) 
D H Van Dycke (Evergem) 
3 A Martens (Zomergem) 

ARR. OUDENAARDE 
KAMER 

1 Prof M De Backeie (Munkzwalm) 
2 Fr Van den Eede (Oudenaarde) 
3 Herman Gi lbert (Ronse) 

Plaatsvervangers 

1 Piet D Haeyers (Oudenaaide) 
2 Enk Lefevre (Hurse) 
3 A Denharrng (Oudenaarde) 
4 Dr J Hel lebuyck (Krurshoutem) 
5 J Cosyns (Brakel) 

G H De Bruyne (Antwerpen) 
Urt t redend senator 

Voor de Senaat zre arr Aalst 

PROVINCIE 

Oudenaarde-Kruishoutem 
1 Mevr Agnes Herman echtg A De Vos 

(Oudenaarde) 
2 Jaak Janrn (Hurse) 
3 A l fons De Stercke (Wor tegem-Peteqem) 
4 Dr Hel lebuyck (Kru ishoutem) 

Ronse-Brakel-Harelbeke 
1 Jakiren Vandenbossche (Kluisbergen) 
2 Jozef Cosrjns (Brakel) 
3 V Ghrjslynck (Munkzwalm) 
4 Mar ie Mad Brosse wed Ladou (Ronse) 

ARR. SINT-NIKLAAS 
KAMER 

1 Nel ly Maes (St Niklaas) 
Urttr vo lksver tegenwoord iger 

2 Al fons Claes (Rupelmonde) 
3 Georges De Paep (Vrasene) 
4 Dr A l fons Lisaerde (St Niklaas) 

Plaatsvervangers 

1 Alors Goyvaerts (Beveren) 
2 Raoul De Ryck (Temse) 
3 Joris De Backer (St Nrklaas) 
4 Dirk Heye (Lokeren) 
5 Gaby De Gauwer (Melse le) 

0 Maurr ts Coppreters (Nieuwkerken) 

SENAAT 
1 Maurrts Coppreters (Nieuwkerken) 

Ui t t redend senatoi 
2 Mevr Van der Steen (Dendermonde) 
3 Fred Jegers (Beveren] 
4 Theo Ourntelrer (Hamme) 

Plaatsvervangers 

1 Juul Van Boxlaer (Wichelen) 
2 Raf A ldewe i re ld t (St Niklaas) 
3 De Pus (Oudegem) 
4 Gabriel Pauwels (Lokeren) 
5 A l fons Van Osselaer (Vrasene) 
6 Theophiel Nres (Zele) 

PROVINCIE 

Beveren-Temse-Sint-Gillis 
1 Raoul De Ryck (Temse) 
2 Al fons Claes (Rupelmonde) 

Ui t t redende provincreraadslrd 
3 Fred Jegers (Beveren) 
4 Ant Denert (Bazel) 
5 Ghislarn Van Vossel (Melse le) 
5 Gurdo Watershcoot (Nreuwkerken) 
7 Etrenne Oudenaert (Vrasene) 

Ui t t redend provincreraadslrd 

Sint-Niklaas-Lokeren 
1 Leo Van Hoeylandt (St Niklaas) 

Urt tredend provrncieraadsl id 
2 Maria Bayens (Sinaar) 
3 Herman Tusschans (Lokeren) 
4 A ime Wauman (Belsele) 
5 Lode Maes (St Niklaas) 
b Dr A l fons Lrsaerde 

WEST-
VLAANDEREN 

ARR. BRUGGE 

Brugge 
KAMER 
1 Pieter Leys (Brugge St Andr ies) 

Ui t t redend vo lksver tegenwoord iger 
Advokaat 

2 Jozer Speybrouck (Brugge) 
Kinderarts 

3 Mevr Rrka Buyse (Blankenberge) 
Onderwi jzeres 

- Valeer V iers t raete (Zedelgem) 
Bediende 

0 Jozef Van Gheluwe (Torhout) 
Beenhouwer 

Plaatsvervangers 

1 Mevr Mar ie t te Reynaert Detavernrer 
(Brugge-Assebroek) 
Regentes 

2 Raphael Declercq (Knokke Harst) 
Handelaar 

3 Boudewi jn Van Vraenderan (Brugge St 
Kruis) 
Bediende 

4 Gurdo Patrouil le (Brugge St Andr ies) 
Technisch tekenaar 

5 Oscar Vandenbussche (Brugge) 
Bakker 

6 Jan Fraipont (Brugge) 
Wetenschappel i jk vorser 

SENAAT 

1 Guido Van In (Brugge) 
Advokaat 

2 Paul Vlreghe (Torhout) 
Apoteker 

3 Jozef Fryns (Blankenberge) 
Handelaar 

Plaatsvervangers 
1 Mevr Josiane Van Vlaenderen Tuyaerts 

(Brugge St Kruis) 

Brbirotekarrs 
2 Jozef Deroose (Knokke Heist) 

Handelsdi rekteur 
3 Jos Kerckhof (Zedelgem) 

Geneesheer 
4 Wr l f r ied Trro (Ruddervoorde) 
5 Maurrts De Vrrese (St Mrchiels) 

Gepensroneerde 
6 Andre Mer tens (Brugge St Andrres) 

ingenieur 

PROVINCIE 

Brugge 
1 Raphael Declercq (Knokke Heist) 
2 Mevr Nele Mo l le t Soenen (Oostkarrrp) 
3 Jozef Deroose ( Knokke Heist) 
4 Hektor Van Rysel (Blankenberge) 
5 Paul Vl ieghe (Torhout) 
6 Wri ly Maenhout (Veldegem) 
7 Andre Mer tens (St Andrres) 
8 Fernand Col l ier (Jabbeke) 
9 Freddy Preters (Varsenare) 

10 Gi lber t Bauwens (Brugge Lrssewege) 
11 Jozef Inghels (Brugge Assebroek) 
12 Oscar Vandenbussche (Brugge) 
13 Henrr Slabbinck (Ruddervoorde) 
14 Mevr AIrne Kel lner Wi l l ems (Brugge-

Koolkerke) 
15 Ghis leen De Baets (Oedelem) 
16 Jozef Van Moor te l (Brugge) 
17 Maurrts De Vr iese (Brugge St Michrels) 
18 Andre Warnier (Brugge St Andr ies) 
19 Medard Beernaert (Brugge Lrssewege) 
20 Mevr Lena Verirnde Gevaert (Brugge 

St Mrchrels) 
21 Pieter Leys (Brugge St Andrres) 

ARR. KORTRIJK-IEPER 
KAMER 

1 Luk Vansteenkis te (Wevelgem) 
Urt t redend vo lksver tegenwoord iger 

2 Frans Vansteenkis te (Heule) 
3 Wi l f r red Van Holme (Menen) 
4 Mevr Vandevrjvere Mrnne (Kortrr jk) 
5 Wi l ly Waelkens (Waregem) 
6 Herwi jn Vandenbulcke (Lauwe) 

Plaatsvervangers 

1 José Deschaepmeester (Kortrr jk) 
2 Georges Deblauwe (Kuurne) 
3 Mevr Verschaete Demrddele 

(Zweveqem) 
4 Andre Flamez (Gul legem) 
5 Georges Naert (Harelbeke) 
6 Errc Waelkens (Tiegem) 

SENAAT 
1 Frans Blancquaert (Kuurne) 

U i t t redend senator 
2 Mevr Maddens (Geluwe) 
3 Mevr Vanoosthuyze Labeeuw (Heule) 
4 Jan Carpent ier ( leper) 

Plaatsvervangers 
1 Henri Ver l iese (Poperinge) 
2 Noe Pommelaere ( Ingoorgem) 
3 Joris Braem ( leper) 
4 Roger Verhaege (Waregem) 
5 Rik Sohier (Poperinge) 
6 Kamiel Van Reeth (Wevelgem) 

PROVINCIE 

Kortrijk 
1 Roger Vandewat tyne (Kor t r i jk ) 
2 Mevr Lutgarde Van Landuyt Comeyne 

(Kor t r i jk ) 
3 Wal ter Verschaete (Zwevegem) 
4 Noe Pommelaere (Ingoorgem) 
5 Lucren Vandewrele (Lendelede) 
6 Pol Vandenheede (Anzegem) 
7 Wal ter Vanmaercke (Tregem) 
8 John Flo ( Zwevegem) 
9 Gaston Desmet (Kortrr jk) 

10 Fernand Duthort (Bel legem) 
11 Frans Blancquaert (Kuurne) 

Menen 
1 Herwrjn Vandenbulcke (Lauwe) 
2 Joel Tahon (Menen) 
3 Mevr Charles Van Neste (Bissegem) 
4 Andre Flamez (Gul legem) 
5 Luc Vansteenkis te (Wevelgem) 
6 Frans Vansteenkis te (Heule) 

Harelbeke 
1 Raf Parmentier (Waregem) 
2 Mevr L ucie Decock Debaets 

(Harelbeke) 
3 Jan Devisschere (Harelbeke) 
4 Jules Desmedt (Beveren Leie) 
5 Herman Vandenberghe (Harelbeke) 

ARR. OOSTENDE 
KAMER 

1 Emiel Vansteenkis te (Oostende) 
Ui t t r vo lksver t gemeenteraads l id 

2 Jaak Vandemeulebroucke (Oostende) 
Gemeenteraadsl id leraar 

3 Urbain Bruynoghe (Houtem) 
Ui t t r prov raadsl id landbouwer 

4 Joost Tryhou (Diksmuide) 
Advokaat schepen ( jongerenkandidaat) 

5 Kris Lambert (Oostende) 
Urtrt prov raadsl id gemeenteraads l id 
geneesheer 

Plaatsvervangers 

1 Jaak Vandemeulebroucke (Oostende) 
2 Omer Huygebaert (Westende) 

Schepen ingenreur 
3 Bert Hendryck (De Panne) 

Voorz afd arch i tekt 
4 Maur i ts Meyns (Ette lgem) 

Gemeenteraadsl id zel fs tandige 
5 Karel Theunynck (N ieuwpoor t ) 

Lid van de KOO Vrachtwagengele ider 
6 Mevr Mar ia Lootens Ampe K(oekelre) 

wed Etrenne Lootens brouwerr j 

SENAAT 

1 Mevr Marra Lootens Ampe 
zie h ierboven Koekelare 

2 A lber t Huyghe (Veurne) 
Kant gevolm stadontvanger 

Plaatsvervangers 

1 Kris Lambert (Oostende) 
2 Maur i ts Zwaenepoel (Giste l ) 

U i t t r prov raadsl id gemeenteraads l id 
ze l fs tandige 

3 Jozef Hoste (Diksmuide) 
Gemeenteraads l id geneesheer 

4 Emiel Vansteenkis te (Oostende) 
Ui t t r vo lksver tegenwoord iger 

PROVINCIE 

Diksmuide 
1 Jozef Hoste (D iksmuide) 

Gemeenteraads l id geneesheer 
2 Jozef Hendryckx (Koekelare) 

Gemeenteraads l id l id AB 
3 Ria Vermei re (Zarren Werken) 

Lic rechten zel fs tandige 
4 Mar t in Van Cleven (Houthu ls t ) 

Voorz afd gemeenteraads l id 

Veurne-Nieuwpoort 
1 Urbain Bruynoghe (Houtem) 

Ui t t r prov raadsl id landbouwer 
2 Wi l ly Devr iendt (N ieuwpoor t ) 

Lid AB gemeenteraads l id bediende 
3 Therese Van Louwe Heylen (Koksi jde) 
4 Bert Hendryckx (De Panne) 

Voorz afd arch i tek t 

Oostende-Gistel 
1 Maur i ts Zwaenepoel (Giste l ) 

U i t t redend 
2 Kris Lambert (Oostende) 
3 Lieve Laleman (Midde lkerke) 

Schepen advokaat 
4 Reimond Lagast (Bredene) 

Schepen bediende RMT 
5 Maur i ts Meyns (Et te lgem) 

Gemeenteraads l id ze l fs tandige 
6 Omer Standaert (Spermal ie) 

Gemeenteraads l id landbouwer 
7 Iwein Scheer (Oostende) 
8 Eddie Vyncke (Eernegem) 
9 Dr ies Demoen (Oostende) 

Bestuurs l id leraar 
10 Lon Dewul f (Westende) 

Schepen hovenier 
11 A l fons Van Rintel (Zandvoorde) 

Lid KOO geneesheer 

ARR. ROESELARETIELT 
KAMER 

1 Mik Babyion (Roeselare) 
U i t t redend vo lksver tegenwoord iger 

2 Jef Patt i jn ( Izegem) 
3 G Verkest (Tielt) 
4 Jor is Devr iendt (Gi ts ) 

5 Daniel Van Damme (Staden) 

Plaatsvervangers 

1 Bernard Depoorter ( Izeqem) 
2 Gerda Debout te (Roeselare) 
3 Lode Van Bierv l ie t (Moors lede) 
4 Robert Caste leyn (Meulebeke) 
5 J P Pellaert (Hooglede) 
6 Wi l ly Persi jn (Wingene) 

SENAAT 
1 Wi l ly Persi jn (Wingene) 

U i t t redend senator 
2 Roland Dubucquoy (Ooigem) 

Plaatsvervangers 
1 Mevr Van Moerkerke Vermeersch 

(Roeselare) 
2 Odiel De Volder (Ardooie) 
3 Hugo Van den Buicke ( Inge lmunster ) 
4 Elmar Van Bierv l ie t (Gi ts) 

PROVINCIE 

Roeselare 
1 Mevr Pott ie Kindt (Roeselare) 
2 Lode Van Bierv l ie t (Moors lede) 
3 Mevr Gerda Debout te (Roeselare) 
4 Arno ld Raes (Ledegem) 
5 Marcel Persi jn (Roeselare) 
6 Mik Babyion (Roeselare) 

Izegem 
1 Elmar Van Bierv l ie t (Gi ts ) 
2 Bernard Depoor ter ( Izegem) 
3 J P Pellaert (Hooglede) 
4 Odiel De Volder (Ardooie) 
5 Van den Buicke ( Inge lmunster f 
6 Daniel Van Damme (Staden) 

Tielt 
1 Roland Debucquoy 
2 Herman Vers lype (Tielt) 
3 Kr ista Decavele (Aarsele) 
5 Robert Caste lyn (Meulebeke) 
6 Roland Bayens (Den te rgem) 
7 Lambert Golsteyn (Wingene) 
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BRABANT 

VERKIEZINGS
MEETING 

8 maart 1 9 7 4 om 2 0 u 3 0 
Zaa l C E N T R U M 

Kerkplein - Londerzeel 
Sprekers : 

V ic A N C I A U X 
Paul PEETERS 

Hugo S C H I L T Z 

ALSEMBERG 
TELLERS GEVRAAGD 

WIJ zoeken 100 sportieve men
sen (man of vrouw) om op 10 
maart m de namiddag deel te ne
men aan een sportieve telling 
Wie doet mee ' Geef uw naam 
en adres af in het lokaal Uilen 
spiegel, Pletmckxstr, 38 te 1000 
Brussel, tel 12 13 74 

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 

GEWEST NOORD BRUSSEL 
AUTOKARAVANEN 

Alle leden en sympatisanten 
nemen deel aan de autokaravaan 
Ingericht door het •• Gewest 
Noord » Personen die geen wa
gen ter beschikking hebben zijn 
eveneens welkom 
AUTOKARAVAAN A 

Verzamelen op 2 maart te Ka-
pelle op-den Bos Mechelbaan 62 
(Paul Peeters) Vertrek 13 uur 
stipt 
AUTOKARAVAAN B 

Verzamelen op 9 maart te Ka-
pelle op den Bos, Mechelbaan 62 
(Paul Peeters) Vertrek 13 uur 
stipt 

ARR. LEUVEN 
ARRONDISSEMENTELE KIESMEETING 

Donderdag 28 februari om 20 u 
in de « Salons Georges », Leuven 

Kleinkunstoptreden 
Film met de topmensen uit de VU 

Korte toespraken van de drie Leuvense mandatarissen 

BERICHT : SOCIAAL DIENSTBETOON 
Door overvloed van verkiezingsnieuws en -kommentaar was het ons 
deze week niet mogelijk, de rubrieken Sociaal Dienstbetoon te publice
ren. Dat zal gebeuren van zohaast de toestand weer normaal is. De 
verkiezingtn zijn er trouwens oorzaak van dat ons blad tijdens de kies-
strijd slechts op 16 biz i.p.v. 24 verschijnt. Ons blad zal na de verkie
zingen zijn normale omvang hernemen. DE REDAKTIE 

FEBRUARI 

23 Muizen : 3de Volksuniebal, 20 u zaal Eldorado, Leuvense 
steenweg 312 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 Dilbeek : Grote volksvergadering, zaal Mertens Ninoofse 
stwg 359 om 20 u Sprekers o r Vic Anciaux en Jef Valkeniers 
over Ibramco RTT Brussel en Pajottenland 
28 Leuven : Arr verkiezingsmeeting, 20 u , Salons Georges 
28 Opwijk . Meeting, St-Pauluszaal, 20 u met V Anciaux 
L De Leu F Van de Velde Fr Berghmans 

MAART 

1 Leuven . Opening lokaal « De Geus », Naamsestr 
2-3-4 St-Katerina-Lombeek : Haantjeskermis in zaal Uilenspie
gel, Kerkstr 24 Zaterdag en maandag om 18 u Zondag 12 u 
2-3-4 St-Kwintens-Lennik : Mosselkermis in « De verzekering 
tegen de grote dorst », (rechtover de kerk Eizeringen) Zater
dag en maandag vanaf 18 u , zondag vanaf 12 u 
2-3 Alsemberg : Pensenkermis in het «Gildenhuis» te Dworp 
telkens vanaf 12 u 

6 Overijse : Kiesmeeting in zaal Luxemburg om 20 u met Vic 
Anciaux Bob Maes Marcel De Broyer en Miei Dewaet 
7 Schepdaal : Meeting in zaal « Dancing Astrid » Ninoofse 
stwg 109 met sen Lode Claes burgemeester Jef Valkeniers 
en prov raadslid Staf De Doncker 
7 Schaarbeek : VU-meeting, zaal Het Gastel Josaphatstr-
Bertrandlaan, 20 u , met Vik Anciaux 
8 Londerzeel : Verkiezingsmeeting, zaal « Centrum » Kerk 
plein om 20 u 30 Sprekers Vic Anciaux, Paul Peeters Hugo 
Schiltz 
9 Tervuren : Afdelingsbal. 
9 Schaarbeek : VU-Autokaravaan, samenkomst om 13 u sta 
tion, Pr Elisabethplein Inl Jan Vermeulen Zenobe Gramme-
laan 87 1030 Brussel tel 02/4104 07 
9 Boortmeerbeek : Recht-door-bal. 
16 Bollebeek-Brussegem : Dansavond VU-Mollem om 20 u 30 
in zaal « Alida » 
16 Boutersem : Afdelingsbal. 
16-17 Schepdaal : Haantjeskermis in de zaal « Select •> Ni 
noofsestwg De VU-afdeling Schepdaal-St-Martens-Lennik no
digt u allen zeer hartelijk uit 
22 Buizingen : Meeting met Hugo Schiltz, te 20 ,u zaal De 
Welkom de Kerchovestr 16A (in samenwerking met de afde
lingen Halle St-Pieters-Leeuw Lot, Huizingen en Dworp) 
30-31 Liedekerke : Breugelmaal, zaal Golden Ray Meersstr 
61 

GREMBERGEN 
LAATSTE 5 000 ZELFKLEVERS 

Ingevolge vele bestellingen zijn 
WIJ genoodzaakt geweest onze 
oplage zelfklevers te verdubbe
len Onze voorraad slinkt zeer 
snel ' 

Bestel nog vandaag ' 
— Prijs 2fr per stuk 
— Te bestellen Sekret Volks
unie Grembergen P/A Segers 
Achiel Bakkerstraat 67, 9150 
Grembergen Tel 052-238 89 

HAACHT 
DESIRE COOP 

Het kwam zo onwezenlijk over. 
in Haacht is « onze drukker » 
overleden. Een wegschuivende 
papiermassa in de drukkerij velde 
hem neer. Hij was even 68 jaar 
geworden, maar met zijn dyna
misme en gul optimisme zou je 
hem die leeftijd zeker niet gege
ven hebben. Desire zette vaders 
drukkersbedrijf voort. Wij kunnen 
hem plaatsen in de rij betekenis
volle meester-drukkers die de 
Vlaamse Beweging groot maak
ten. Net als de Deens en « De 
Werkman » en « Het Land van 
Aelst » uitgaven, zo gaf Coop de 
« Gazet van Haacht » en later 
« De Nieuwsbode » uit. Voor het 
kanton Haacht was de betekenis 
onschatbaar. Het Vlaams-Nationa-
lisme heeft steeds voor het arr 
Leuven in het Haachtse de hoog
ste procenten behaald. 

Tijdens de bezetting werd de 
uitgave en het bedrijf opgevor
derd door de Duitsers. Na de oor

log werd alles kort en klein ge
slagen en onder sekwester ge
plaatst Vrouw en kind waren 
doorheen de Dijlebeemden weg
gevlucht. Omdat zijn veroorde
ling op de V-dag viel, deed de 
rechter er een patriotisch schep
je bij 20 jaar ! Geen enkel 
schrijver van een of ander artikel 
kreeg de rechtbank van hem te 
weten ; hij was meer dan een 
handelaar ! Hij heeft geboet zo
als velen. Zes jaar en 10 dagen 
waren zijn deel ; later merkte hij 
steeds fiumoristisch op : « Die 
10 dagen, dat was verdiend.,, 
maar die 6 jsar nset ! ». Hij werd 
geen verzuurd man, integendeel ' 
Met zijn echtgenote Maria van 
Gol leidde hij opnieuw het be
drijf ; het werd een der vooraan
staande drukkerijen in de streek 
Oude « vijanden >. werden zijn 
vrienden 

Aan mevrouw Coop, dochter 
schoonzoon en familie biedt het 
arr bestuur zijn oprecht mede-
voelen aan 

LEUVEN (Arr.) 
GETUIGEN 

We hebben 264 getuigen nodiq 
op 10 maart voor de telburelen 
Wie mee wil helpen kan zijn 
naam opgeven bij de arr sekr 
Fr Vanden Eynde Tervuurse vest 
209, Leuven, tel 016/365 70 
VERKIEZINGSFONDS 

Koken kost geld Steun ons m 
deze verkiezingsstrijd door uw 
bijdrage te storten op rk 832 04 
van Kredietbank-Heverlee voor ni 
430-4824371 46 « VU-arr Leuven 
Vermeld Verkiezingsfonds 

LEUVEN (Agglomeratie) 
OPFNING VERDAAGD 

De opening van het lokaal « De 
Geus •> voorzien op 1 maart a s 

moet wegens onvoorziene omstan
digheden met een week verdaagd 
"vorden dus op 8 maart Het zal 
een verkiezingsopening worden ' 
AUTOKARAVAAN 

Zaterdag 2 maart door Leuven, 
verzamelen om 14 u in de C 
Meunierstraat Zaterdag 9 maart 
door Heverlee en Kessel-Lo, ver
zamelen om 13 u op het De 
Becker Remyplein 

SCHAARBEEK 
ROUW 

Een groot verlies heeft de VU 
afdeling Schaarbeek getroffen 
door het schielijk overlijden van 
z jo 46 jarige penningmeester, de 
1 Jozef Van der Linden Reeds 
oenningmeester bij de stichtino 
/aT de afdeling 20 jaar geleden 
.-as hij gekend en bemind vooi 

z i j l stiptheid m ae ooekhoudinc) 
en zijn gemoedelijk omgang met 
edereen Een groot verlies voor 

de afdeling die nog lanq zal na 
verken 

De afdeling biedt dan ook haar 
nnig medevoelen aan aan zijn 

familie aan haar die hem de laat 
ste jaren nog wat vreugde schonk 
en m het bijzonder aan zijn 80-
jarige oude vader 

STEENOKKERZEEL-PERK 
DIENSTBETOON 

In het Vlaams Sociaal Gen 
u m Van Frachenlaan 40 Steen 

-jKke'zeel 
Elke 2de dinsdag van 21 tot 22 

j door dr Anciaux volksverf 
en Mon Schepens federatie en 
' emeenteraadslid 

Elke 4de dinsdag van 21 tot 22 
u dooi T Pauwels prov raads 
liö en P Vancauwenbergh ge
il eenteraadslid 

Ziidagen van de Vlaamse Zie
kenkas elke dinsdag van 20 tot 

LIMBURG 
DILSEN 
GROOT VU-BAL 

Zaterdag 2 maart Groot Bal van 
de Volksunie in dancing Welkom 
te Rotem Te gast « the belgium 
top disco bar » met DJ Cornel o 
en zangeres Erica Felicia Aan 
vang 20 u 

Gastspreker Dr Vandekerck 
hove kandidaat eerste plaats 
voor de senaat 

Tegelijkertijd voorstelling van 
de kandidaten voor de provincie 
raad van het kanton Maaseik 

ARR. PROPAGANDA 
VERKIEZINGEN 10 MAART 

Voor de arr propaganda in ons 
ariondissement Hasselt werd Jan 
Roux aangesteld als verantwoor 
delijk Adres JA/interslagstraat 
163 Genk tel 01152504 

Bij onze propaganda horen au 
tomatisch een hele boel kosten 
U kunt het onze verantwoordelij 
ken voor de financies gemakke 
lijker maken door aanstonds uw 
gewaardeerde bijdrage te storten 
op de Kredietbank-rekening van 
Volksunie arr Hasselt p/a Miei 
Pais 3z80 Tessenderlo nr 453-
7049291-03 

HERK-DESTAD 
RASKIN OVER IBRAMCO 

Op maandag 25 februari om 
20 uur in zaal Parkhotel te Lum 
men spreekt volksvertegenwoor 
diger Evrard Raskin over 
IBRAMCO op uitnodiging van 
VUJO 

HASSELT 
VERKIEZINGSBAL 

Te oordelen en naar de op 
komst en naar de stemming op 
het afdelingsbal in zaal Halma 
op zaterdag 16 februari beteke 
nen de verkiezingen van 10 maar 
een nieuwe doorbraak van de 
Volksunie in kanton Sint Truiden 

Samen met de lijsttrekkers van 
Kamer en Senaat Vandekerck 
hove en Olaerts waren bonder 
den aanwezigen getuige van de 
Volksunie-groei m ons kanton 

TONGEREN-MAASEIK (Arr.) 
KIESFONDS 

Afgezien van ae specifieke arr. 
propaganda, moet ons arr in de 

nationale kampagne een vrij hoge 
financiële bijdrage leveren Daar
om een verzoek aan onze leden 
en simnatisanten om hun bijdrage 
te storten op de rek. van de arr 
kas : KB-Bilzen 452-7025151-37 
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 Grotst' 
18 Peer tel 011/30509 (30458) 
PROPAGANDAMATERIAAL 

Arr Tongeren bij P Raskin en 

ir Maaseik bij J Indekeu 

IMTVvISSELING VAN IDEEËN 
He- arr bestuur verzoekt lede 

een «/an ieder pamflet affiche 
d uk.v'erk gadgets enz 25 ex on-
nicldellijk te zenden naar Jaak 

haekeu Grotstr 18 3570 Peei 

CENTRALE INFORMATIE 
Alie mogelijke inlichtingen ovei 

j'opaganda publiciteit stunts 
posttarieven organisatie formali 
teiten enz worden bekomen bij 
Jaak Indekeu Grotstr 18 3570 
Deei tel 011 30509 

nimK\ 
FEBRUARI 
25 Lummen . Voordracht Raskin over Ibramco 
28 Diepenbeek : Verkiezingsmeeting n lokaal « De Zwaan « 
Sprekers Jef Olaerts en dr Vandekerckhove 

MAART 
2 Eigenbilzen : Afdelingsbal te 20 u m de Gemeentezaal 
Orkest Bert Minten 
2 Dilsen : Groot VU-bal. 
16 Neeroeteren : Dansavond (or.<es' Margafan) in zaal Lm 
denhof om 20 u 
23 Lommei : Afdelingsbal om 20 i 

APRIL 
13 Genk • arr. Hasselt viert 20 jaar Volksunie in zaal Familia 
Orkesten Bobby Carnarius en Ber; Minten 

ZO^«€RC3IS 
Juffrouw omgeving Diest hogei 
middelbare studies en daktilogra 
fie zoekt werk als bediende Kon-
takt Vla sen Van Haegendoren 
G Gezellelaan 63, 3030 Heverlee 

R 20 

Wie talenten heeft als opvoedei 
kan gemakkelijk werk vinden in 
de door de staat erkende autorij
scholen Belangstellenden wen 
den zich tot senator Bob Maes, 
Parklaan 14 1930 Zaventem tel 
20.18 59 R 23 

Jonge man, woonachtig Tienen 20 
I lagere humaniora zoekt pas 
send werk Kontakt via sen Van 
Haegendoren G Gezellelaan 63 
30CO Heveriee R 21 

medegedeeld 
Vandaag zaterdag 23 februari om 
14 u 30 betoging te Brugge voor 
de vrijlating van de aangehoude 
nen in de zaak Cyriel Verschaeve 
Verzamelen Markt, Brugge te 
14 u. 30 Er vertrekken bussen te 
Antwerpen (Steen, 13 u ) en te 
Gent (St-Pietersstation 14 u.) 
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OOST-VLAANDEREN 
NIEUWKERKEN WAAS 
GROTE VOLKSVERGADERING 

Zaal De Klok. Vr i jdag 1 maart 
1974 te 20 u met Maur i ts Cop-
p ie ters . 

Dé Waaslander in de Wetst raat 
Nel ly Maes. 

Dé eerste v rouw van het Waas
land in het par lement . 

Toegang v r i j . Iedereen we lkom 

AALST (Arr.) 
vtRKIEZINGSFONDS 

Op oei ivoi iJ ige jnnvraag is oiv 
.:e ( lenningnieester beschikbaa'-
v' ioi een bezoek ten huize Zijn 
l ^ a i ^ > Richard De Grom Z T ^ 
S«ff'':"-0S3 07757. 
PERMANENT SEKRETARIAAT 

Het \e ik iez ingssekreta ' ' iaat 'S 
.'ir^ d.igen open vanaf 10 u Het 

.^iuitinijsuur s avonds is athan-
•nÉljjk. a ' 9 9 - de omstandighedei^ 
. W A a 3 « # ' v lokaal Het Gu ide-
Vües, Esptanadeplem. Aalst Te' 
^•i;- .37521 

GAVERE 
; 0 I .VU-VOORJAARSBAL 
s?^^ te ' " - Volksunic-svmpat isantep 
'AouféiY i iKqenodigd naar ons -1de 

' - , ' ,,.,..-;-.il 0|i zaterdag 2 n i j j ' 
•= \ ill ,,.il . Raciiiq ". Markt te 
'., . t̂ i o 0111 20 uur 

Tike^t •• The May Jins • (u* f 
• f e i r ; 

zingsbal van ' Kaarten bij alle 
bestuLirsleden. 
FIN, STEUN 

•Uw f inanciële steun word t 
dankbaar te gemoet gezien op 
•ek. nr. 446-2508871-09 van Volks
unie-Gavere, of Postgiro 49.69 
van de Kredietbank te Gavere. 
HEUSDEN-DESTELBERGEN 
VERKIEZINGEN 

Gevraagd medewerkers , die 
j i c h een maand extra w i l len inzet
ten voor de verk iez ingsst r i jd . 
Wend u daarom vandaag nog bij 
Roland Kerckaert , Europalaan 16 
te Destelbergen ( te l . 28.35.46) of 
op het VU-sekr., Dorpslaan 7 te 
Heusden ( te l . 30.93.86). 
NINOVE 
SOC DIENSTBETOON 

Elke laatste zondag van 11 tot 
;2 LI door Bert De Cremer ten 
huize van Georget te De Kegel , 
Leopoldlaan 86, l^linove. 
VERKIEZINGSFONDS 

Alle bi jdragen zijn we lkom op 

het verk iez ingsfonds van de afde
l ing en kunnen gestor t worden op 
rekening 190.57 van ASLK Ninoce, 
rek. nr. 4105291-8161. 

DE LENTE ROLT DE WINTER OP 
SCHOON VLAANDERENLAND 
ONTWAAKT 

En wie de wekker heeft ge
hoord die neme de fiets van 
stal en rijde met ons door het 
Denderdal, van west tot oost, 
van zuid tot noord. 

Vandaag zaterdag 23 februa
ri rijdt al wie jong van hart en 
nog wat soepel van benen is, 
mee in de fietskaravaan van 
VU-Ninove. 

Vertrek : 13 u. 30, Graan
markt, Ninove. Afstand 30 
km. Aankomst rond 18 u. (in 
elk geval voor het donkert). 
Bezemwagen voorzien. 

WEST-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 

.DIENSTBETOON 
De maandel i jkse zitdag %.. 

• ••Iksvert. P. Leys zal voor loo , 
•liet meer doorgaan omwi l le var 
Je verk iez ingsakt iv i te i ten 
ONZE KANDIDATEN VOOR DE 
.••FRKIEZINGEN 

Kamer . derde effekt Rika BL.'>.-
>e . Senaat derde ef fekt Jef 
' . y i i s . P r o v i n 6 i j | ^ ^ v i e r ^ , , ^ f ^ ! s . t 
H Van R i i s s e t . - % | ^ ^ ; - ' # - i f p f i a -

Leden-lezers e'n . s impat isante i i 
qeef uw s tem aan deze mensen 
e,i beveel ze aan bij uv. ' ' ' 
en kennissen. 

Stort uw bi jdrage op udnh^t--
',".J-Blankenb,erge. Kredietbank n-
-'2-7042961-64 Dank bij voorbaat 
\ ERLOFVOORUITZICHTEN 

Personen ue l ke voor bet a s 
•seizoen een geschikt hotel-pen
sioen zoeken kunnen zicH stP'"> '̂-= 
,1111 in l icht ingen belangloos 
ten tot de I K Fi'ed Vanden C,^^ 
cke. K. D Q I Ï I I ^ 37. 8370 Bkm. 
^•enb^ccgf, • . , . * -

Te fiji^t«ij;,1<amers met ot zonde-
K lokgelegèhl ieid voor 1 tot 4 per-
•-onen en studente gevraagd voor 
lul i . hulp in keuken of zaak Zich 
.venden : spi jshuis B e a ^ ^ ^ ^ ^ f e ^ 
Smet de Naeyerlaan 86! - - i - . i . 

Gevraagd hutsbewaardster 
voor appar tementsgebouw : "o op 
verhur ing en opkuis - woonst 
Zich wenden in bovenvermeld 
spi jshuis Béarnaise. 

DE HAAN en BREDENE 
PROVINCIERAADSLIJST 

Oe besturen van onze afdel in
gen kwamen overeen een extra 
inspanning te doen voor schepen 
Reimond Lagast, kandidaat vooi 
de provinc ieraad. 

DIKSMUIDE (Kanton) 
AUTOKARAVANEN 

In ons kanton worden drie auto
karavanen voorzien als vo lgt : 
23 februar i : ver t rek Koekelare 
13 u. oostkant van het kanton : 
9 maart : ver t rek Diksmuide 13 u 
westkant van het kanton; 9 maart 
het gehele kanton Diksmuide 

ICHTEGEM 
GEBOORTE 

Bij onze leden Wi l ly Mat theus-
Verbrugghe, kwam op 13 januari 
een jonge Wim het gezin vergro
ten . Hartel i jk prof ic iat . 

KLEMSKERKEVLISSEGEM 

VERKIEZINGSSTRIJD 
Wie onze afdel ing wi l steunen 

in de verk iez ingsst r i jd kan dit 
doen door eeh f inancië le bi jdrage 
te s tor ten op PR 000-0414831-59 
van N Mahieu. Vosseslag 31. 
Klemskerke. Vermeld ing : « Ver
kiezingsfonds '•. De eerste schen

king kwam van een op rust ge
stelde arbeider die van zijn karig 
,)ensioentje 200 fr. o f ferde ! 

KNOKKE-HEIST 
HELPERS GEVRAAGD 

Onder impuls en leiding van 
iet jonge bestuur draait de ver
kiezingspropaganda op vol le toe-
•en We kunnen echter nog men
sen gebruiken. Wie wi l meewer-
'-,en als busser, plakker, schr i j -
.er. wende zich tot Smedestraat 
82 

Onze kandidaten zijn Raf De-
c lercq en Jef Deroose. resp. 1 en 
J op de prov inc ieraadsl i js t 

KOEKELARE 
AUTOKARAVAAN 

Vandaag 23 februar i ver t rek t de 
eerste autdkaravaan aan de kerk 
te Koekelare. Ver t rek : 13 u. Ein
de is eveneens voorzien in Koe-
xelare. 
L E D E N F E E S T 

Een gelukkige voorz i t ter An-
toon Landuyt kon op ons leden-
feest event jes 176 man begroe
ten ! Er was bovenste s temming . 
Mie i Vansteenkiste hield een kor
te toespraak. Onze kandidaten 

'mevr . Lootens en J. .Hendryckx 
waren natuur l i jk ook van de par
t i j . 
!N M E M O R I A M E. LOOTENS 

Morgen 24 februar i word t in 
de parochiekerk om 10 u. een 
jaarmis opgedragen ter nagedach
tenis van Etienne Lootens zaliger. 
Wi j doen een beroep op onze le
den 0111 talr i jk aanwezig te z i jn. 

OOSTENDE-STAD 
GEBOORTE 

O p 31 jantiari werd Elke gebo
ren, de dochter van Edm. en Thé-
rèse Vanrenterghem harte l i jke 
ge lukwensen. 

ARR. MEETING OVD 
Zaal 't Wi t Paard, van Ise-
ghemlaan, Oostende. 
Vrijdag 1 maart 1974 om 20u30 
Voorstelling der kandidaten. 
Sprekers : 
Frans Van der Eist, Hugo 
Schiltz en Emiel Vansteen
kiste, 

OOSTENDE-STENE 
OVERLIJDEN 

Andermaal kwam grote rouw 
onze penningmeester te t r e f f en . 
Op 12 februar i is van ons heen
gegaan de vader van mevrouw 
Demeulenaere-Defeau. Onze 
meest innige deelneming. 

SNAASKERKE 
GEBOORTE 

Bij Paul en Lieve Vandecasteele 
kwam een eerste kindje op 10 fe
bruar i , een dochter t je Tineke. On
ze har te l i jks te ge lukwensen. 

WERVIK 

AKTIE 
Het VU-pamflet , dat op meer 

dan 3.000 exemplaren in Wer-
vik werd bedeeld, en dat de dis-
kr iminat ie aanklaagde waarvan de 
grensarbeiders het s lachtof fer 
z i jn , w e r d zeer gunst ig gekom-
mentar ieerd door de bevolk ing. 
Moge het een st imulans beteke
nen voor onze po l i t iekers en voor
al voor de heren ui t Brussel om 
eens voorgoed gedaan te maken 
met de werke l i j k wraakroepende 
manier waarop de grensarbeider 
moet komen aan wat genoemd 
word t : het l evensmin imum. 
SOC, DIENSTBETOON 

Vandamme Hervé, St -Maartens. 
plein 2 ; Jef Claeys, Ten Brielen-
laan 108. 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Weke l i j kse zi tdag voor admini
s t ra t ie en in l icht ingen : elke d ins
dag van 10 to t 11 u., ten huize 
van de afgevaardigde : Ten Brie-
lenlaan 108, 

Voor de leden uit Zandvoorde : 
vanaf de tweede hel f t van maart , 
word t een maandel i jkse zi tdag ge
houden. Nadere gegevens vo lgen. 
Deze zitdag word t gehouden door 
de Werv ikse afgevaardigde Jef 
Claeys, bij w ie men zich al t i jd kan 
wenden voor in l ich t ingen, 
DOKUMENTATIE 

Te Werv ik werd een vast VU-
sekretar iaat opger icht . Indien u 
nog beschik t over dokumenta t ie 
(oude «Wi j»-nummers, pamf le t ten 
en andere) moogt u deze afgeven 
bij Vandamme Hervé. Di t al les 
kr i jg t dan zijn plaats in het sekre. 
tar iaat. Ook al lerhande studies 
zijn we l kom. 

ZARREN-WERKEN 

ONZE KANDIDATE 
Onze afdel ing heeft voor de 

prov inc ieraadsl i js t een eigen kan
didate in de persoon van Rita 
Vermei re : een v rouw en een 
jonge v rouw ! A l leman in de 
weer om haar te steunen ! 

ZEEBRUGGE-LISSEWEGE-
DUDZELE 

MEDEWERKERS, MELDT U I 
Zoekt in de gunst ige sfeer van 

de verk iez ingsst r i jd medewer
kers voor NU, maar ook voor 10 
maart . Er d ient o.m, een uitge
breider bestuur te komen om de 
taken van de groeiende afdel ing 
verder aan te kunnen. Reeds ie
mand kwam zich spontaan mel
den. Wie vo lg t di t voorbeeld ? 
Een te le foont je naar 550.67 bi j 
gemeenteraads l id A. Vanhaute-
ghem doet het w e l . 

KflL€I1l 
FEBRUARI 

23 Ertvelde : Bal van de Vlaamse Staat 
20 u. Orkest De Batte ls. 

n zaal A t lan t is om 

MAART 

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

2. Gavere : VU-Weergalmbal om 20 u. 30 in zaal Racing. 
2. Lochristi : Kennismaking met Basken door W. Luyten, met 
opt reden Baskische koorgroep en d iapro jekt ie om 19 u., zaal 
Kinderen Dorny Dorp Oost (D l ) . 

2 Eekio : Bollekensbal, Europ Tour, Leopoldlaan, 20 u. 30. 
DJ Bert Declerck. 
9. Gent : Lustrum VNJ-Lentebal in zaal Roeland, Korte Kruis-
str 3 om 20 u Orkest A Moens.Erik Van Hove, Inkom 50 fr 
16 Denderhoutem : 13e nachtbal van de VU, zaal Hand In 
Hand, om 20 u. Orkest • Spiders Factory Kaarten a 60 fr. bij 
al le mandatar issen en kader leden. 

16 Melle : VU-bal 74 in zaal F lormanie, Gemeentep le in . Or
kest The Bats. Inkom 40 en 60 fr. Voorverkoop 50 fr. 
16. Dendermonde : Afdelingsbal, zaal « Koningshof ». Di jkst r . 
Aanvang . 20 u. 30 Toegang : 60 fr. 

w 
MAART 

1. Gistel Ter Karre : Pannekoekenfeest. 

1. Oostende : Grote arr. VU-meeting (zie aankondiging). 

1, Roeselare : VUJO-kleinkunstavond, zaal Lebon, Noordlaan, 
met Zjef Vanuytse l , de Kadul len en Luc Smet, Voorverkoop 
60 fr. Kaarten 80 fr. 

2. Izegem : Gezinswandeling, b i jeenkomst 13 u 30, Vlaams 
H U I S , Mark t , 

7 Roeselare : Mijn Russische reis door sen, Persyn in « De 
Nieuwe Beiaard », Grote Mark t , om 14 u. Inr ichters • Vlaamse 
Bond van Gepens ioneerden, 

9. Houthulst : Afdelingsbal zaal Rozenhof K lerken. 

9 Kortemark-Handzame : Bal in de feestzaal Casina, bij Geor
ges Despienter , Stat iest r , te Handzame, Aanvang : 20 u, 30. 
9. Oostrozebeke : Arr. VU-bal in de Zwar te Leeuw. 

Gevraagd hu isbewaarster voor 
appar tementen Zeedi jk te Blan
kenberge. Woons t -I- °'o voor ver
hur ing en opkuis. Gevraagd stu
dente 16 j . , maand ju l i , voor hulp 
in spi jshuis Béarnaise. Gevraagd 
goede verkoopster 25 j . twee ta l ig 
vanaf Pasen to t einde september 
in lus te rw inke l . Kontakt : E.M 
Duysters , Ast r id laan 32 Blanken
berge 8340, R 25 

Volgende waardevolle personen 
zoeken dringend een nieuwe werk
kring : sekretaresse steno-dakty lo, 
20 j , , l ie fs t buur t van Gent ; half-
t ime sekretaresse (38 j.) omge
v ing Gent; ve r tegenwoord iger met 
ervar ing ; handels ingenieur- f inan
cieel annal ist (32 ].), zeer waarde
vol e lement ; burger l i jk bouwkun
dig ingenieur ; ju r is t gespecial i 
seerd in f iskale aangelegenheden 
(26 j . ) . 

Bij volgende bedrijven worden 
kandidaturen ingewacht : a) f i rma 
gespecia l iseerd in brandbescher-
ming : ver tegenwoord iger ; b) 
metaa lverwerkend bedr i j f (Gent) : 
reiziger, verkoper , sekre taresse, 
hoofd van de f inancië le en kom-
merc ië le admin is t ra t ie ; c) Hoofd
bediende sociale zaken (minstens 
humaniora) voor belangr i jk elek
t ron isch bedr i j f (Gent) ; d) Ver
tegenwoord iger medische appara
tuur Oost en West-Vlaanderen + 
Brussel (minstens humaniora of 
techn isch ingenieur) . 
In l icht ingen ; vo lksver t . E. De 
Facq, kantoor ; Oranjeberg 19, 
9000 Gent ( te l . 09/25.64.91). Per
soonl i jke afspraken elke maandag 
en vr i jdag van 9 to t 17 u. R 22 

Gezocht ; Part-t ime thu iswerk v. 
dakty lo . Kontakt via André De 
Samblanx, Franse Linie 3. 3240 
Langdorp, te l . 016/584.37. R 2* 

1. Val lede en minder-val iede ou
der l ingen, u zoekt een Vlaams 
rusthuis in een rust ige omgeving? 
A l le komfor t in n ieuwbouw. 
2. Moderne vi l la te huur ; 4 slaap
kamers. Vr i j 15 maart . 
Z.w. ; Dirk Hiers, Langeweg 32, 
Over i jse (02)53,91.62. R 28 

Zeer akt ieve VU-fami l ie zoekt 
dr ingend won ing te huren met 3 
s laapkamers om verdere akt ie te 
Schoten nog nut t ig te kunnen 
doorvoeren en voorbere iden. Moet 
voor einde maart huidige won ing 
ver la ten i.v.m. e igenaarsbesl iss ing 
Kontakt ; Jos De Borger, Anjer-
str . 23, 2120 Schoten. R 26 

Wi j zoeken babysi t ters die op za
terdagavonden of eventueel uit
zonder l i jk op een weekdag 's 
avonds beschikbaar z i jn. Dit en
kel te Schoten. 
Kontakt : Jos De Borger, Anjer-
str , 23, 2120 Schoten, R 27 

Declercq Inge, Vlaams meis je , 
voor langdur ig herste l te Herent 
3t, Jozef Kl in iek, Kamer C, 272 
Dntvangt graag kaarten, postze
gels en a l ler le i punten. Dank bij 
voorbaat. R 29 

BRABANTIA 
ZIEKENFONDS 
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SOCWM L€l/€H 

ff SOCIO-V ITAAL INKOMEN ff 

of geleerd woord voor 
ELLENDE 
De armoede in België is groter dan men 
denkt Wij leven in een welvaartsstaat 
die de schijn verwekt dat iedere inwoner 
het daar goed heeft en een redelijk wel 
vaartspeil geniet Het aantal dat aan deze 
welvaartekspansie niet meedoen of daar 
m met volledig delen is zeer groot Vol 
gens statistieken zou 14% van de Bel 
gische bevolking in armoede leven dit 
Zijn omzeggens anderhalf miljoen perso 
nen 
Het feit dat men geen of weinig bede 
laars op straat aantreft heeft met deze 
vaststelling weinig te maken In een wel 
vaartsmaatschappi) leeft men in verbor 
gen armoe of in ellende dit betekent dat 
men juist genoeg heeft om nog net in 
leven te blijven 

De armoede in een welvaartsstaat is een 
maatschappij struktureel probleem dat in 
zekere mate nog schrijnender kan ge 
noemd worden dan de armoede of het 
algemeen lager levens en inkomenspeil 
in de landen in ontwikkeling De tegen 
stelling arm en rijk neemt belangrijker 
proporties aan in een welvaartsstaat 
omdat iedereen daar opgedreven wordt 
tot produceren en tot konsumeren 
Wie m het produktieapparaat met past 
zal met omkomen Daarvoor is men te 
beschaafd geworden En dit is dan ook 
het verschil tussen de 19de eeuwse ar 
moede en de « moderne armoede die 
veeleer ellende kan genoemd worden om 
dat er wel voor gezorgd wordt dat men 
in leven blijft maar dat men geen reke 
ning houdt met het feit hoe men leeft 
Onderzoeksteam s sociologen en andere 
knappe rekenaars hebben op grond van 
statistieken gezinsbudget enquêtes en 
dies meer de - ellende grens voor een 
gezin met twee kinderen berekend Zi| 
kwamen op een minimum gezinsinkomen 
van 12 500 fr Voor een echtpaar werd 
deze grens op 10 000 fr vastgesteld en 
voor een alleenstaande op 8 000 fr 
Dit zijn geen absolute kriteria doch eer 
der hoge gemiddelden van zeer uiteenio 
pende njfers die terzake m bepaalde stu 
dies genoemd worden Sommigen stellen 
het socio vitaal minimum voor een alleen 
staande vast op 4 000 fr Anderen stellen 

hogere grenzen vast maar houden dan 
ook rekening met kulturele behoeften 
Meestal wordt verondersteld dat arm zijn 
samen valt met met kunnen of met wil 
len werken om in zijn behoeften te voor 
zien Wanneer men rekening houdt met 
de hogere vooropgestelde " ellende 
grens stelt men vast dat in de aktieve 
zowel als in de niet aktieve bevolking 
personen voorkomen die het geciteerde 
minimum inkomen met bereiken 

ARMOEDE BIJ DE AKTIEVE BEVOLKING 

Op basis van de gegevens van de RMZ 
voor het jaar 1969 rekening houdend met 
een aantal bijkomende faktoren die met 
uit de cijfers van de RMZ blijken zoals 
gezinssamenstelling bedragen van km 
derbijslag aan de bron betaalde belas 
tingen werd door een onderzoeksteam 
berekend dat ongeveer 11°o van de aktie 
ve bevolking (464 337 personen) het so 
CIO vitaal minimum met bereikt In deze 
groep zitten zowel alleenstaanden als 
werknemers met gezinslasten zowel 
werklieden als bedienden 
Deze gegevens zijn weliswaar schattin 
gen omdat de nodige statistieken desbe 
treffend ontbreken Nochtans stellen wij 
vast dat uit andere bronnen blijkt dat 
van de gezinnen waar man en vrouw sa 
men beroepsarbeid verrichten er onge 
veer 10''o het socio vitaal minimum niet 
bereiken met hun gezamelijk beroepsin 
komen 

ARMOEDE BIJ DE NIET AKTIEVE 
BEVOLKING 

MINDER VALIDEN 

Alweer eens naar schatting zouden er in 
België 670 000 minder validen beneden de 
65 jaar zijn waarvan 250 000 minder dan 
21 jaar Uit steekproeven is gebleken dat 
zowat 50°o van de gehandikapten be 
roepsarbeid uitoefenen De andere helft 

IS dan hetzij werkloos hetzij volledig ar 
beidsongeschikt De bronnen van inkom 
sten kunnen van zeer verscheiden aard 
zijn Hier kan dus alleen maar het ver 
moeden ingeroepen worden dat een be 
langrijk deel van deze groep een beperkt 
inkomen heeft 

BEJAARDEN 

Alhoewel via het kanaal van de RMZ een 
belangrijke inkomensoverdracht van de 
aktieve bevolking naar de gepensioneer 
den werknemers overgaat nl 28 " 
van de te herverdelen som van de socia 
Ie zekerheid vallen vele bejaarden met 
hun pensioen beneden de armoedegrens 
Men moet er immers ook rekening mee 
houden dat met alle bejaarden iechten 
kunnen laten gelden op een voledig pen 
sioen dat er ook velen zijn die geen 
rechten op pensioen hebben en slechts 
aanspraak kunnen maken op het gewaar 
borgd inkomen voor bejaarden dat door 
de wet van 1 april 1969 tot stand kwam 
Ondanks de laatste verhoging waardoor 
dit bedrag op 61 966 fr werd gebracht 
voor een gezin ligt dit inkomen nog ver 
beneden het vooropgestelde socio vitaal 
minimum 

WERKLOZEN 

Werkloosheid moet in feite gezien wor 
den als een stadium van tijdelijke inko 
mensvermindering Nochtans is het zo dat 
heel wat werklozen dikwijls zeer lang in 
dit voorlopige stadium verkeren Wanneer 
WIJ de geschiktheidsgraad van de werk 
lozen naspeuren blijken ongeveer 2/3 
van de werklozen boven de 45 jaar 
slechts gedeeltelijk of praktisch volledig 
ongeschikt te zijn voor de arbeidsmarkt 
De langduiig werklozen voor wie de 
werklozenuifkermg meestal de enige bron 
van inkomen is blijven ook na pensioen 
leeftijd in de grootte van hun pensioen 

O SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN IX/02 

O 

m 
O 
rM 
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PARKEERKAART VOOR GEHANDIKAPTEN 
OMSCHRIJVING 

De betrokken reglementering laat bepaalde gehandi 
kapte bestuurders toe onbeperkt te parkeren op 
plaatsen (beperkte duur blauwe zone of blauwe 
straat) waar het stationeren voor de anderen be 
perkt 13 in de tijd Waar het stationeren volstrekt 
verboden is blijft het ook verboden voor bedoelde 
minder valleden 
De bijzondere parkeerkaart moet aangebracht wor 
den aan de binnenkant van de voorruit of op het 
voorste gedeelte van het voertuig Deze aart is 
streng persoonlijk en mag alleen gebruik )rden 
wanneer de minder valiede zelf zijn voertu ^ be 
stuurt In het voertuig aanwezig zijn is niet vol 
doende 

WIE HEEFT RECHT OP DEZE PARKEERKAART ' 
Deze kaait kan afgeleverd worden aan 

a) Minder valleden met een blijvende invaliditeit 
van ten minste 60"n 

b) Minder-valieden met een blijvende invaliditeit 
van ten minste 50" uitsluitend te wijten aan een 
gebrekkigheid van de onderste ledematen 

AANVRAAG 

A Ooriogsinvdlieden (militairen en gelijKgestekien] 
en militaire invniipden ii vredestijd ministprie 
van Financien Bestuur der Pensioenen Jan Ja 
cobsplein 10 1000 Brussel 

B Burgelijke oorlogsinvalieden ministerie van 
Volksgezondheid Bestuur der Oorlogsgetroffe 
nen Luchtscheepvaartsquare 31 1070 Brussel 

NB Voor A en B Bij de aanvraag dient geen ge 
neeskundig getuigschrift gevoegd Nuttig is wel het 
dossiernummer te vermelden 

C Andere gehandikapten Rijksfonds voor Sociale 
Reklassermg van Mindervalieden Meiboom 
straat 14 1000 Brussel 

NB Voor C BIJ de aanvraag dient een geneeskun 
dig getuigschrift van het voorgeschreven model ge 
voegd 

De aanvraag — alle kategorieen — dient aangete 
kend te worden verstuurd en moet het nummer van 
het rijbewijs of de leervergunning vermelden 

INLEVERING EN INTREKKING 

Wie niet meer aan de gestelde voorwanden vol 
doet moet zijn kaart onmiddellijk binnensturen Dt. 
leden van de terugzending moet vermeld wotdei 
BiJ misbruik kan de kaart ingetrokken ^niden 

KAARTEN VROEGERE REGELING 

Bovenstaande regiementer ng is in voege siiid iet 
KB in 12 juli 1973 De tarten itgelcv rd ) Ier 
de viücgere regiementer ig blijven qeMiq G pn 
nieuwe aanvraag is dus vereist 

Gw 

bedrag de gevolgen van de werkloosheid 
ondervinden Hun aantal mag op ongeveer 
40 000 geschat worden 
Wat kan men — wat kunnen wij — daar 
aan doen ' 
Alle gegevens die wij in dit artikel aan 
stipten berusten op schattingen steek 
proeven weinig volledige studies die 
over dit probleem uitgevoerd werden 
Nauwkeurige gegevens zouden er zeke? 
moeten komen De welvaartsstaat moei 
ook naar de keerzijde van zijn rijkdom 
durven kijken 
Men moet hierop echter niet wachten 
om aan het probleem zelf iets te doen 
Een menswaardig bestaansminimum is 
een recht van elke sterveling 
Over de alternatieve en komplementaire 
oplossingen zullen wij het een volgende 
maal hebben 

IEDER ZIJN DEEL 

Onder deze titel brachten wij 
op het middenblad van ons 
nummer van 9 februari de so 
ciale initiatieven van de Volks 
unie In de rubriek < Voor Zelf 
standigen > werden wetsvoor 
stellen van senator Jonssen 
btrekkend tot verbetering van 
de sociale toestand der zelf 
standigen vermeld 

Ook volksvertegenwoordiger 
Mattheyssens heeft op dat 
stuk parlementaire initiatieven 
genomen Hij diende een wet 
voorstel m waarbij vervroegde 
pensionering mogelijk wordt 
voor de zelfstandigen me» een 
ekonomische onleefbare onder 
neming Voor jongere zelfstan 
digen worden omscholingspre 
mies voorzien waardoor een 
nieuwe beroepsbedrijvigheid 
mogelijk wordt die een mens 
waardig bestaan verzekert Ver 
der wordt bijscholing voorzien 
voor zelfstandigen m een leef 
bare onderneming met momen 
tele moeilijkheden 

Reimond Mattheyssens diende 
ook voorstellen m (amendemen 
ten) om de pensioenen der 
zelfstandigen op te trekken Zij 
werden telkens door CVP en 
BSP verworpen en door de 
PVV gesteund of verworpen 
naargelang zij in de oppositie 
of in de regering zat De PVV 
noemt zich dan nog onbe 
schaamd de natuurlijke ver 
dediger van de zelfstandigen > 
WIJ hebben gemeend deze aan 
vulling volledigheidshalve te 
moeten meedelen 

DOKUMENTATIE 

STUDIETOELAGEN 

De aanvragen voor het verkrijgen van eer 
studietoelage voor het hoger onderwijl 
moeten uiterlijk op 1 maart binnenkomer 
bij de Dienst voor Studietoelagen minis 
terie van Nationale Opvoeding en Neder 
landese Kuituur Koningstraat 133 1000 
Brussel 
De aanvragen voor hi l verkrijgen in ef 
^.tudietoplagp oor "-Jt si i<undair ( ndet 
WIJS moeteji iterliji- ip 1 ii()ri' te " n T 
bij hpt bestuur van 'Ie pt i incie \adni 
de school geipgeii is lar 'i leer' K; jct 
moedelijk oi derwijs za' . jltien tijde' 
het schooljadi 1974 7b 
Formulieren Kî nnen v< fkie<i(. i woun • .x 
de onderwijbi irichtin< ^n ii 'n; i » i j ^a * r r 
Ie Dl,, l i t »w>- Stui o c l i j ' " ' 
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Alle landenvloggcn 
Kunst en rckloom 
vlaggen - fonrons 
Wimpels - Geborduur 
de kentekens bii 
benodigdheden - Lint
jes met leeuw en 
speld Zelfklevers 

Onic reklflom leeuw kotoen 
150 X 150 

375 F met fcnncn 475 F 
VRAAGT PRIJSLIJST 

Paul SUYS 
Molenvest 50, Herentals 2410 

T. (014)212.07 P.R 10 29.28 

10%vr.V.U.Ieden 
KOsrujS'^ fcilONS BROEKEN 

NAAR VAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Sleenhojvrcrsvebt 52 Antwefpen Tel 03 3'" )3 3J, 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
fel. (03)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
•• 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel (03 )36 10 11 
Deheegher Jan 

LedegancUstraat 19 
Gent 

Tel (09)22 45.62 

Vergunn ing nr 1115 - Kat. A 

RONDREIS DOOR TUNEZIE 
met Vlaamse reisleiding, een V.T.B.-ekskluziviteit ! 

Vertrekdata 20 
PROGRAMMA 
Ie dag. Aankorr i i t 

4 18-5 20-7, 17-8, 14-9 

te Tunib per v l iegtu ig te 19u45 Per autocar 
'laar tiet stadscentrum Avondmaat en verb l i j f hotel Tunisia Pa
lace 
2e dag. Wande l ing door de soek i , per autocar naar Kaïrv^/an ( m i d -
laqmdal en bezoek) Via El D|em (Romeins amfi teater) naar Sfax 
Hoti I des Ol iv iers 
3e dag. Bezoek aan de wa l len en de soeks, doorreis naar Gabes 
^ Namiddags, via Meden ine en Zarzis nasr D|erba Hotel Medina 

4e dag. S Morgens bezoek aan het ei land 's Namiddags naar 
Matmata en bezoek aan de ho lwon ingen Verder naar Gabes en 
oezoek aa\i de unieke zee-oaze Hotel Chams 
5e dag. Naar de oaze Gafsa Bezoek aan de Romeinse baden 
s Namiddags door de woest i jn naar Tozeur (woest i |nzoo) Naar 

Nefta waar folklor ist ische avond Hotel D|end 
6de dag. Naar Sebitia (Sufeta la) , de oud-Romeinse hoofdstad van 
'' I d Tunesii^ Bezoek aan de opgrav ingen 's Namiddags naar Le 

Kef Verkenningstocht ooor de stad Doorreis naar Teboersoek 
Hotel Teboersoek 
7e dag. Nog een bezoek aan Doegga (Thugga),^ de best bewaar
de Romeinse stad van Tunezie, naar Djem Doeba 's Namiddags 
verder via A m Drahma naar Tabarka Hotel des Mimosas 
8e dag . Naar Beia (bezoek) en Djem Doeba 's Namiddags, be 
zoek aan Tuburgo Ma|us, nog een ind rukwekkende Romeinse 
rumenstad Via Boe Ficha naar Hammamet Hotel Omar Khayam 
9e tot 14e dag. Verb l i j f te Hammamet 
15e dag. Te 14u30 terug per v l ieg tu ig naar Zaventem, waar lan
ding te 16u45 

Reissom volgens ver t rekdatum 
20-4, 18-5 20-7, 17-8 14-9 

15 630 F 16 900 F 16 600 F 
Toeslag eenpersoonskamer^( i f ld ien beschikbaar) 2 815 fr 
Toeslag zeezijde verb l i j f Hammamet 280 fr 

Em. Jacqmainlaan 126 
Tel. (099)23.60.21 -

In l icht ingen 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, Wol lest raat 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, 
Tel. (02)18.55.55-17 83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (011)563 .10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kor t r i j k , St.-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenoten-
laan 102 - Tel. (061)267.20 — 2800 Mechelen, O.L. Vrouv^straat 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, Herenfalsestraat 3 - Tel. (041)428.40 — 1800 V i l voorde , He ldenp le in 22 - Tel. (02)51.17.15. A l le in l icht ingen eveneens bi j onze 
plaatseli jke ve r t j genwoord ige rs . 

Groepen en maatschappijen allerhande 1 ! ! 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Kan U op ieder ogenbl ik van de dag van het 
)aar 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 gratis gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal in groep gezel l ig f i j n , goed en goed
koop De grote speciali teiten zijn Ochsenschwanzsuppe -
Hongaarse goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit -

Krachtvleesschotel beter dan in Duits land 
LEUVEN Tervuursevest 60 Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen 
ANTWERPEN Groenpl 33 T 03/31.20 37 - mooiste zaal van 

de stad 
LEUVEN (Bierke lder) Oude Markt 11 Tel 016/268 69 . 

mooiste kelder van Europa 
BRUSSEL N ieuwbrugs t r 28 Tel 02 /18 74.89 - mooiste van 

Brussel 
AALST (Klaroen) A u t o w e g Tel 053/228.53 . 1.000 plaatsen 
HULSTE (Kor t r i j k ) Brugsestwg 1 T 056/751 36 - 2.400 p i . 
KONTICH Kon. Astr id laan 87 - Tel. 03/57.30 32 
TORHOUT Stwg Torhout-Lichtervelde. 2.000 p i . T 051/728.22 
DRONGEN A u t o w e g 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 Midde lke rke - Tel. 059/320.86 
W i | zoeken dr ingend a.s medewerkers Ernstige fami l ies 
A'aarvan de man of de vrouv/ ae keuken kan leiden — Vast 
loon Kost en inwoon gratis - 'n regel met de sociale we t -

Liefst mense" van 't vak 

Schrif tel i jk aanbieden b i j ABTS Tiensestv/g 128, Korbeek-Lo 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

VAN DER KLEIN 
rANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 
Tel. 34.06.43 om na 18 u. 25.46.42 

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

Tel (03)80.14.71 

SPECIALITEITEN 
Vast tapi j t - Open haarden 

« GROENSPAAN » 
RUSTHUIS 

N i e u w b o u w . rust ige omgev ing 

VALIEDE en MINDER-VALIEDE 
personen 

Vlaams-nat ionale eigenaars 

Langeweg 34 B - 1900 Over l jse 
(Ma le izen) - Tel. (02)53.91.62 

LUSTRERIE 

MARC DE VRIESE 
WANNEER HET O M UW 

VERLICHTING GAAT 

Bon. Ruzettelaan 56, 
Assebroek - Brugge 

Grote Baan naar Kort r i jk 

WIJNEN KOOPT MEN 
IN VERTROUWEN 

F. W. COLAERT 
Generaal Jacquesstraat 61 

8160 Diksmuide 
Tel. (015)509.72 - 500.57 

Bezoek ten huize op aanvraag 

F ITO 
Kollegestraat 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. 

Apar t en per k lant gemaak. 

Miet duurder dan ser iefabr ikat ie, 
en zelfs beter i 

^ri jsbestek en studio zi jn gratis 

Keukenbedrijf R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 N i e u w p o o r t 

Tel. (058)235.81 

DE OUDE KRING 
Café - VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-L imburg 

DISCO-BAR & DANCING 

« TRANSVAAL » 
49, Liersesteenweg - Booischot 

( b i j Heis t -op-den-Berg) 

In de geest der Neder landen 
Een typische Zu id-Af r ikaanse 

sfeer 

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

Tel. (011)65.188 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 Koksi jda 
te l . (058)527.77 

Leopoldl . 260 - 8430 Midde lke rke 
te l . (059)322.60 

Verhur ing en verkoop van moder
ne, n ieuwe appartementen en stu
dios - bunga lows en caravans 
sommigen met pr ivaat zwembad -
gelegen te Koksi jde, Oostdu inker -
ke en midde lkerke - huur per 
maand, per week, per weekend 
of een per iode naar eigen smaak 
Vraag in l icht ingen - Schrijf of te

lefoneer 

KWEKERIJEN J.V.H. 
Dendermondse s teenweg 120 

9208 SCHELLEBELLE 
Tel. 09/69.31.70 

GESELEKTEERDE PLANTEN voor 
PARTIKULIERE VERKOOP 

Open 's xaterdags 

Kataloog op aanvraag 
— Bezoek ons Tuincentrum 

V lamingen , 
| j « I vraag GRATIS 
l * ? * ! advies voor uw l£| hypotheek- len ingen 

( I e en 2e r.) 
en uw bouwgrondk red ie ten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortr i jkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons 

H O U T W O R M ? 
Betiandeling van dakwerken tegen alle hout-
insekten TWINTIG JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag Gratis bestek in gans het 
land P.VBA. INDUSTRADE Vanderajpenstr. 
12. Wemmei (8t) - Tel 02/79 2000. 

WALTER ROLAND 
ged ip lomeerd opt ic ien, 

e rkend door alle z iekenfondsen 

KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 
(Let op het hu isnummer !) 

Telefoon 03/26.86.62 

ALLE MONTUREN 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

P.V.B.A. 
Lange Zoutstr , 30, 

Tel. 

AALST 

29-33, 36-38 
(053)240.60 

^ 

bedjes en 
kamervers io-

KINDERARTIKELEN : p loo i - en wande lwagens 
w i e g e n - stoelen en looprekken - schommels -

r ingen - wastafels en waskussens - k inde rk led ing . 
SPORTARTIKELEN : a l ler le i - tu rnk led i j - ru i teru i t rus t ingen -
p ing-pongta fe ls - badk led ing en alle toebehoor ten - ro l - en 

ijsschaatsen - kampingar t ike len - tu rngere i . 

SPEELGOED : u i tgebre ide keus in merkar t ike len : autobanen -
elekr. t re inen der beste merken - auto's - go-carts - t rakteren -
poppen - poppenwagens en -w ieg jes - bure len - lessenaars -
borden - f ietsjes - alle gezelschapsspelen - al le soorten me-

kanie|<en - schooltassen - bo rden - tu inmeube len - t u i n -
schommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 
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PUT UW INSPIRATIE UIT DE FIJNSTE BOUWTIJDSCHRIFTEN 
W a t in New York en Hollywood, Rio en Rome, Wenen en Versailles kan... 
kunnen ook wij U bieden... maar dan voor minder geld ! 

K'-'^-\-^(S^^^^^^'^>'^M0'''^>^w^ '*-' 

A LG E BOUWBEDRIJF KUNNEN 
ttietiseti waarop je kati boui/veti 

ANTWERPEN GENT 
Meir 18 Oriderbergen 43 
03/32.78.20 09/25.19.23 

LEUVEN 
Brusselsestr. 33 
016/337. 35 

GENK 
Winterslagstr. 22 
011/544.42 

600 ARBEIDERS 1001 MOGELIJKHEDEN 
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RAPPORT 

R.T.T.-SCHANDAAL 

MILJOENEN PREBENDEN 
In het eerste hoofdstruk van deel drie 
van het Rapport deelt het Hoog Koml-
tee van Toezicht aan het publiek (en 
aan de rijksambtenaren) mede, dat de 
personeels- en dlrektieleden van de 
RTT S ô van de nettowinst ontvangen, 
in een verhouding, bepaald door de mi. 
nister na raadpleging van de sindikale 
raadgevende kommissie wat betreft de 
toekenningen aan het personeel. 
Zo ontvingen de gelukkige bevoorrech
ten in 1968 in totaal voor 21 miljoen 
259 230 fr aan winstdeel. Een jaar na
dien was dit bedrag verdubbeld . 44 
miljoen 388 307 fr. Dan komen de ma
gere jaren, in 1971 is er slechts 2,8 
miljoen te verdelen, het jaar daarop 
niets verm^its de tot dan toe welvaren
de RTT-boêkhouding in de rode cijfers 
begint te lopen 

EEN MOUW AANPASSEN 
Maar de RTT-bonzen zouden daar vlug 
een mouw aanpassen. Daarvoor moe
ten we even in de tijd teruggaan op 
28 maart 1940 besloot minister Delfos-
se de ingenieurs van de RTT in af
wachting van een herziening van hun 
wedde, een forfaitaire vergoeding toe 
te kennen, rekening houdend met het 
door de wet van 19 juli 1930 voorziene 
aandeel in de winst van de regie Op 
?5 juni 1954 staat minister Anseele een 
v'ergoeding toe aan zijn kabinetchef 
Leopold Ros, in februari 1969 aan RTT-
direkteur Fransen, gedetacheerd bij zijn 
kabinet. In 1941 waren er 72 funktiona-
rissen die de zogenaamde beheersver
goeding ontvingen, 31 jaar later zijn ze 
al met 304, terwijl nochtans de wed
den aangepast waren zowel wat bare-
ma betreft als wat de gelijkschakeling 
met de wedden van kollega's van an
dere departementen betreft 
Het Rapport verstrekt hier volgende 
kommentaar « Daar het moeilijk aan 
te nemen is dat zoveel personen bij 
het RTT-beheer betrokken zijn, stelde 
Baudrin in 1973 voor « beheersvergoe
ding » te vervangen door « vergoe
ding aan het kaderpersoneel •• Boven
dien wordt deze vergoeding ook toege
kend aan funktionarissen, die tijdelijk 
gedetacheerd worden in een ministeri
eel kabinet of een andere instelling 
waar de tipische RTT-termen ^beheer» 
of « produktiviteit » moeilijk te verant
woorden zijn Daarom de naamverande. 
ring zodat bvb een direkteur-generaal, 
vrij van RTT-dienst want gedetacheerd 
bij een sindikaat, toch in 1972 een zgn 
beheersvergoeding van eventjes 
272.000 fr. trok. hoewel hij dit jaar met 
de RTT niets maar dan ook niets te 
maken had gehad 

STEEDS STERKER VERHAAL 

De vergoedingen voor ingenieurs en 
gelijkgestelde vergoedingen werden 
telkens m de begroting voorzien doch 
overtroffen steeds ruimschoots de ra
mingen : 8 miljoen 750.000 voorzien in 
19.70, uitgegeven 21,5 miljoen ' Voor 
'71 luiden de cijfers resp. 18 en 40 mil
joen, '72 32 en 34 miljoen, voor '73 
was deze post op 40.3 miljoen ge
raamd. Hoeveel er voria iaar werd weg
gegooid is nog niet gekend 
Wat de gebruikte terminologie nu ook 
mag inhouden, deze vergoedingen 
schijnen deel uit te maken van het 
geldelijk statuut van het RTT-personeel. 
Het karakter « weddesupplement » 
werd trouwens erkend bij de eerste 

toekenning in maart 1940. Hier vraagt 
het Rapport zich af of de minister al
leen kan beslissen, gezien de wet van 
19 juli 1930, gewijzigd bij KB van 11 
november 1967. voorschrijft dat derge
lijke vergoedingen niet alleen door de 
voogdijminister van de RTT mogen toe
gekend worden, doch alleen met in
stemming van zijn kollega's van het 
Openbaar Ambt en van Financiën, die 
een eensluidend advies aan de koning 
moeten voorleggen. Des te meer daar 
bij het desbetreffend KB de interven
tie van voornoemde minister ook geldt 
voor het hele geldelijk statuut en de 
vaststelling ervan ! 
!n deze omstandigheden rijst de vraag 
of deze vergoedingen — die in 1973 
34 miljoen bedroegen, waarvan 423.858 
fr. voor Baudrin alleen, (tegen 203.670 
fr. in 1974) wel wettelijk verantwoord 
zijn (de omstandigheden, die ze uitlok
ten, bestaan niet meer] en wettelijk 
verordend zijn (bij gebreke van een 
koninklijk besluit) ? De vraag stellen 
IS ze negatief beantwoorden. 

GEKONTROLEERDE 
BETAALT KONTROLEUR 
Bij wet van 30 juli 1930 werd in de re
gie een Toezichtkomitee opgericht, sa
mengesteld uit leden, die niet tot de 
RTT behoren en benoemd worden door 
het Rekenhof. Het komitee houdt toe
zicht en kontroleert (hoe het dat deed 
blijkt uit het RTT-schandaal zelf en het 
Rapport leert ons ook waarom). Bij 
KB van 11 december 1972 bedroeg de 
vergoeding aan de voorzitter 42.000 fr. 
en 33.000 fr. aan de leden met terug
werkende kracht tot 1 januari 1972. 
Deze « emolumenten » worden uitbe
taald door het PTT-ministerie. 

Ex-minister Segers was in een milde 
bui toen hij als PTT-minister besloot 
aan de leden van dit komitee (die in 
de RTT zowat de rol van bedrijfsrevi
soren vertolken) jaarlijks behalve hun 
vaste jaarvergoeding ook nog « zes 
zitpenningen » te geven, 500 fr. per 
penning voor de voorzitter, de helft 
daarvan voor de leden. Op 1 januari 
1973 besliste Baudrin bij dienstnota nr 
G/P/456 het aantal zitpenningen te 
verdubbelen (op 12) en de waarde er
van op 1000 resp. 500 fr. te brengen. 
Tweeëntwintig dagen later nieuwe 
Baudrin-nota waarbij de waarde der 
zitpenningen andermaal verhoogd 
wordt, nu op 1.250 fr. voor de voorzit
ter en 750 fr. voor de leden. In 1972 
bedroeg aldus de voorzitterlijke bij
verdienste 192.946 fr. (een bescheiden 
bediendenwedde voor een even be
scheiden «aktiviteit») en 115.770 fr 
voor de leden (het gaat hier alleen om 
zitpenningen). Deze zitpenningen wor
den door de RTT uitbetaald of met an
dere woorden de gekontroleerde be
taalt de kontroleur ! (Het aantal zit
penningen bedraagt thans 12 per 
maand). 

Dat stelt het Rapport niet zo, maar 
ijzig nuchter stelt het de vraag naar de 
ware natuur van deze •< zitpenningen », 
waarvan het globaal bedrag immers 
viermaal dat van de « emolumenten » 
overtreft. Het Rapport stelt vast dat 
het hier om forfaitaire sommen gaat 
en niet om prestatievergoedingen. 
Wat tenslotte de rol van Baudrin be
treft de algemene RTT-beheerder 
heeft zich resoluut in de plaats van 
minister Anseele gezet krachtens een 
zgn « stilzwijgende delegatie ». De 
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werkelijkheid van zulk een machtsdele
gatie is op zijn minst twijfelachtig. 
Steeds in sourdine stelt het Rapport 
op het einde van dit sterk verhaal fleg
matisch vast - dat ook zitpenningen 
aan de voorzitter en de leden van het 
Toezichtkomitee van de Regie van Pos
terijen worden toegekend ». Toevallig 
nog een ministerie waar de heer An
seele « voorbij kwam ». 

DE « MISSIE ROS » 

Een andere RTT-bonze, algemeen RTT-
adviseur en een tijdlang kabinetschef 
van minister Anseele, is de heer Leo
pold Ros, die eveneens duchtig profi
teerde van de RTT, zowel in speciën 
als in natura. Het Rapport somt een 
reeks « faciliteiten » op waarvan de 
adviseur-kabinetschef gedurende jaren 
genoot. Het begon in 1964 te Ruisele-
de, waar zopas 'n radio-elektrisch cen
trum was opgericht. Ten behoeve van 
een weekendhuisje, dat Ros te Vloes-
berg had aangekocht, voerden arbei
ders van de RTT er aanpassings- en 
herstelwerken uit : opruimen, metsel
werk, schildering, afvloeiïngswerken. 
rioleringswerken. RTT-voertuigen kwa
men er naar Baudrin-procédé eveneens 
aan te pas. Toen Ros daarover onder
vraagd werd, ontkende hij de feiten 
niet doch meende dat de omvang werd 
overschat. Uit het onderzoek bleek dat 
er in 1964 53 werkdagen aan besteed 
werden, 92 in 1963, 2 in 1968 en 1 in 
1972 (Ros ging in mei 1966 met pen
sioen). Aan lonen werd daarvoor 
69.019 fr uitbetaald, aan verplaatsings-
onkosten 10.383 fr. (6.187 km per 
vracht- of personenwagen). 
Er werden eveneens door RTT-perso
neel, op kosten van de RTT, met toe
stemming van hoofdingenieur-direk-
teur Van de Walle, werken uitgevoerd 
in de twee woningen van Ros te Brus
sel (Wollestraat resp. Brugmannlaan). 
Te Ruiselede noemde men deze wer
ken de « missie Ros », later « Dienst-
missie DTR ». Er werden met RTT-ka-
mions te Vloesberg ook brandhout en 
kerstbomen voor Ros aangevoerd tot 
in december van 1972. Het bevel daar
toe ging uit van hoofd.-ir. Brabant. 
De RTT betaalde vervoer- en verblijf
kosten. Ten slotte verleenden hoofd-
architekt André Bayens en opzichter 
Marcel Page eveneens hun medewer
king bij het inrichten van Ros' buiten
verblijf op verzoek van Demoustiez en 
Baudrin. 

De faciliteiten voor Ros gingen zo ver 
dat de RTT marmer, lambriseringen, 
ijzersmeedwerk, openhaarden, enz 
schonk, voortkomend van de afbraak 
van een gebouw, rue Verte 22 te 
Mons, dat op verzoek van de RTT ont
eigend was. 
Als zodanig geleek het buitenverblijf 
van Ros weldra aan een klein kasteel 
waar volgens sommigen heel wat so
cialistische partijleiders « in een aan
gename sfeer vergaderden ». 
Maar wie zal Ros vragen, de ten on
rechte uitgevoerde werken en leverin
gen (o.m. ook van telefoonpalen — zie 
Baudrin) aan de schatkist terug te be
talen ? 
In de bloeitijd van het Belgisch resis-
tensialisme was Leopold Ros ook een 
van die rode patriotards, die mede de 
helse sfeer van een bloedige repressie 
in het leven hielden. 

(vervolgt) 
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