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VLAAMSE RANDGEMEENTEN
OPNIEUW IN GEVAAR!
honi*nejinJiègf«j

In 1963 gaf de CVP toe aan de druk van Franstalige Brusselaars en
Walen, en aanvaardde een faclliteitensteisel In zes Vlaamse randgemeenten van Brussel : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, St-GenesiusRode, Wemmei en Wezembeek-Oppem. Wilfried Martens, de huidige
CVP-voorzitter die toen nog een van de promotors was van de marsen
op Brussel, noemde dit kompromis van Hertoginnedal een « eerloos
vergelijk ».
Dat eerloos vergelijk maakte het inmiddels mogelijk dat de verfransing
de laatste tien jaar verder doordrong in deze Vlaamse gemeenten.
En vandaag lopen bepaalde CVP-ers (nietwaar, Chabert ?) al met een
plan op zak om deze randgemeenten. Wemmei eventueel uitgezonderd,
doodgewoon aan te hechten bij Brussel In ruil van de definitieve begrenzing van de verfransende hoofdstad.

De verkiezingsstrijd wordt in en
om Brussel met grote verbetenheid gevoerd. Het kartel FDF-liberalen hoopt minstens de helft
van de zetels in dit arrondissement te veroveren, waardoor de
bestendige deputatie van gans
Brabant in hun handen kan vallen.
Desnoods met de hulp van de
PSC, die fameuze « zusterpartij »
van de « Vlaamse » CVP... De
Brabantse CVP-ers weten dat ook,
maar om de Vlamingen zand in de
ogen te strooien verspreiden zij
de leugen dat het FDF-kartel in

de Brabantse deputatie een alliantie zou aangaan met de Volksunie !
En terwijl de CVP die modder
verspreidt, speelt zij in het Brabantse cynisch in de kaart van de
PSC. Voor Kamer en Senaat heeft
zij aparte lijsten moeten aanvaarden (de PSC wilde mordicus alleen opkomen), maar voor de provincielijsten papte zij verder aan
met de PSC. Het is zelfs zo dat
de Vlamingen binnen de agglomeratie die voor de CVP willen stemmen hun bolletje zullen moeten
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POLITIEKE
VAKBONDEN

zwart maken onder nummer 3 :
het lijstnummer van de PSC, met
Vanden Boeynants op kop. Die
PSC en die VdB die ten allen prijze een ruime uitbreiding van de
Brusselse olievlek voorstaan. Die
VdB die in « Faire Ie Point »
vlakweg verklaarde dat hij de
waarborg kon geven dat het dekreet op de vernederlandsing van
het bedrijfsleven nooit zou worden toegepast !
En terwijl de CVP-ers op het
Vlaams-Brabantse platteland hun
vele geld en hun energie besteden aan de bestrijding van de VU,
laten zij de agglomeratie volledig
over aan de PSC en aanvaarden
zij zelfs dat Vanden Boeynants
een intense propaganda voert in
het Pajottenland om de stemmen
van naïeve Vlaamse mensen op
zijn PSC-lijst te krijgen.
Wie de zaken op de keper beschouwt komt tot de konklusie
dat — in Brabant — een stem
voor de CVP betekent dat men
(onrechtstreeks) ertoe bijdraagt
'de Brusselse olievlek uit te breiden. Want het programma terzake

De Volksunie heeft een open
brief gericht tot de vakbondsleiders Debunne (ABVV) en
Houthuys (ACV). Dit naar aanleiding van het feit dat het
ABVV zich onlangs zeer duidelijk op het politieke vlak Is
gaan begeven (i.v.m. de gewestvorming) en zelfs een akkoord heeft afgesloten met
één bepaalde politieke partij,
de BSP. Naar aanleiding ook
van de vaststelling dat het
ACV en ook de KAV aan hun
leden enkel die kandidaten
aanbevelen welke op CVPlijsten staan. In meerdere vakbondslokalen wordt openlijk
propaganda gemaakt voor de
CVP.
Een dergelijke houding, In het
zicht van de verkiezingen, versterkt het vermoeden dat de
vakbonden zich meer en meer
willen inlaten met de politiek
en zich gaan binden en zelfs
vermengen met welbepaalde
politieke partijen : de BSP en
de CVP.
In haar open brief stelt de
Volksunie vast dat de vakbonden aldus in flagrante tegenspraak komen met hun eigen

van de PSC is vrijwel identiek
aan dit van het kartel FDF-liberalen.
Is,het trouwens niet rechtstreeks
te wijten aan de lakse onderworpenheid van de CVP-ers aan hun
PSC-K vrienden » en aan Vanden
Boeynants dat het kiesarondissement Brussel nog altijd niet gesplitst werd ? Het is VdB die dat
heeft verhinderd en die daardoor
de mogelijkheid kreeg verder
stemmen te ronselen voor zijn
Franstalige PSC-lijst. Het toppunt daarbij is dat diezelfde VdB
nu reeds vernoemd wordt als toekomstig eerste-minister van de
volgende regering van CVP-PSCers en socialisten.
De Vlaamse randgemeenten en
het hele Vlaams-Brabantse platteland zijn eens te meer zwaar bedreigd, door de schuld van de
dubbelzinnige
CVP-ers. Steeds
meer Vlaamse Brabanders beseffen dan ook dat er maar één doelmatige verzetsdaad is tegen dat
gekonkel : op 10 maart massaal
voor de Volksunie stemmen. Alle
CVP-«Vlaamsdoenerij» ten spijt.
Zeker is zeker !

grondbeginselen die in statuten werden vastgelegd Daarin staat te lezen dat de vakbond volledig
onafhankelijk
staat tegenover de politieke
partijen en alle politieke en
filozofische overtuigingen wil
eerbiedigen.
De toenemende vermenging
van vakbonden en politieke
partijen verontrust de Volksunie, want het verzwakt onze
demokratie en maakt haar ondoorzichtig.
De
vakbonden
moeten zich volledig koncentreren op hCin specifieke taak:
de verdediging van de belangen der werknemers. Het
landsbeleid is daarentegen de
taak van de politici, die door
het volk worden verkozen en
aan wie zij periodisch verantwoording moeten afleggen.
De vakbondsleiders
hebben
geen verantwoording af te leggen aan de kiezers.
Die vermenging van vakbonden en politieke partijen is
bovendien schadelijk voor de
werking van de vakbonden
zelf die aldus de handen niet
meer vrij zullen hebben voor
hun wezenlijke doelstellingen.

Ze zullen aldus nog sterker de
neiging gaan vertonen de politiek te ondersteunen van de
partijen waarmee ze verbonden zijn, wanneer die in de
regering zetelen.
Ten slotte vraagt de Volksunie
zich af hoe de vakbonden dergelijke houding kunnen rechtvaardigen tegenover hun talrijke leden die geen aanhanger zijn van BSP of CVP. Werd
op dit punt al ooit de mening
gevraagd van hun leden ?
Reeds herhaaldelijk heeft de
Volksunie vooropgezet dat er
een absolute scheiding moet
bestaan tussen de politieke
instanties en de sociaal-ekonomische
drukkingsgroepen
zoals vakbonden en patroonsorganisaties. Zij deed dit onlangs nog bij haar voorstellen
tot herwaardering van het
parlement.
Vanzelfsprekend
behoort het tot de rechten
van de vakbonden hun leden
in te lichten over het sociaal
programma van de politieke
partijen, met hun kritische bedenkingen erbij. Maar dan vaii
alle partijen, zonder uitzondering.
PAUL MARTENS

^
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AFSCHEID

Persoonlijk zou ik er graag bij geweest zijn, wanneer de druk op het
groene knopje voor de goedstemming
van het federalisme zal gegeven worden.

De Vlaamse Televisie is mij thuis
een paar vragen komen stellen ter
gelegenheid van mijn afscheid uit het
parlement.
Dezelfde vragen heeft ze gesteld aan
Omer van Audenhove van de PVV, en
aan Louis Major van de BSP. Minister
Jos de Saeger van de CVP was niet
beschil<baar. De antwoorden hebben
de luisteraars gehoord tijdens het
Panorama van 7 februari 1974.

De
jonge
Volksuniemandatarissen
mogen het doen. Mijn hart zal bij hen
zijn. De hemel geve dat ik het mag
beleven. Het was mij in 1971 een
grote vreugde dat ik, als oudste in
jaren, de allereerste vergadering van
de nieuwe Kultuurraad van de Nederlandstalige Kultuurgemeenschap heb
mogen voorzitten, en daar de dreunende Vlaamse Leeuw heb meegezongen. Een rasechte flamingant vergeet dat niet gauw.

Waren de gestelde vragen dezelfde,
dan waren de redenen waarom wij ons
niet meer verkiesbaar stellen, niet
dezelfde. Omer van Audenhove gaat
vrijwillig. Ik ook. Louis Major omdat
de bijl van de ouderdomsgrens hem
treft.

Ik hoop voortaan nog wat aan kultuurflamingantisme on aan wetenschap te mogen doen.

De eerste vraag luidde ; wat is uw
grootste desillusie bij uw afscheid
uit 't parlement ?

De politiek heeft mij niet rijk gemaakt
en de dekoraties die zij zou kunnen
opgebracht hebben, laten mij koud
en mogen mij gestolen worden.

Ik heb niet lang moeten wachten met
het antwoord. Mijn grootste teleurstelling is dat de wetgever nog geen eind
gemaakt heeft aan de gevolgen van
de repressie, en geen amnestie verleend voor oorlogsfeiten die niet van
gemeenrechtelijke aard zijn.

Aan mijn parlementair mandaat blijven schone herinneringen verbonden
Die heb ik te danken aan alle Volksunie-kollega's, van Oostende tot Hoeselt, en van Antwerpen tot Brussel,
met wie ik in het halfrond negen jaar
het samengewerkt.

Dat wij na dertig jaar nog sukkelen
met het amnestieprobleem, pijnigt mij.
Viermaal heeft de Volksunie een wetsvoorstel voor amnestieverlening ingediend. Zelfs niet in aanmerking genomen I Rita de Backer van de CVP
meende in juni l.l. te zullen slagen
en ons daarmee het gras voor de
elektorale voeten weg te maaien
Arme Rika ! Ik heb ze pijnlijk sip zien
kijken wanneer alle Walen, ook die
van haar zusterpartij de PSC, naast al
de rode en blauwe regeringsgenoten
van haar CVP, Rika een neus zetten,
door haar wetsvoorstel zelfs geen inoverwegingneming waard te achten.
Ik heb er toen nog een tweede ontgoocheling bijgevoegd Eenieder weet
dat ik als tegenstander van abortus,
de mening toegedaan ben, dat voor
de regeling van de zogeheten betwiste en grensgevallen, de huidige wetgeving en rechtspleging ruimschoots
volstaan.
Ten allentijde heb ik mij binnen en
buiten de Volksunie, tegen legalizatie
of liberalizatie van de zwangerschapsonderbreking uitgesproken. En zal het
blijven doen. Op grond van geneeskundige en Vlaams-nationale motieven
Aan die heb ik genoeg om mijn standpunt te verdedigen
Wanneer dhr Pierson en kons. in november 1973 een wetsvoorstel voor
liberalizatie in de Senaat indienden,
was de Volksunie de enige partij die,
bij monde van haar fraktieleider, van
meet af aan, verklaarde de legalizering
te zullen verwerpen, maar dat zij, om
het parlementaire spel tot 't einde toe
te spelen, het funeste voorstel zijn
gang zou laten gaan tot in de kommissies van Justitie en Volksgezondheid, om het daar af te kraken.

WIJ t

Ik dank ze allen, zonder één uitzondering. Zeker vergeet ik onze fraktieleider Wim Jorissen niet, met zijn
Haspengouwse onstuimigheid en zijn
Vlaamse rechtlijnigheid.

Toen is er niemand, ook niet in de rangen van de CVP, opgestaan om te
laten horen dat zij tegen abortus waren, 't Is om er een godverdomme
tegen aan te gooien.
Al maar schermen met etische normen, enz... Ik moet geen beroep doen
op die normen, om de abortus te
verwerpen. Wanneer het erop aankomt het wetsvoorstel Pierson op de
korrel te nemen, zwijgen de anders
zo luidroepende etische mondhelden
als vermoord.
Zoveel huichelarij ergert mij, en zal
ik blijven aanklagen, zolang het in
mijn macht ligt.
De tweede door de tv-man gestelde
vraag luidde : wat moet er, volgens
u, in de korst mogelijke tijd gedaan
worden, om aan de hangende problemen van de staatshervorming een
blijvende oplossing te geven ?
Het antwoord ligt voor het grijpen.
Het federalisme verwezenlijken en om
dat doel te bereiken, nu reeds, een
grondwetsherziening op stapel zetten,
ten einde de wettelijke middelen
daartoe aan de hand te doen. Leo Tindemans heeft het geprobeerd, maar
zijn rode regeringsbroeders, samen
met de PSC, hebben hem wandelen
gezonden. De Vlamingen zijn, eens te

meer, de uil van 't spel geweest Men
kan er de volgende besluiten aan
vastknopen.
Telkens wanneer bijltje bij paaltje
komt, schieten de Walen en de unitaristen uit hun krammen, en spreken
zij eenparig hun veto uit. Zij hebben,
van Burggraaf Eyskens, hun grondwetsherziening gekregen, met alles
wat ze verlangen kunnen, ons nog
jaren lang de Vlamingen het recht
van meesterschap in eigen huis te
ontzeggen.

Mijn ondeelbare simpatie gaat in het
bijzonder naar de Algemene Voorzitter van de Volksunie, Frans van der
Eist wiens politiek doorzicht ik bewonder.
Voorts dank ik mijn kiezers uit 't arrondissement Gent-Eekio en nodig ze
uit, met alle Volksunisten, en met
alle Vlaams-nationalisten, op 10 maart
1974 te stemmen voor nr. 6 I

Nooit hebben we zo tragisch aangevoeld dat de Vlaming, in België, aan
handen en voeten gekluisterd, aan de
politieke willekeur van de Walen en
Franssprekende
Brusselaars overgeleverd wordt

-•In 1965 werd ik door de Volksunie
van Gent tot senator verkozen. Nu
stel ik mij niet meer voor, omdat de
tijd van gaan aangebroken is.
Ik heb mij ingespannen om het mij
toevertrouwde mandaat te vervullen,
in de volle maat van mijn krachten.
Geen ogenblik heeft het mij verdroten. De taak was vaak hard, maar
rijk aan spanningen ; en dat boeide
mij. Veel mensen heb ik leren kennen, met hun goede en minder goede kanten.

L. ELAUT
uittredend senator
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STRAKS TOCH WEER
EEN CVP-BSP REGERING?
Bovenstaande tekening geeft goed weer hoe het er het afgelopen jaar
in de BSP-CVP-PVV-regering meestal aan toe ging. Het resultaat was
dat er nog nauwelijks geregeerd werd en daarvan werd de hele bevolking de dupe.
En het gaat zo verder door : op hun kiesmeetings zijn de gewezen
regeringspartners hoegenaamd niet mals voor elkaar. Zij geven mekaar
de schuld van de lamentabele politiek die de jongste jaren werd gevoerd. Het valt daarbij op dat vooral de CVP-ers en de BSP-ers mekaar
in het haar zitten : je moet er maar even de verslagen van het CVPverkiezingskongres te Gent en de donderartikelen van Jos Van Eynde
in « Volksgazet » op nalezen.
Het zal de heren echter niet beletten straks weer in hetzelfde regeringsbed te kruipen. Gesprekken achter de schermen zijn al bezig, ondanks de spiegelgevechten voor het aanschijn van het goedgelovige
kiezersvolk.

Schijn bedriegt immers. « Gazet
van Antwerpen » schrijft wel dat
de ergernis in al de andere partijen tegenover de brutale machtspolitiek van de BSP geleid heeft
tot een soort spontane anti-BSP
frontvorming. Dat is ook zo, en
Van Eynde maakt daarover heel
wat spektakel. Hij noemt dit een

« anti-socialistisch » front, terwijl het in feite veel meer om een
anti-BSP front gaat. Er is namelijk nogal wat verschil tussen de
BSP, dat machtsapparaat ten gerieve en ten profijte (dat is nu
bewezen) van een aantal weldoorvoede heren, en het socialisme.
Zoals er ook vaak een afgrond

gaapt tussen « progressisme » en
de door de BSP gevoerde politiek.
Maar dat alles wil nog niet zeggen dat die BSP morgen naar de
oppositie zal worden verwezen.
De CVP beweert nu wel dat het
met haar Tindemans allemaal zal
veranderen, maar inmiddels zijn
er toch alweer aanwijzingen dat
wij na 10 maart opnieuw met een
van die oude koalities kunnen
worden opgescheept, zeer waarschijnlijk een CVP-BSP-koalitie. En
of zo'n koalitie een « andere »
politiek zal gaan voeren, dat gelooft wel niemand die deze pappenheimers de laatste twintig
jaar aan het werk heeft gezien.
Op het CVP-kongres werd Wiifried Martens door het CVP-publiek bijna histerisch toegejuicht
toen hij van leer trok tegen de
BSP. Maar op de eerste rijen —
waar de « appachen » zaten die
het in de CVP voor het zeggen
heben — reageerde men opvallend mat. Jawel, er zijn in de

CVP die aansturen op een regering die het — eindelijk — eens
zonder de BSP-ers zou doen. En
de CVP-achterban is daarvoor in
hoge mate gewonnen. Maar onder
de gewezen excellenties en de
andere kopstukken van de partij
is er vooralsnog een meerderheid
die van geen « avonturen » wil
weten en het morgen maar weer
met de BSP wil probreren. Onder
hen zitten ook die figuren welke
nogal wat relaties hebben in cTe
industriële wereld. Daar ziet men
liever een BSP in de regering dan
erbuiten, want dit zou — zo denken ze — sociale herrie met zich
meebrengen.
Nu, de CVP moet het weten als
zij verder partner en zelfs gangmaker wil spelen van een BSP die
zowat het simbool is gewerden
van de meest enge partijdigheid,
van initiatiefdodende burokratisering en politiek machtsmisbruik.
Zij moet het weten als zij morgen
weer wil regeren met de partij

die een nieuwe grondwetsherziening en een zinnige gewestvorming verhinderde, die de vrije
abortus voorstaat en zich opwerpt
als de felste tegenstander van het
vrij onderwijs. En dan nog samen
met een PSC die een ruime uitbreiding van Bruxelles vóór alles
eist.
Zij zal haar goedgelovige kiezers
in Vlaanderen dan eens te meer
grof bedrogen hebben, want wat
zij het volk met haar huidige verkiezingsslogans voorspiegelt is
zowat het tegenovergestelde van
wat sommige CVP-bonzen nu
weer aan het bekokstoven zijn.
Onze militanten beschikken nog
over één week om het Vlaamse
kiezerskorps te waarschuwen dat
achter de sirenenzangen van de
« vernieuwde » CVP weer bedrog
kan schuilen. Dat CVP stemmen
opnieuw kan beteken : de BSP
aan de macht houden, met alle
gevolgen van dien.

Schandalen.VerIcwisting.Korruptie. Onmacht.

Het kan anders. Op 10 maart.
Als u het wil.
BAUDRIN
AANGEHOUDEN
De beruchte algemene RTT-beheerder, dic zich aan zeer grove
onregelmatigheden schuldig maakte, waardoor hij zich ten koste
van de gemeenschap kon verrijken, samen met andere BSP-profiteurs in de branche en in het
bouwbedrijf, werd dinsdag aangehouden, na een maandenlange
schorsing (met behoud van halve
wedde I) Drie kleine RTT-zondaars te Nijvel werden veel eerder achter slot en grendel gezet
Hopelijk vordert het gerechtelijk
onderzoek vlug, dat er snel een
proces Baudrin kome, dat wel
eens het proces Anseele zou
kunnen zijn (zie ook blz 16).
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Onze 23ste regeringskrisis in 28 jaren.
Het bewijs dat onze politiek verziekt, vastloopt.
Het bewijs dat de 3 traditionele partijen totaal
regeer-onmachtig z i j n . . . verstard, verstrikt in
schandalen, gedomineerd door belangengroepen.
En het krisis-ritme versnelt. Regeringen blijven
amper 1 jaar aan, vluchten zonder zich te
verantwoorden in het parlement. En dat terwijl
de inflatie toeneemt, de
ekonomie stagneert,
de werkloosheid
stijgt.

De Volksunie is een jonge partij met een duidelijk omschreven,
vooruitstrevend programma. De enige partij die nooit 1 zetel
verloor, er steeds bijwon... er nu al 40 heeft. Weldra de tweede
partij in Vlaanderen. Kortom, een daadwerkelijke en groeiende
macht, zonder enige binding. De Volksunie wordt steeds sterker
gehoord, kan haar doelstellingen realiseren. Daarom, maak ons
nog sterker. Op 10 maart kunt u bewijzen dat het in dit land anders
kan. Anders moet.

Het kan anders.
Het moet.

Nü met de Volksunie Q

Natuurlifk kan het anders! Nu met VU...

WIJ 3
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NIEUWE MAATSCHAPPIJ
ZONDER... VROUWEN ?
Of je het prettig vindt of met maar op 10 maart sta je
alweer in het stemhokje waar de vele vele bolletjes voor
je oqen dansen Zoveel dat je de tel bijna kwijtgeraakt
En toch hoef je niet lang na te denken
Je stemt Volksunie
Je stemt vooi een bekwame kandidate
Je stemt Volksunie om vele redenen die we niet allemaal
hoeven te herhalen Eenvoudig uitgedrukt komt het hierop
neer dat de Volksunie van meetaf aan klare duidelijke af
spraken heeft gewild en geëist om een einde te maken
aan het hopeloze geknoei van de traditionele partijen die
zich al vele tientallen jaren m alle mogelijke bochten wrin
gen om de Volksunie toch geen gelijk te moeten geven
Om met te moeten toegeven dat de Volksunie de partij was
en blijft van de verdrukte eisende meerderheid Een meer
derheid die al vele generaties lang aan den lijve heeft on
dervonden wat verdrukking in al haar vormen betekent Een
meerderheid ook die met rancuneus is omdat zij maar al
te goed beseft wat verdrukking betekent Daarom w I zij
ook geen andeie volksqemeenschap onderdrukken Daarom
wilde de Volksunie van meetaf aan klare duidelijke afspraken
in een staat waaivan het traditionele bestel al zoveel on
heil heeft gesticht dat het zijn faillissement al meermaals
heeft bewezen Daarom ook wilde de Volksunie een nieuw
maatschappijbeeld
Daarom heb je terecht voor de Volksunie gestemd
Daaiom heb je gestemd vooi bekwame VU mannen
Men weet het De Volksunie was aanvankelijk het logische
en noodzakelijke gevolg van het onbegrip en de tekortkomin
gen der tiaditionele partijen Zij was het logische noodza
kelijke gevolg van de verdrukking en het geknoei
Maar inmiddels stond de tijd met stil De Volksunie is uit
gegroeid tot een partij waarvan de stem steeds sterker
klinkt en hoewel zij haar doelstellingen nog met heeft kun
nen veiwezenlijken zijn de traditionele partijen schoorvoe
tend op hun stellingen teruggekomen Zij namen zelfs heel
wat doelstellingen van de Volksunie ovei maar gaven ze
andere namen om toch met te moeten toegeven dat de
Volksunie aelijk had
ZIJ bogen de doelstellingen van de Volksunie om hopend
dat ZIJ de kiezers konden misleiden
Ook op andere gebieden stond de tijd met stil want de
Volksunie groeide uit tot een partij die zonder de lessen
van het verleden te veigeten een sociale toekomstvisie had
waaruit zich een nieuw maatschappijbeeld ontwikkelde
Een maatschappij zonder vrouwen "^
Welnee want de vrouwen verhieven de stem oveial ter
wereld
Dat emancipatiebewegingen ontstonden was het logische
noodzakelijke gevolg van het onbegrip en de tekortkomin
gen van de tiaditionele mannenmaatschappij Zij waren het
logische noodzakelijke gevolg van ongelijkwaardigheid van
onrecht van handig gekamoefleerde verdrukking en geknoei
Ook de vrouwen zijn een verdrukte meerderheid en een
eisende partij Vele faktoren verraden nu dat een deel van
de openbare mening steeds meer wordt gesensibiliseerd voor
de rechtvaardige eisen der vrouwen en de Volksunie beseft
en moet blijven beseffen dat een nieuw maatschappijbeeld
zonder de vrouwen ondenkbaar is Gelukkig maai is er
vooruitgang Op de verkiezingslijsten staan er langom meer
vioüwen en de provincieraadslijsten staan er reeds vele op
verkiesbare zoniet strijdplaatsen
Daarom stem je voor de Volksunie
Daarom stem je voor een vrouw
Omdat de zwart gemaakte bolletjes achter de naam van de
vrouw op wie je je stem uitbrengt, zeer, zeer zorgvuldig
zullen geteld worden
HILDA UYTTERHOEVEN

IN MEMORIAM DIRK DECLEIR
Toen zaterdag 23 februari II vernomen werd, dat Dirk Decleir (32), de
zoon van ons Brasschaats gemeente en partijraadslid Rik Decleir, op
een tragische manier bij een autoongeval om het leven was gekomen,
konden we dit droeve nieuws tenauwernood geloven
Dirk Decleir was een groot akteur met een verbazingwekkend talent
Nooit zag je hem op het toneel m een rol die slordig afgewerkt was,
integendeel, personages die weinig gestoffeerd werden door de auteur,
kwamen via zijn stem en lichaam tot een merkwaardig persoonlijk leven Zijn vertolking van Gogol's « Dagboek van een Krankzinnige » zal
blijven behoren tot het beste wat ooit op onze scenes gepresteerd
werd
Met Dirk was het met steeds makkelijk praten
onze ruwe wereld
met zijn geaksepteerde en gekonsakreerde onrechtvaardigheden schok
ten zijn overgevoelige natuur En toch bewaarde hij een rotsvast geloof
in de mens dit merkte je maar al te duidelijk, als hij zijn stokpaardje
bereed de strukturen wijzigen Op dergelijke momenten kon je enkel
stil toehoren en bewondering opbrengen voor zijn opvattingen die
resoneerden van een grootse, zelden voorkomende bewogenheid
De hem kenmerkende onrust was het ook, die hem tot tweemaal toe
de veilige geborgenheid van het officiële teater deed ruilen voor kleinere gezelschappen, waar hij zijn geestdrift en bezieling overdroeg op
zijn medespelers
Voor het teaterleven betekent dit heengaan een zware klap
er was
nog zoveel te doen voor Dirk Adieu, mijn goede vriend, mijn hart
weent om je
Ray De Bouvre
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Op zondag 10 maart
beslist u over
uw welzijn in dit land.
10 maart Verkiezing om onze 23ste
regenngskrisis 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 sociaal gebied wil de Volksunie dit

leder zijn deel!
De Volksunie wil welvaart voor elk
Daarom een sociaal levensminimum van
105 000 fr voor ieder Het geld is er, het moet
enkel eerlijker verdeeld worden De VU wil
een einde aan elke disknminatie van de vrouw,
goedkopere gemeenschapsvoorzieningen,
sociale zorg voor gehandikaptcn, bejaarden,
gastarbeiders De VU wil een eerlijk statuut
der zelfstandigen gelijke kinderbijslag en RMZ
als de werknemers, een pensioen minstens
gelijk aan het levensminimum Internationaal
wil de VU goed georganiseerde ontwikkelingshulp en solidariteit met de verdrukten

Hetkan.
Nu met de VU...
De Volksunie is een grote, groeiende
partij die nooit 1 zetel verloor, er steeds bijwon
tot nu al 40 Weldra Vlaanderens tweede
partij Een reële macht dus die haar doelstellingen kan realiseren Op 10 maart beslist u
Maak ons nog sterker

Nu met de Volksunie O
IN BRUSSEL - HALLE - VILVOORDE

CVP VOERT KIESKOMEDIE OP
Bleven de kiesformaties in Vlaanderen en Wallonië vrijwel onge
wijzigd het grote arrondissement
Brussel Halle Vilvoorde biedt inte
gendeel opnieuw spektakel Brus
sel en wat er rond ligt is steeds
de malse bodem geweest voor
nieuwe splinter en scheurpartij
en
Dit keer brengt de CVP wat
nieuws door los van de PSC op te
komen Het PDF door zijn sukses
kartel van de agglomeratieraads
verkiezingen te herhalen en een
bewuste gooi te doen naar de
volstrekte meerderheid in de be
stendige deputatie
Nu reeds
noemt men het FDF PLOP kartel
de grootste partij van het arron
dissement
gevolgd door PSC
CVP BSP en VU
Alhoewel men met sterk gelooft
in een grote overwinning van het
frankofoon blok is de vrees voel
baar en probeert men terug te
keren tot de emotionele keuze
tussen Franstalige overheersing
en Vlaams behoud De CVP gebruikt daarbij de laagste midde
len en weet overal te vertellen
dat een koalitie VU FDF reeds in
de maak is Bij de parlements
verkiezingen van 71 haalde het
FDF reeds 10 zetels en de unitai
re CVP 9 Er zijn nu geen vergelij
kingen meer mogelijk De forma
ties werden anders opgebouwd
Er IS wat veranderd Of weer
met '
Omtrent Vanden Boeynants is er
onzekerheid Hij trekt met alleen
de PSC kamerlijst
maar ook
de provincielijst voor Brussel Hij
zit op zijn slagzinloze affiches gewoon op zijn nagels te bijten en
na te denken Zijn kampagne lijkt
gehalveerd en de barnum is ver
dwenen of komt dat de laatste
dagen ' Alhoewel op een eenta
lig Franse lijst is zijn propagan
da m Nederlandse bladen te vin
den Met de CVP werd afgespro
ken dat hij in Halle Vilvoorde
geen propaganda zou maken daar
om heeft VdB zich tot het post
bussisteem gewend Reeds jaren
heeft hij een netwerk van adres
sen opgebouwd waarlangs hij re
gelmatig zijn • Brief » stuurt Dat
netwerk komt hem nu goed van
pas want de happige VdB was
beste maatjes met de vele vlees
handelaars boeren en boerkozen
uit het Pajottenland en weet goed

wat een massa aan stemmen voor
hem te rapen zijn in deze milieus
Ook de adressen van de miliciens
worden aangeschreven
Maar ondertussen zijn andere go
den komen opdagen Van Elslan
de Chabert De Keersmaker Die
gênant Cardoen De Kerpel De
bitsigheid van de onderlinge strijd
die ZIJ voeren kan gemeten wor
den aan de verbetenheid waar
mee hun diverse plakploegen me
kaar en de andere partijen behan
delen
De CVP kraamt nu overal uit dat
ZIJ de splitsing met de PSC heeft
te weeg gebracht en dat nu in
duidelijkheid kan gekozen worden
Dat IS een verzinsel op zijn Cee
veepees Het was de CVP die
zich het langst tegen de scheuring heeft verzet Vooral de ex
RTB joernalist Van Aal heeft in
de PSC de doorslag gegeven voor
de splitsing En de CVP heeft er
achteraf een overwinning van ge
maakt ' Deze splitsing is voor de
CVP en VdB een moeilijke zaak
VdB anders zo raak met slagzinnen en andere verzinsels weet dit
keer mets te zeggen want op zijn
affiches zijn slechts zijn naam en
lijstnummer te lezen VdB distan
cieert zich van de PSC dat is
duidelijk
Oud Anderlechtspeler
Camille
Vanden Bossche (CVP) voert een
tweetalige propaganda en durft
met eens te zeggen van welke
partij hij is Voor de provincielijs
ten van de Brusselse kantons
waaronder heelwat Vlaamse ge
meenten staat de CVP onder
het PSC nummer 3 en moeten de
CVP stemmers
twee
nummers
onthouden ' De « Vlaamse » kan
didaten zijn steeds op de twee
de plaats te vinden Vlamingen
van Sterrebeek Hoeilaart Zaven
tem Beersel enz moeten hun
mensen op een Franstalige lijst
zoeken Van een overwinning gesproken I Deze splitsing is zui
vere kieskomedie
Over Chabert moet nu toch wel
eens gezegd worden wat men in
het Pajottenland zo treffend over
hem weet te vertellen Daar zegt
men dat hij buiten het openen
van
handelsbeurzen
bezoeken
aan
bejaardentehuizen
lintjes
knippen enz met anders heeft
gedaan Reeds meer dan een jaar
heeft hij de tijd gehad zijn hand

tekening te zetten onder de zo
belangrijke klassering van Liedekerke bos Zopas vernemen wij
dat hij goed heeft meegeholpen
het bos te verkopen aan de buil
dingkomng L Ecluse i Eerger nog
Chabert vond het z 'fs nodig zijn
goedkeuring te heenten aan een
plan « om het probleem Brussel
nu voor eens en altijd op te los
sen en om het arrondissement
Brussel te splitse
In ruil moest
Vlaanderen vijf van de zes Vlaamse randgemeenten aan Brussel af
staan
Het afzonderlijk opkomen van de
CVP IS met meer dan een kiesfoefje een bedrog want het heim
wee van de CVP naar de grote
stemmenvreter VdB is zeer groot
De afscheiding zou de CVP wel
eens een paar zetels kunnen kos
ten want het gaat zoals •< De
Standaard » het schreef voor de
Vlaamse zetels tussen de CVP
en de VU Inderdaad m Halle Vil
voorde is de VU de grote achtervolger geworden wat de zenuw
achtigheid van
.=• plakploegen
met de nacht doet stijgen
Wat de Rode L
;en betreft is
men er van ovf= tuigd dat zij op
hun laatste adei i z.tten Kon men
in 68 nog heelwat simpatie op
brengen voor hun situatie dan is
deze nu geëvolueerd tot een
krampachtig achterhoedegevecht
Sinds het afslachten van Fayat en
Vermeylen het terugtrekken van
Gelders is de tendens groot om
terug te keren naar de Brusselse
Franstalige schaapstal en nu reeds
zijn er heelwat BSP afdelingen die
verdeeld zijn want hun mensen
zijn zowel te vinden op de Rode
Leeuwenlijst als op deze van de
PSB (Cudell) ZIJ hebben
slist
met waar gemaakt wat ii^ i968 zo
rozerood werd voorgespiegeld
Met de Blauwe Leeuwen is het
met beter Bascour die nog heel
wat aanzien heeft trekt de Se
naat aan Voor de Kamer werd
De Winter (oud minister) weer
van stal gehaald maar zijn verkie
zing IS een zeer groot vraagte
ken
Tegenover dit verhakkeld schouwspel staat een hardwerkende
Volksunie Meer nog dan in 1971
werd georganiseerd en gewerkt
en zullen de suksesrijke uitslagen
van de federatieraadsverkiezingen
herhaald en verbeterd worden <
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EEN LIJSTDUWER
KAMPIOEN !
De verkiezingen hebben een beetje voor een anti-klimaks
in de laatste weken van de abonnementenslag gezorgd, al
dient gezegd dat ze ook een prikkel waren voor sommige
wervers, terwijl sommige resultaten van abonnee-wervers
prikkelend inwerkten op de elektorale aktiviteit Van — relatieve — wisselwerking gesproken
Met 1824 punten is ons aller bekende Richard Vinex uil
St. Kwintens-Lennik kampioen van de « WIJ «-abonnementenslag 1973-74. Het is niet de eerste keer dat onze rondborstige
vriend lauweren oogst in de werfkampagnes voor « WIJ »
en het zal vermoedelijk de laatste keer niet zijn. Maar met
zulk een lijstduwer op de Brusselse senaatslijst van de
Volksunie zal nr 6 a.s. 10 maart zeker sukses boeken I
Namens de VU en « WIJ » : van harte proficiat en oprechte
dank Richard !
Onze waardering en dank gaan vanzelfsprekend naar allen
die Richard Vinx in zijn kielzog meesleepte, of liever • naar
alle doorduwers van zijn kaliber In de Top-20, de Top-50 en
heel het legertje wervers dat maandenlang heeft gewerkt
voor de uitbreidmg van de vaste « WIJ —lezerskring en dus
voor het propageren van de VU-gedachte. Een aktie, die ongetwijfeld ook zal meespelen in haar gevolgen op kiezersdag
Nogmaals, vrienden propagandisten van ons hart . dank,
dank, dank I
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1. Richard Vinex (St. Kwintens-Lennik ) 1824
1265
2. Huguette Ingelaere ( G e n t )
Joris
Depré
(Tervuren
)
1085
3.
1044
4. Jef Nagels (Oostende)
723
5. Jef Vinex ( Erps-Kwerps)
547
6. André De Volder { Leuven )
504
Juul
Moens
(
A
n
t
w
e
r
p
e
n
)
7.
453
8. Herman De Kegel (Pollare)
341
9. Noël Leeompte ( W e r v i k )
326
10. Maurits Goethals ( Brugge )
320
11. Gust Geens (Kopelle o.d. Bos)
299
12. Jaak Cuppens ( Neeroeteren )
271
13. Renaat Vanheusden (Hasselt)
269
14. Frans Van Dessel ( Nijlen )
261
15. Ferre De Beuckelaer ( Kontieh )
261
Jo Belmans ( Geel)
246
18. Jaak Indekeu (Peer)
260
19. Jan Caudron (Aalst)
228
19. Damien Van Haverbeke (Oostkamp)
215
20. Koen Van Meenen ( Heusden )
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Op zondag 10 maart
beslist u over
Groen,Lu<ht en Water in dit land.
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10 maart. Verkiezing om onze
23ste regeringscrisis 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 milieu-gebied wil de
Volksunie dit:

Groen? Doen!
Als eerste formuleerde de Volksunie
oplossingen voor de milieuproblemen. De
andere partijen namen deze over, maar niets
afdoend werd gerealiseerd. Daarom wil de VU
nu onmiddellijk: versnelde bouw van
zuiveringsstations, strenge bestraffing van de
vervuiler, een wet op lawaaihinder, schrapping
van alle milieuschendende projekten, efficiënte
en uitgebreide natuurbescherming, op mens en
natuur gerichte ruimtelijke ordening. Genoeg
gepraat, hier moet dringend véél gedaan worden

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. Weldra Vlaanderens
tweede partij. Een reeie macht dus die haar
doelstellingen kan realiseren. Op 10 maart
beslist u. Maak ons nog sterker.
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GROEN ? DOEN !

Ny met de Volksunie O
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ARRONDISSEMENT

ANTWERPEN
ANTWERPEN (ArrJ
VERKIEZINGS-AKTIES
De afdelingsbesturen, die door
het voeren van hun plaatselijke
- verkiezingsakties » hier of daar
met een probleem(tje) zouden af
te rekenen hebben, stellen zich
onmiddellijk in verbinding met arr.
sekretaris Wim Claessens, Pastoor Deensstr. 19, Mortsel (Tel.
55.39.09).
ARR. VERKIEZINGSCENTRUM
Het arr. Antwerpen brengt op
zondag 10 e.k.. de dag der verkiezingen, haar
verkiezingshoofdkwartier onder in lokaal « Trefpunt ». Turnhoütsebaan 28 te
Deurne. Aldaar zullen ook onze
getuigen bij de stemopnemingsbureaus (telburelen) hun genoteerde resultaten binnenbrengen of
via speciale telefoonlijn doorseinen. Buiten de zovele plaatselijke
afdelingsverkiezingslokalen,
de
avond van de verkieingen, zal ook
in « Trefpunt » de verkiezingssfeer heersen.
PROPAGANDA
Wij rekenen nog, deze laatste
week die de verkiezingen voorafgaat, op üe propaganda « van man
tot man » door al onze arr. VU-leden en bijleden. Doe het zoals
voorheen ! dan blijft ons en uw
sukses, de verzekering van de
overwinning.
AARTSELAAR
VERKIEZINGEN
Vrijwilligers worden gevraagd
voor ons propagandawerk ; men
kan zich melden in het lokaal Rodenbach, Kapellestr, 19.
Een bijdrage kan gestort worden op bankrek. 418-5006401-86
wan de VU-afdeling Aartselaar.
ANTWERPEN (Stad)
DIENSTBETOON
Alle dagen op het sekretariaat,
Wetstr. 12, Antwerpen, van 9 tot
16 u. 30. Elke maandag vindt u
er een volksvert. die uw problemen helpt oplossen van 16 tot 20u.
GETUIGEN
Alle getuigen die zich opgaven
voor de telling in de feestzaal te
Antwerpen hebben van ons sekretariaat hun uitnodigingsbriefje ontvangen waarmee ze om 14 u. 30
zich aanbieden : ingang langs de
Kolvenierstr. Enkel deze getuigen
hebben toegang tot de feestzaal,
die van ons een officiële uitnodiging kregen. Andere leden die
zich rrog op de laatste dag willen
aanbieden, hoe lief ook, worden
niet binnengelaten.
TELLING
Nadat onze getuigen hun uitslagen op hun briefjes genoteerd
hebben, geven ze die af aan de
speciale stand'van de Volksunie
in feestzaal. Mochten ze dit vergeten hebben, dan kan dat 's
avonds nog in het lokaal van de
VU « Trefpunt » te Deurne, Turnhotsebaan 28 of in het lokaal Kleine Carnot (bovenzaal), Carnotstr.
te Antwerpen, waar ook de TVuitslagen worden weergegeven.
Er zal natuurlijk ook hoogspanning
zijn in alle Vlaamse lokalen te
Antwerpen, leder gaat natuurlijk
naar het lokaal van zijn voorkeur.
STEUNLIJSTEN
Wie nog niet op een onzer lijsten heeft ingetekend, kan dit nog
op ons sekretariaat komen doen.
Of storten op bankrek. Kredietbank, Carnotstr. 404-3036801-74
van VU-Antw. Stad.
MEETING
Handelsbeurs : Grote VU-meeting, dinsdag 5 maart, 20 u.
BOOM (Kanton)
KANT. KADERDAG
In samenwerking met het arr,
bestuur richten op zaterdag 2
maart e.k. van 14 tot 17 u. 30 de
afdelingen uit de Rupelstreek met
afd. Aartselaar een kaderdag in in
het Ontmoetingscentrum van VUBoom.
Volksvert. A. De Beul zal handelen over de fusies der gemeenten. De heer O. Renard, specialist
ter zake, behandelt de streekekonomie. vooral met betrekking tot
de Rupelstreek. Van volksvert. R.
Mattheyssens krijgen we een uit-
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eenzetting over de politieke toestand. Na ieder referaat korte bespreking.
BERCHEM
DIENSTBETOON
Mandatarissen : dr. H. Goemans,
Grote Stwg 86, tel. 39.02.30, elke
maandag van 14 tot 16 u. ; Jef
Brentjes, Van Vaerenbergstr. 63,
na tel. afspraak 39.10.74 of in café
De Zwaan, Gitschotellei, elke dinsdag van 19 u. 30 tot 20 u. ; Jos
De Roover, Ruytenburgstr. 10, elke
maandag van 18 tot 19 u. ; mevr.
Paula Van Beeck, na. tel. afspraak
21.73.60 ; Paul Baeten, Vredestr.
12, elke dinsdag van 20 u. 30 tot
21 u. 30 of na tel. afspraak 30.85.01
KOO-leden : J. Geukens, na afspraak 39.18.27 ; V. Peeters, na afspraak 21.46.24.
Bestuursleden : R. Van Beeck,
na afspraak 21.73.60 ; L. Dox, na
afspraak 30.93.75 ; A. Filliers, Statiestr., tel. 39.24.28 ; R. Hoyaux,
Elisabethlaan 79, tel. 30.68,71 of
30.97.38 ; J. Laureyssens, na afspraak 30.23.89 ; mevr. G. HenneGoemans, na afspraak 21.11.59.
Bovendien kan iedereen terecht
op het sekretariaat, Vredestr. 12,
elke disdag na de 2e vrijdag van
de maand van 20 u. 30 tot 22 u. 30.
BOECHOUT-VREIVIDE
AKTIE « BLAUWE KAART »
En u ? Al lid of 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 financiële steun. Stop er (zoals gewoonlijk) een milde gift in en leg hem
gereed. Onze propagandisten halen hem wel af. Of spaar hun tijd
en geef hem zelf af bij voorz. Fred
Entbrouxk, Kapelleveldstr. 3, of
sekr. Ward Bellekens, Heuvelstr.
78, of Jef Meulepas, Alex Franckstr. 51, Boechout.
BOOM
VERKIEZING
De verkiezingsstrijd draait op
volle toeren, er is veel werk aan
de winkel. Wij hebben mensen
nodig die bereid zijn onze propaganda daadwerkelijk te steunen,
neem kontakt op met de bestuursleden of kom zelf eens naar ons
lokaal, vele handen maken licht
werk.' Ook financieel kan er gesteund worden op onze rek. nr
413-0046371-62
van
VolksunieBoom (Kredietbank) met vermelding «verkiezingen ». Nu reeds
onze dank daarvoor !
BORGERHOUT
KINDERFEEST
De datum van het kinderfeest
werd verplaatst naar zaterdag 23
maart te 15 u. in de zaal Reuzenpoort. Belangstellenden schrijven
hun kinderen van 4 tot 12 jaar in
bij onze sekr. mevr. Van Geert,
Lt Lippensl. 22, tel. 36.68.29.
AUTO-KARAVAAN
Zaterdag 2 maart. Verzamelen
te 14 u. op de Bikschotellaan (Gitschotelhof). Een indrukwekkende
opkomst wordt deze dag het teken van een verkiezingsoverwinning.
ZIEKENVERVOER
De dag van de verkiezingen verzorgt onze afdeling opnieuw zieken en gehandikaptenvervoer :
diegenen die menen hiervoor in
aanmerking te komen geven tijdig
schriftelijk hun naam op aan Hugo Andries, Turnhoütsebaan 116.
We verwachten deze dag ook enkele 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, gemeenteraadslid, Corluylei 24, tel. 21.60.33.
Staf Kiebooms, voorz. KOO, L.
Hendrickxlei 20, tel. 21.61.98.
Jef Denil, lid KOO, Jan Bosstr
4, tel. 21.01.91.
Frans Van Looveren, lid KOO,
Akkerdonkstr, 11, tel. 21.48.21.

ANTWERPEN

VERKIEZINGS-MEETING
DEURNE
VERKIEZINGEN
De verkiezingsstrijd is volop gestart. Wij hebben vele propagandisten nodig voor bussen van pamfletten, kolportages en alle mogelijke propaganda-akties. Wenst u
op een of andere manier mee te
werken, neem dan kontakt met
een van onze bestuursleden of
met onze propagandaleider Dedrie,
tel. 21.31.29. U kunt ook een steentje bijdragen door storting op Kredietbank, Turnhoütsebaan 6, voor
rek. nr 414-8070151-78 op naam
van Volksunie-Deurne.
EDEGEM
VERKIEZINGSFONDS
Wie ons verkiezingsfonds wil
steunen (en het is werkelijk nodig) schrijve nog vandaag een
som-die-telt over op bankrekening
645-1005522-55 van VU- Edegem
bij Bank van Breda met vermelding •• Verkiezingsfonds ».
FIETSENKARAVAAN
Zaterdag 9 maart organiseren
wij een reusachtige fietsenkaravaan als laatste propagandastunt
voor de verkiezingen. Het moet
een overdonderend sukses worden. Wij komen samen op het
Kerkplein te Elsdonk om 13 u. 30.
VERKIEZINGSAVOND
Zondag 10 maart van 20 u. af
gezellige verkiezingsavond in Drie
Eiken. Er staan twee kleurentelevisies. Vier de overwinning mee I
EKEREN
VERKIEZINGSFONDS
Gelieve te storten ofwel op onze rekening bij de Kredietbank,
PR 000-8349 KB Ekeren voor rek.
nr 414-5024661-97 van VU-Ekeren,
ofwel op he^ sekr., Geestenspoor
72, tel. 41.04.41, ofwel aan de pen.
ningmeester, Wielewaallaan 6, tel.
64.19.38. Hartelijk dank,
VU-MEETING
Zal plaats hebben te Antwerpen
in het Beursgebouw op dinsdag 5
maart om 20 u. Geen enkel Ekers
VU-aanhanger mag daar ontbreken.
HOBOKEN
VERKIEZINGEN
9 maart ; Autokaravaan. Samenkomst om 14 u.. Nachtegaallaan.
Vertrek : 14 u. 30.
10 maart : Verkiezingsavond in
Vlaams-nationaal centrum, Steynstr. 85. Begin 20 u. 30. TV-toestel
voorzien.
HOVE
VERKIEZINGEN
De kiezers die wensen gebruik
te maken van ons vervoer naar
het kiesbureel op zondag 10 maart
worden verzocht in verbinding te
treden met Guido Verheyden, Kapelstr, 70, tel. 55.26.71.
VERKIEZINGSFONDS
We danken de talrijke simpatisanten die reeds ons steunfonds
spijsden. Hierbij ons rek. nr. bij
de Kredietbank-Hove, 405-601182183, Volksunie-afd. Hove. Propaganda kost geld. Steun mild.
ONZE KANDIDATEN
VU-afdeling Hove heeft twee
van haar leden als kandidaat op
de provincieraadlijst, distrikt Kontich : op de 5de plaats Jenne
Hoogstoel, op de 7de plaats Joost
Goris. Wij hopen en ijveren voor
hun sukses.
KAPELLEN-HOEVENENSTABROEK
Onze afdeling kan best nog
wat hulp gebruiken van leden en
simpatisanten. In een verkiezingsstrijd is ook de kleinste bijdrage
welkom. Wij kunnen steeds gebruiken : 1) Pamfletten-bussers ;
2) Plakkers ; 3) Pamfletten-vouwers.
Helpers geven hun naam op
aan een van volgende bestuursleden : Stabroek : Fred Weyten,
Plantinlaan 30, teL 64.46.10 ; Putte : G. Schonkeren, Partisanenstr,
110, tel. 64.46.62 ; Kapellen : M.
Op de Beek, Wilgenstr. 4, tel.
64.55.93 en D. Eriksson, Engelselei 13, tel. 64.17.36 : Hoevenen :
Mw Cornells De Muer, Berkenlaan 14.

Dinsdag 5 maart 1974, te 20 u.
« BEURSGEBOUW » (Meir) te Antwerpen
Voorzitter meeting: Reimond Mattheijssens
Sprekers : Frans Vander Eist
Hugo Schiltz
M U Z I K A L E OMLIJSTING - JEF BURM

y
MAART
2. Deurne : Verkleed bal. Inl. tel. 24,88.06 of 24.08.40,
2. Merksem : VU-Jubileum-Dansfeest te 20 u. Zaal « de GarZoemeriet », Optreden van
ve « Van Praetlei, 137. Orkest
groene kapel ».
Vlaamse Jutsoka (judo) en de
2. Turnhout : 10 VU-Winterbal.
9. Mol : Dansavond Warenar, Mol-Achterbos, Parochiezaal,
vanaf 20 u. 30.
9. Kessel : VU-lentebal (dit jaar verkiezingsbal). Gemeentelijke turnzaal. Orkest : The Spoetniks.
10. Deurne : VU-arr. verkiezingshoofdkwartier, vanaf 19 u.,
in « Trefpunt », Turnhoütsebaan 28, TV-schermen.
15. Schilde : VU-lentebal. Café « Pallieter ». Inkom ; 50 fr.
Reuze tombola.
16. Antwerpen : « Vlaamse Volksharmonie »-baI in zaal Immaculata, Steenbokstr., (Zurenborg). Kaarten : Rosci, Rudolfstr. 56.
16. Borgerhout : Kinderfeest te 15 u., Reuzenpoort, Turnhoütsebaan.
30. Ekeren : VU-bal in zaal « EIcks Thuys », Van De Weyngaertplein 13, te 20 u. 30, Inkom 50 fr. Orkest « The Paradiso's »• Schaf nu uw kaarten aan op het sekretariaat, Geestenspoor 72 (tel. 41.04.41) en bij dB bestuursleden.

FINANCIËLE STEUN
Doe een storting zo snel mogelijk met vermelding •• Verkiezingsfonds 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.
KONTICH
MEDEDELING
Eén van de hoogtepunten van
de voorbije Juul Tolleneerviering
was wel de ontvangst en de officiële toespraak door onze fraktievoorzitter dr Ludo Verbaet. De
volledige tekst van de toespraak,
waarin de figuur van onze oorlogsburgemeester ten volle werd
weergegeven, verscheen in 3 opeenvolgende nummers van het
plaatselijk blad « Gazet van Kontich «. Belangstellenden kunnen
deze 3 nummers aanvragen op ons
sekretariaat « VU-Kontich », Kosterijstr. 6. Wijze van betaling :
voegt bij uw aanvraag 4 postzegels van 5 fr.
VERKIEZINGEN
Onze afdeling komt met de volgende kandidaten naar voor : senaatslijst : 6e kandidaat, dhr Marcel Verbeeck ; prov. raadslijst :
lijstrekker, ons prov. raadslid Jef
Steurs. Dat deze beide kandidaturen mee een VU-overwinning in
ons gewest moge bepalen. Sukses Marcel, sukses Jef !

AUTOKARAVAAN
Vandaag zaterdag 2 maart, in
samenwerking met afd. Lint. Vertrek te 13 u. 30 aan de St. Ritakerk, Kontich (is net over de
nieuwe expressweg !).
FIETSKARAVAAN
Ook ditmaal, als sluitstuk van
onze propaganda, een fietskaravaan ! Afspraak volgende zaterdag 9 maart te 13 u. 30 in de Witvrouwenveldstr.
MORTSEL
FIETSENKARAVAAN
Wij verwachten, heden zaterdagnamiddag 2 maart alle VUaanhangers met hun gezin, om
deel te nemen aan onze « Mortselse VU-fietseling op familiaal
vlak » als propaganda-fietskaravaan voor de verkiezingen van
zondag 10 maart. Wij verwachten
iedereen met de fiets (met mogelijk geel-zwart versiering) te 14
u. aan de parking van het nieuw
gemeentehuis. Wij laten onze wagens thuis en fietsen met VUMortsel door al onze straten.
Wees erbij I
RAAM-AFFICHEN
Zijn steeds te bekomen bij Robert Palmaerts, Antwerpsestwg
132 of bij arr. sekr. Wim Claessens, Deenstr. 19 te Mortsel.

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 bij ven behouden (zaterdagen 16 en 30
maart). Plaats : huis Alumni-Leuven-Magdalenastr. 51 te Brussel, telkens van 13 u. 45 tot 17 u.
# Het geplande vormingsweekeinde voor ex-deelnemers aan
de kursussen « politiek opbouwwerk », gepland voor maart,
wordt verschoven naar april. Belangstellenden ontvangen een
nieuwe uitnodiging.
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YERKIEZINGSFONDS

Storten
Op prk 147697 VOLKSUNIE 1000 BRUSSEL
of op KREDIETBANK Rek. nr 430-0691071-34
van VOLKSUNIE 1000 BRUSSEL
Van ons drieëtjes, E.V.W., Dilbeek
L.V.D., Zellik
L.A., Asse
M.R., Grimbergen
V.H.Z., Brakel
J.B„ St. Truiden
Naamloos, St. Truiden
G.B., St. Truiden
T.B., St. Truiden
V.E.R., Anderlecht
V.D., Denderhoutem
J.H., Genk
P.V.V., Zellik
Mevr. V., Oedelem
F.V.B., Westende
Mevr. D.G., Steenokkerzeei
W.D.L., Strombeek-Bever
J.D.C., Boechout
E. VDW,. Izegem
W.D.B., Antwerpen (Linkeroever)
J.T., Ekeren
R.P., Antw/erpen
Mevr. G.V.O., Brussel 3
P.C.V.D., Gits
P.L., Ekeren
A.C., Mortsel
M.G., 1070 Brussel
M.S., B.S.D.
F.D.S., Schilde
H.D.G., Aalst
A. en M., Denderhoutem
P., Antwerpen
L.D.B., Dendermonde
U.V., Oostende
L.B., Heverlee
Naamloos, Denderhoutem
K.G., Denderhoutem
B.P., Antwerpen
D.M., Bredene
A.V., Antwerpen
F.V., Kampenhout
E.U., Wilrijk
Naamloos, Gooik
Naamloos Halle
A.G., Neigem
F.D.S., Neigem
L.R., Wuustwezel
M.B., Merksem
F.V.H., Wemmei
A.L., Oostende
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1.500
1.000
500
500
500
250
500
250
250
100
305
150
1.000
200
1.000
•500
500
1.000
200
500
200
1.000
1.000
500
1.000
200
1.000
200
500
500
1.000
1.000
500
100
700
500
500
5.000
200
250
500
250
500
500
100
300
125
10.000
1.000
1.000

L.D.S., Antwerpen
G.S., Hofstede (Bt)
A.B., Antwerpen
R.V., Desselgem
J.B.M., Kalmthout
P.W., Liedekerke
L.V., Kortrijk
M.J.H., Wilrijk
P.V.O., Herentals

150
1.500
1.000
100
100
1.000
500
3.000
1.000

L.V.D., Lichtaart
M.D., Leuven
J.D., Ledeberg
J.B., Woluwe
R.A., Kortrijk
V., Sterrebeek
F.D., Mortsel
J.M., Evere
E.W., Rumbeke
G.V.D.B., Asse
E.P., Neder-over-Heembeek
H.D.M., Oostakker
R.A., Lovendegem
P.M., Diest
A.C., Schaarbeek
K.N., Dilbeek

500
1.000
1.000
200
200
1.100
200
200
100
200
200
1.000
500
1.000
500
1.000

L.M., Zottegem
M.C., Kortrijk
G.R.. Ekeren
G.D., Koekelare
I.e., Hofstade (Bt)
A.V., Kuurne
A.V.D.H., Tervuren
M.L.K.W.B., Mechelen
K.W., Wilrijk
G.S., Vossem
Ex-jong-Dinaso, Mechelen
Oud-Dinaso, Mechelen
H.C., Hofstade (Bt)
J.P., Dilbeek
M.T., Dilbeek
F.V., Eisden
A.E., Molenbeek
H.D., Aalbeke
J.P., Mechelen
F.J., Mortsel
E.J., Mortsel
L.H., Brass(|haat
R.V.D.A., St. Martens-Latem
J S., St. Denijs-Westrem
J.V.D.B., Wolvertem

200
1.000
350
300
2.000
1.000
200
500
250
250
2.000
3,000
500
100
100
1.000
200
200
100
2.000
2.000
2.500
5.000
1.000
200

A.W., Gent
R.M., Kraainem
W.B., Roesbrugge-Haringe
V.V.W., Halle
F.A., Molenbeek
M.R., Zwevegem
V.A., Schoten
K.B., Zwevegem
V.L.C., Borgerhout
T., Brussel
J.D., Deurne
P.V., Gentbrugge
F.V., Kester
J.P., Bocholt
K.V., St. Katelijne-Waver
H.V.D., Mariakerke
R.J., Benidorm, Spanje
D.L., Houthalen
ACOD-er, Bilzen
K.V.T., Molenbeek
W.S., Molenbeek
M.D., Beveren-Leie
Naamloos, Voorde
Zelfstandigen uit Brussel
Van een metaalbewerker
L.S., Kuurne
V.D.P., Geetbets
V.P., Aalst
S.J., Balen
H.D., Berchem
V.V.G., Gent
G.L., Oostduinkerke
M.J., Borgerhout
A V.V./V.V.K., Mechelen
P.V., Mechelen
N.H.A., Wemmei
Naamloos, Zelem
J.F , Stevoort
H.C., Zutendaal
F.D.M., Denderhoutem
Naamloos, Achter-Olen
G.B., Antwerpen
Verkoop oud papier, Denderleeuw
W.D., Kortrijk
H.D.Z., Brugge
P.N., Dilbeek
F.N., Borgerhout
P.M., Lommei
Totaal 4e week

ALGEMEEN TOTAAL

500
1 000
1.000
300
2.000
1 000
500
100
500
200
100
300
500
200
300
200
2.000
300
50
5.000
1.000
40
500
10 000
300
50
1.000
1.000
100
100
1.000
1.000
300
200
500
500
500
1.000
100
2.000
100
1.000
500
500
100
400
500
500
124.870

463.400
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De v e r s c h i l l e n d e d e p i n e m i
(BSP) geel (CVP) blauw
op een toto staat moet de
p i o n starten op nummer éi
z i j n , mag deze eveneens
b e w e g i n g b r e n g e n De an
zovlug m o g e l i j k de e i n d s t n

bemind

in

de

wind

Ka-el V e r t o m m e n )

10
12
13
15

Leer N e d e r l a n d s of v e r h u i s '

17
FOTOS
1 C i r c u s met 28 c l o w n s
( o n l a n g s gesloten) (BSP-CVP-PVV)
A n s e e l e (BSP)
Van Eynde (BSP)
15 Depré (VU)
18 Van den Boeynants (CVP)
23 K u i j p e r s (VU)
26 T i n d e m a n s (CVP)
31 L e b u r t o n (BSP)
37 Vandezande (VU)

A C E C - f a b r i e k Gent
Claes (BSP)
S c h i l t z (VU)
De C l e r c q (PVV)
D u b o i s (BSP)
Van H a e g e n d o r e n (VU)
De Saeger (CVP)
Gevangenis
M a r t e n s (CVP)

-mi

18
20
21
23
26
27
28

Start d o e je ogen go«
Geen v r i e n d j e s p o l i t i e k
mingen
Is je p i o n rood dan k
a n d e r s naar 3
De rode p i o n blijft sta
voor het g e b r u l naar 1
Je bent o p g e r o e p e n v
geen hoge legerpiet c
O p g e p a s t je krairt zit
Blijf nu rood a nders c
Ben je nog geen leze
" W I J » abonneer je
over
Tracht de scherven te
(geldt s l e c h t s voor wie
Kies 10 of 20
Sla je beurt d r i e m a a l i
K o m je van T i n d e m a n
ie b e d r o g e n u i l k o m t
Je mag naar 27
Ga twee s t a p p e i v o o
g e n d e o p d r a c h t uit
V e r z o r g je lee m i l i e u
minderheden
G r o n d w e t s h e r z ening
naar 17 en voer de vc
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Ie d e e l n e m e n d e p a r t i j e n kiezen elk een p i o n met hun kleur nl o r a n j e (Volksunie)
rood
P) blauw (PVV) en paars (FDF) Men speelt s l e c h t s met één d o b b e l s t e e n T e l k e n s een p i o n
at moet de bezitter de o p g e g e v e n o p d r a c h t e e r l i j k u i t v o e r e n De g e l e de rode en de blauvi^e
numiTier één V e r m i t s de bezitter van de paarse p i o n v e r o n d e r s t e l d w/ordt o o k zéér rijk te
' eveneens in het c i r c u s v e r t r e k k e n De o r a n j e p i o n start op O maar mag het spel in
gen De a n d e r e n starten t r a d i t i o n e e l v o l g e n s l e e f t i j d Het k o m t e r o p aan dat elke speler
c de e i n d s t r e e p (nr 63) b e r e i k t

je ogen g o e d o p e n
djespoiitiek geen politieke

31
34

benoe

rood dan k r i j g je een postje op 13
r 3
on blijft staan de a n d e r e n v l u c h t e n
^brul naar 12
j g e r o e p e n voor l e g e r d i e n s t ken je
legerpiet ga dan naar 3
je kratrt zit in s l e c h t e p a p i e r e n
3d a i d e r s g e e n b r o o d
3 geen lezer van het V U v^^eekblad
onneer je meteen of sla je beurt
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scherven te l i j m e n en ga naar 21
hts voor w i e van 23 komt)
20
t d r i e m a a l over
n T i n d e m a n s dan zie je nu wel dat
n uitkomt
ar 27
tappen v o o r w a a r t s en voer de vol
rach uit
lee m i l i e u ijver voor de v e r d r u k t e
en
herz ening k o m ie van 26 ga dan
I voer de v o l g e n d e o p d r a c h t uit

49
50

39
41
44
45
46
48

53
57
58
59
60
63

Ga terug naar het c i r c u s (nr 1)
De p r i j z e n s t i j g e n met 1 0 %
de b e g r o t i n g
met 20 °'o per jaar
Paars moet naar nr 58 de o r a n j e p i o n mag
naar 45
Paars en rood ga terug naar 6
Ben je g e e n k a z a k d r a a i e r '
Bi) g e b r e k aan e n e r g i e sla je beurt d r i e m a a l
over
V e r n e d e r l a n d s i n g van het b e d r i j f s l e v e n
Je hebt de w i n d in de z e i l e n ga twee plaatsen
vooruit
K o m naar de v o l k s v e r g a d e r i n g
Ga terug naar nr 34
Je zit verstrikt in een s c h a n d a a l
ga het
d u b b e l e van je w o r p a c h t e r u i t
De o r a n j e p i o n mag naar 59
W e g e n s o n e e r l i j k spel geeft de g e l e p i o n de
p i j p aan Ma(a)rten(s)
Je k o m t er pas uit w a n n e e r B e l g i ë federaal
zal zijn
o r a n j e mag echter v e r d e r s p e l e n
W e g met g r o n d s p e c u l a t i e s
werk in e i g e n
streek
Je v e r a n d e r t van r i c h t i n g en je gaat naar 41
Je bent e r d o o r geraakt
Je weet van aan
p a k k e n Zet de p i o n op zijn e i n d p l a a t s
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Dit aktueel
potitiek
ganzespel
namen we over uit het streekblad « De Voer » van de afdeling
Tervuieii. Een pluim voor de redaktieploeg : Mark Cets-Decorte, Joris
Depré, Ferrie Praet en Marcel Vanderlinden !
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MORTSEL
VERKIEZINGSFONDS
Leden, wacht niet langer en
stort
uw
vrijwillig
« steentje » op onze bankrek van de
NMKN nr 140-0537697-93 van de
Volksunie-Mortsel. Dank bi) voorbaat.
MEETING
Dinsdag 5 maart te 20u zal onze
Mortselse
volksvertegenwoordiger Reimond Mattheijssens de
" Grote VU-meeting •• voorzitten
in het « Beursgebouw » (aan de
Meir) te Antwerpen. Sprekers .
Frans Van der Eist en Hugo
Schiltz.
MERKSEM
ALGEMENE
LEDENVERGADERING
Een prettig gevuld zaaltje De
voorzitter van Merksem opende
de vergadering en schetste in gepaste en goed afgewogen woorden de betekenis van de op handen zijnde verkiezingen Daarna
kwam senator Gerard Bergers aan
het woord. Hij mocht dan nog een
massa vragen beantwoorden over
de partijstruktuur en de verkiezingen Schepen Kalingart dankte

tot slot de propagandisten, plakkers en alle medewerkers.
BAL
Vergeet niet dat gij hedenavond, 3 maart op het dansfeest
in de Garve moet zijn te 20 u. als
gij plaats wilt hebben en het eerste optreden van de Vlaamse Jutsokas wilt zien. Ten dans wordt
gespeeld door Zoemoeriet en te
22 u. treedt als gast de Groene
Kapel op.
SPAARKAS TUL
Op algemeen verzoek Is de
jaarvergadering die de opening
van het nieuwe speeljaar moet inzetten verschoven van 5 maart
naar 12 maart, ook op dinsdag, en
de vergadering begint stipt om
half negen. Er zijn nog enkele
nummers vrij en er is nu gelegenheid om toe te treden als nieuw
lid. Alle trouwe bezoekers van
Tijl zijn toegelaten.
DE VROUW VAN VANDAAG
Onze vrouwenafdeling die op
vrijdag a.s. hun jaarlijks avondfeest met etentje gepland hadden,
vragen om er uw aandacht op te
vestigen dat ook deze avond uitgesteld is tot vrijdag 29 maart.
Daar worden alle leden verwacht.

Vergeet niet u tijdig te laten inschrijven (80 fr.) bij de bestuursleden of in den Tijl. Ook de mannen zijn van de partij.
VVVG
Op woensdag 6 maart om 15 u.
houden onze Vlaamse gepensioneerden een koffietafel in den
Tijl, waarop ook simpatisanten genodigd worden. Deelname in de
onkosten : 30 fr. (koffie met koeken). De heer Herreman komt ons
het vervolg vertonen van de «Bulten dansen », een schitterende serie klank en lichtbeelden «Antwerpen boven ». Schepen Lieve Kalingart zal als gastspreker een
praatje komen houden.
VERKIEZINGEN
Door de Volksunie werd een biezondere dienst ingericht voor kiezers die moeilijk te been zijn, door
ziekte of ouderdom, of wat ook :
het moeten daarom geen leden
zijn. Indien gij kennissen weet die
moeten vervoerd worden bezorg
ons naam en adres (goed duidelijk) en wij zorgen voor vervoer.
Aanvragen aan sekretariaat VUMerksem, Trammezandlei 11, tel.
35.63.47 of 45.57.77. Voor alle
dringende inlichtingen bel dit
laatste nummer.

SCHOTEN
STEUNLIJSTEN
Verschillende steunlijsten zijn in
In omloop in de gemeente. Mocht
nochtans door vergetelheid of
uw afwezigheid een dergelijke
lijst u niet aangeboden worden
dan kunt u hiervoor steeds terecht bij een der gemeentelijke
mandatarissen : John Jordaens,
Churchill, ; Manu Stockbroeckx,
Meibloemlei 3 ; Jos De Borger,
Anjerstr. 23 en Walter Verduyn,
Arth. Verhoevenl. 6.
VLAAMS HUIS -< TIJL »
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 nemen en zal via TV en doorgeven
van de overgemaakte uitslagen
uit Antwerpen regelmatig af te lezen zijn hoe de Volksunie ook in
deze verkiezingen naar voren
kwam.
TURNHOUT
10e WINTERBAL
Zaterdag 2 maart organiseert de
afdeling
Turnhout-Oud-Turnhout

haar tiende winterbal, dat dit
jaar in het teken van de verkiezingsstrijd staat. Iedereen hartelijk welkom, leute en strijdlust
verzekerd. Aanvang 20 u. 30 in
zaal Gildenhuis, Stwg op Mol, OudTurnhout.
WILRIJK
LEDENSLAG
Dagelijks stromen de « nieuwe
leden » binnen ! Wie brengt ons
nog namen en adressen aan voor
kontaktname ? Er zijn in Wilrijk
nog meer nieuwe leden, op voorwaarde dat alle adressen ook
worden doorgespeeld aan onze
bestuursleden.
Hun
adressen
vindt u op ons VU-kalendertje.
VERKIEZINGEN
Voor alle leden, vrienden en
simpatisanten is er een arr. ontmoetingscentrum gepland in de
zaal « Trefpunt », Turnhoutsebaan
28 te Deurne. Wie de avond van
de verkiezingen echter niet zover
wil of kan gaan, kan terecht in het
KWB-lokaal, St-Bavostr. (rechtover
de kerk). Daar kunnen de eerste
uitslagen verwacht en gevolgd
worden op 2 TV-toestellen. Iedereen van harte welkom !

BRABANT
MAART

VERKIEZINGSMEETING
8 maart 1 9 7 4 om 2 0 u 3 0
Zaal C E N T R U M
K e r k p l e i n - Londerzeei
Sprekers :
Vic A N C I A U X
Paul PEETERS
Hugo SCHILTZ

WEST-BRABANT
AUTOKARAVAAN
Doorheen West-Brabant vandaag
2 maart (en waarschijnlijk op zaterdag 9 inaart) Bijeenkomst om
10 u. in de Boekfoslaan te Asse
(aan het terrein van de handelsbeurs) in de omgeving van he*
park Waalborre. Vooropstelling .
ongeveer 120 wagens.
De te volgen propagandatocht •
Asse, Mazenzele, Opwijk Merchtem, Mollem, Brussegem, Hamme
Wemmei. Relegem, Zellik, GrootBijgaarden, St-Martens-Bodegem
Ternat, St-Katerina-Lombeek, Liedekerke, Teralfene, Hekelgem, Essene, Asse (deze reisweg is voorgelegd aan de voorzitters van de
afdelingen, die er nog wijzigingen
kunnen aanbrengen). Einde voorzien om 17 u. ongeveer.
Meenemen : eten en drank ge
zien er niet gezamenlijk gestopr
wordt. De wagens dienen zoveel
mogelijk vooraf met affiches voorzien te izjn op de. wijze bepaald
in een afzonderlijk schrijven aan
ide voorzitters. Zoveel mogelijk
kennissen, familieleden en leden
van de afdeling meenemen Het
.moet de kracht en de macht aan:onen, die uitgaat van de Volksnie in onze streken. Deze keer
moeten wij in kwantiteit en in
kwaliteit de oude partijen overtroeven. Nu met de Volksunie
(strooibrieven en lekkertjes zullen in ruime maten voor handen
djn),
ALSEMBERG
TELLERS GEVRAAGD
Wij zoeken 100 sportieve mensen (man of vrouw) om op 10
maart in de namiddag deel te nemen aan een sportieve telling
Wie doet mee ? Geef uw naam
en adres af in het lokaal Uilenspiegel, Pletinckxstr., 38 te 100C
Brussel, tel. 12.13.74.
DIENSTBETOON
Personen met dringende zaken komen steeds terecht bij onze gemeenteschepen Jos Vandenbergen, Brusselse steenweg 79,
tel 58.11.50 ; bij KOO-lid Bob Lefaible, Vanderveldenlaan 60, tel.
58.57 18 of op het sekretariaat van
BRUSSEL (Stad)
VERKIEZINGSUITSLAGEN
Op 10 maart kunt u de verkiezingsuislagen volgen op TV i'-i
ons lokaal Uilenspiegel, Pletinckxstr 38 te 1000 Brussel Er is oo'-'
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een telefonische verbinding met
het paleis van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken.
GEWEST NOORD
AUTOKARAVANEN
Alle leden en sympatisanten
nemen deel aan de autokaravaan.
Ingericht door het « Gewest
Noord ». Personen die geen wagen ter beschikking hebben zijn
eveneens welkom.
AÜTOKARAVAAN A
Verzamelen op 2 maart te Kanelle op-den Bos Mechelbaan 62
(Paul Peeters). Vertrek 13 uur
stipt.
AUTOKARAVAAN B
Verzamelen op 9 maart te Kapelle op den Bos, Mechelbaan 62
(Paul Peeters). Vertrek 13 uur
stipt.
LEUVEN (Kanton)
AUTOKARAVAAN
Op zaterdag 9 maart. Vertrek
aan Jachthuislaan te Linden om
9 u. 30 en op het Kerkplein te Herent om 13 u. 30. Nadere inlichtingen bij Rik De Deken, tel. 016/
29677
KANTONNALE MEETING
Maandag 4 maart in het Brouwershof te Veltem. Sprekers : Willy Knijpers, M. Van Haegendoren,
Rob Vandezande, R. Overloop.
LIEDEKERKE
ROUW
Donderdag werd onder grote belangstelling mevr. Van Breuseghem ten grave gedragen. Aan de
heer Van Breuseghem en de beide
kinderen biedt de Liedekerkse VUgemeenschap zijn diepe blijken
•Jan medeleven aan.

FELICITATIES
Gisteren trad ons bestuurslid
Erik Van Droogenbroek, zoon van
ondervoorzitter Adolf en Roza
Neukermans, in het huwelijk. Behouden reis Erik en Rita !
Vandaag viert het echtpaar Jeroom Vandaele zijn vijftigste huwelijksverjaardag.
Jeroom
en
Odile nog vele jaren van Vlaamse
trouw en goede gezondheid !

WEMMEL - HAMME - RELEGEM

VERKIEZINGSMEETING
4 maart om 2 0 u 3 0
Zaal N A C H T E G A A L
Merchtemsestwg 76 Wemmei
SPREKERS :
VIC ANCIAUX
BOB MAES
JEF VALCKENIERS
WALTER VAN MIEGHEM

STEENOKKERZEEL-PERK
DIENSTBETOON
In het Vlaams Sociaal Centrum, Van Frachenlaan 40, Steenokkerzeel.
Elke 2de dinsdag van 21 tot 22
u. : door dr Anciaux, volksvert.
en Mon Schepens, federatie- en
gemeenteraadslid.
Elke 4de dinsdag van 21 tot 22
u. : door T. Pauwels, prov. raadslid en P. Vancauwenbergh, gemeenteraadslid.
Zitdagen van de Vlaamse Ziekenkas ; elke dinsdag van 20 tot
21 uur.

2-3-4 St-Katerina-Lombeek : Haantjeskermis in zaal Uilenspiegel, Kerkstr. 24. Zaterdag en maandag om 18 u. Zondag 12 u.
2. Zemst : VU-autokaravaan, vertrek 13 u. op het Kerkplein.
2-3-4. St-Kwintens-Lennik : Mosselkermis in « De verzekering
tegen de grote dorst », (rechtover de kerk Eizeringen). Zaterdag en maandag vanaf 18 u., zondag vanaf 12 u.
2. Teralfene : 2e Groot VU-bal, om 20 u. 30, zaal Gildenhuis,
Daalstr. Orkest : Tony Winter,
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 », Ninoofsestwg 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. Leuven : Opening lokaal De Geus, Naamsestraat.
8. Londerzeei : Verkiezingsmeeting, zaal « Centrum », Kerkplein om 20 u. 30. Sprekers : Vic Anciaux, Paul Peeters, Hugo
Schiltz.
9. Tervuren : Afdelingsbal.
9. Schaarbeek : VU-Autokaravaan, samenkomst om 13 u., station, Pr. Elisabethplein. Inl. : Jan Vermeulen, Zenobe Grammelaan 87, 1030 Brussel, tel. 02/41.04.07.
9. Boortmeerbeek : Recht-door-bal.
9. Vilvoorde : Autokaravaan, vertrek F. Rooseveltlaan.
16. Bollebeek-Brussegem : Dansavond VU-IVIollem om 20 u. 30
in zaal « Al Ida ».
16. Boutersem : Afdelingsbal.
16-17 : Schepdaal : Haantjeskermis in de zaal « Select », Ninoofsestwg. De VU-afdeling Schepdaal-St-Martens-Lennik nodigt u allen zeer hartelijk uit.
22. Buizingen : Meeting met Hugo Schiltz, te 20 u. zaal De
Welkom, de Kerchovestr. 16A (in samenwerking met de afdelingen Halle, St-Pieters-Leeuw, Lot, Huizingen en Dworp).
30-31 Liedekerke : Breugelmaal, zaal Golden Ray, Meersstr.
61.
30. Gooik : VU-schepenbal in de zaal Herremans V., Dorp.

De V o l k s u n i e afdeling Herent
« versierde »
tijdens d e z e
kiqskampanje
« haar t r i o m f boog » op de
overdrukke
rijksweg
LeuvenMechelen !
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PASTOOR CLEEREN
IS NIET MEER

Verantw. uitg. : F. Van der
Eist, Beizegemstraat, 20, 1120
Brussel.

Bewust was Priester Cleeren naar het ziekenhuis getrokken...
Als ge 86 zijt en helder van geest, weet ge wat uw lichaam
nog kan. Hij vertelde me het zo nuchter bij ons laatste bezoek
in 't Leuvense ziekenhuis. Voor hij vertrok had hij nog vlug
zijn bijdrage voor 't kiesfonds gestort en hij vroeg me of
het toegekomen was. « Laat Uw koppigheid nooit varen »,
waren zijn laatste woorden bij het einde van ons bezoek.
Pastoor Cleeren was een der schone « petits vicaires ». Geboren Hagelander (Hoeleden - 1888), flamingant geworden in
de Glabbeekse studentenbond en te Hoogstraten. Gevormd
in de werking van het jong-studentenblad « Keikop » en door
zijn buurt waar de walewerkers en de bietemannen door de
Tiense, franskiljonse liberalen beheerst werden.

Alle landenvlaggen Kunst- en
reklaomvlaggen - Fanions Wimpels - Geborduurde Itentekens - bijbenodigdheden - Lintjes
met
leeuw
en
speld
Zelfklevers.
Onze rekloom leeuw katoen
150 X 150 :
375 F - met fennen 475 F.
VRAAGT PRIJSLIJST :

Paul S U Y S
Molenvest 50, Herentals 2410
T. (014)212.07 - P.R. 10.29.28

Einde mei 1914 werd hij priester gewijd en na enkele maanden « kollegtdienst » aangesteld tot onderpastoor te Leuven
waar hij tot november 1917 zou blijven. Hij werd er aktivist...
en dus verplaatst naar Dworp aan de taalgrens. Met de Fronters stond hij vooraan : Rik Borginon, Pol Davidts, Staf Declerq en Ward Hermans waren « zijn hageprekers », zo vertelde hij mij. Na de konflikten met kardinaal Mercier en zijn
deelname aan de woelige sporenviering te Halle, werd hij
verplaatst naar Kalmthout in 1921. Vlaanderen's hoogdag vieren in die tijd was staatsgevaarlijk en dus kreeg hij vlug een
nieuw marsbevel (zoals hij het spottend noemde I) in 1924
om te Leest aan de Zenne te gaan werken. Twaalf jaar lang
wroet hij hier ; menigmaal wordt hij ontboden bii « Zijne
Eminentie », wat hem deed vragen of hij geen treinabonnement naar Mechelen diende te nemen ! Op 5 april 1936 werd
hij bouwpastoor te Boom St.-Katrien ; in 1939 staat de kerk
er, maar in 1944 wordt ze vernield... In volle repressieperiode
staat zijn huis open voor alle getroffenen. Dat doet hem belanden in wat hij zijn « schoonste parochie » noemde : de
Dossinkazerne te Mechelen ! Aan het altaar werd hij door
OF-mannen weggehaald. Zijn werk bij zijn 1700 medegevangenen krijgt weldra te véél invloed en zonder veel woorden belandt de « zwarte pastoor » terug te Boom. De vernielde
kerk, pastorij en scholen worden onder zijn impuls heropgebouwd. In 1953 moet hij zich als « rustend pastoor » terugtrekken te Hoeleden. Men zou beter zeggen : rusteloos I
Van meetaf is hij in de weer om het « Vlaams Komitee Hageland » te stichten, waarin hij met een kerngroep Hagelanders — In de gedachten van die andere grote Hagelander
Emiel Vliebergh (Zoutleeuw) — de ontwikkelingsekonomie
voor dit arme gewest bepleit, ledere betoging, iedere Ijzerbedevaart, ieder Zangfeest maakte hij mee met zijn Hagelandse mensen. Vorig jaar ontstond er rond zijn persoon
enige verwarring omdat men dacht Cyriel Verschaeve (waarmee hij enige gelijkenis had) in levende lijve terug te zien.
Cleeren kwam ermee in het tv-nieuws en beleefde er zelf
veel pret aan.
Wij zijn priester Cleeren bijzonder dankbaar voor zijn inzet.
De uitvaart werd een triomf ; het kleine Hagelandse dorpje
Hoeleden was te klein. Een afvaardiging van de Volksunie
onder leiding van senator Maurits van Haegendoren, betuigde het medevoelen van onze hele arrondissementele ploeg
die zo zijn belangstelling wegdroeg.

Kamerlid WILLY KUUPERS.

BERICHT : SOCIAAL DIENSTBETOON
Door overvloed van verkiezingsnieuws en -kommentaar was het ons

LIMBURG

deze week niet mogelijk, de rubrieken Sociaal Dienstbetoon te publiceren.

Dat zal gebeuren van zohaast de toestand weer normaal Is. De

verkiezingen zijn er trouwens oorzaak van dat ons blad tijdens de kiesBREE (Kanton)
AUTOKARAVAAN
Zaterdag 9 maart doorheen het
kanton. Vertrek te Bocholt op het
Kerkplein. Belangstellende gelieve
kontakt op te nemen met Jaak
Geussens, Thijsstr. 5, Bree (tel.
65776). Wij rekenen op een indrukwekkende opkomst als uiterlijk teken voor een verkiezingsoverwinning.
BREE (Kanton)
Donderdag 7 maart : Grote
meeting in de zaai Cambrinus
te Bree. Aanvang omstreeks
20 u. Sprekers : dr. Vandekerckhove en Jaak Gabriels.
DILSEN
GROOT VU-BAL
Zaterdag 2 maart Groot Bal van
de Volksunie in dancing Welkom
te Rotem. Te gast « the belglum
top disco bar » met DJ Cornel-o
en zangeres Erica Felicia. Aanvang 20 u.
Gastspreker : Dr. Vandekerckhove, kandidaat eerste plaats
voor de senaat.
Tegelijkertijd voorstelling van
de kandidaten voor de provincieraad van het kanton Maaseik.
ARR. PROPAGANDA
VERKIEZINGEN 10 MAART
Voor de arr. propaganda in ons
arrondissement Hasselt werd Jan
Roux aangesteld als verantwoordelijk. Adres : Winterslagstraat
163, Genk, tel. 011-52504.
Bij onze propaganda horen automatisch een hele boel kosten.
U kunt het onze verantwoordelijken voor de financies gemakkelijker maken door aanstonds uw
gewaardeerde bijdrage te storten
op de Kredietbank-rekening van
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Volksunie arr. Hasselt, p/a Miei
Pais, 3z80 Tessenderio, nr. 4537049291-03.

VERKIEZffNGSMEETING
HASSELT
KULTUREEL CENTRUM
Kunstlaan
VRIJDAG 8 MAART te 20 uur
Sprekers :
Rik V a n d e k e r c k h o v e
Jef Olaerts
Gerard Siegers
HASSELT
VERKIEZINGEN
Bij onze propaganda voor de
verkiezingen zijn de voortdurend
stijgende papierprjjzen een zware
dobber voor onze arr. kas. U kunt
het onze verantwoordelijke voor
de financies gemakkelijker maken
door aanstonds uw gewaardeerde
bijdrage te storten op de Kredietbankrek. van VU-arr. Hasselt, p/a
Miei Pais, 3980 Tessenderio, nr
453-7049291-03. Hartelijk dank I
VERKIEZINGSZONDAG
Vanaf 20 u, zijn op zondag 10
maart de lokalen van hotel Warson te Hasselt de verzamelplaats
voor de kantonnale resultaten. Onze lijsttrekkers zijn er aanwezig
om samen met u de nieuwe overwinning van de Volksunie te vieren.
HOUTHALEN-HELCHTEREN
PROPAGANDAKARAVAAN
Zaterdag 9 maart trekken wij
met een autokaravaan doorheen
de twee gemeenten. Wij rekenen
op een enorme opkomst van simpatisanten. Personen zonder auto

zijn eveneens welkom. Gelieve
kontakt op te nemen met één van
onze bestuursleden.

strijd slechts op 16 biz i.p.v. 24 verschijnt. Ons blad zal na de verkiezingen zijn normale omvang hernemen.

DE REDAKTIE

NEERPELT (Kanton)

AUTOKARAVAAN
Heden zaterdag 2 maart en op
9 maart doorheen het kanton. Verzamelen bij mevr. De Roo-Neven,
Beemdstr 92 te Lommei. Vertrek
te 13 u. stipt. Gelieve zoveel mogelijk vrienden en kennissen mee
te brengen.
TONGEREN-MAASEIK (Arr.)
KIESFONDS
Afgezien van de specifieke arr.
propaganda, moet ons arr. in de
nationale kampagne een vrij hoge
financiële bijdrage leveren. Daarom een verzoek aan onze leden
en simpatisanten om hun bijdrage
te storten op de rek. van de arr.
kas : KB-Bilzen 452-7025151-37.
KIESKAMPAGNE
Het arr. bestuur heeft de organisatie van de kieskampagne toevertrouwd aan Paul Raskin, Stationslaan 18, Bilzen, tel. 011/
19819 en Jaak Indekeu, Grotstr.
18, Peer, tel. 011/30509 (30458)
PROPAGANDAMATERIAAL
Arr. Tongeren bij P. Raskin en
arr. Maaseik bij J. Indekeu.
UITWISSELING VAN IDEEËN
Het arr. bestuur verzoekt iedereen van ieder pamflet, affiche,
drukwerk gadgets, enz. 25 ex. onmiddellijk te zenden naar Jaak
Indekeu, Grotstr. 18, 3570 Peer.
CENTRALE INFORMATIE
Alle mogelijke inlichtingen over
propaganda, publiciteit, stunts,
posttarieven, organisatie, formaliteiten, enz. worden bekomen bij
Jaak Indekeu, Grotstr. 18, 3570
Peer, tel. 011/30509.

KflLCnDCR
MAART
2. Eigenbilzen : Afdelingsbal te 20 u in de Gemeentezaal
Orkest : Bert Minten.
2. Dilsen : Groot VU-bal.
8. Hasselt : Grote verkiezingsmeeting in Kultureel Centrum.
16. Neeroeteren : Dansavond (orkest Margafan) in zaal Lindenhof om 20 u.
23. Lommei : Afdelingsbai om 20 u.
23. Linkhout : Groot Vujo-bai, kanton Herk de Stad, zaal Ideal.
APRIL
13. Genk : arr. Hasselt viert 20 jaar Volksunie In zaal Familie.
Orkesten : Bobby Carnarius en Bert Minten.

EICENBtLZEN

GROOT VERKIEZINGSBAL
VAN DE VU
met voorstelling van de kandidaten uit de streek.

ZATERDAG 2 MAART om 20u30
in de vernieuwde gemeentelijke feestzaal
H A R T E N BERG
Orkest : BERT MINTEN

WIJ
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OOST-VLAANDEREN
AALST (Arr.)
VERKIEZINGSFONDS
Op eenvoudige aanvraag is on
ze penningmeester beschikbaai
voor een bezoek ten huize Zijn
naam
Richard De Grom Zi|n
tel
053/67757
PERMANENT SEKRETARIAAT
Het verkiezingssekretariaat is
alle dagen open vanaf 10 u Het
sluitingsuur s avonds is afhan
kelijk van de omstandigheden
Het adres
lokaal Het Gulden
Vlies Esplanadeplein Aalst Tel
053/27521
DENDERLEEUW
KIESFONDS
De VU-afdeling stortte leeds
5 000 fr op de lekening van het
Verkiezingsfonds Brussel en 35000
voor de arr propaganda We dan
ken de talrijke mensen die ons
leeds met een gift bedachten Ook
van buiten de gemeente ontvin
gen we steunbijdragen Ai die bedragen w/orden aan ae arr propa
gandakas overgemaakt En verga
ten we vooral de simpatisanten
met die via hun maandelijkse bij
drage de leefbaarheid van het kan
tonnale blad en de kantonnale piopagandapioeg in stand houden
AUTOKARAVAAN
Heden zaterdag 2 maart gewes
telijke autokaravaan Verzameling
op de grote parking van het Sport
park van 13 u 30 af Vertrek om
14 u Kom met je wagen en zo
veel mogelijk inzittenden onze ka
ravaan versterken Er zal propa
gandamatenaal ter plaatse zijn
GENT-EEKLO CArr.)
BESTENDIG SEKRETARIAAT
Het arr bestuur deelt mede dat
het luiste telefoonnummer van het
bestendig sekretariaat is nr 09
23 70 98
GAVERE
4DE VU-VOORJAARSBAL
Alle
Volksunie sympatisanten
worden uitgenodigd naar ons 4de
Voorjaarsbal op zaterdag 2 maar^
e k in zaal « Racing
Markt te
Gavere om 20 uur
Orkest « The May Jins • (vijf
solisten) Inkom
60 fr
WIJ maken er een waar verkie
zingsbal van '

FIN STEUN
Uw financiële
steun
wordt
dankbaar te gemoet gezien op
rek nr 446-2508871-09 van Volks
unie Gavere
of Postgiro 49 69
van de Kredietbank te Gavere
GENTBRUGGE
GEMEENTERAAD
Profiterend van de groeiende
verwijdering tussen CVP en BSP
heeft de driekoppige VU-fraktie
de CVP-BSP-koalitie tijdens de zitting van 20 februari jl dermate
in het nauw gedreven dat de vele
aanwezigen toegaven dat het een
boeiend spel van kat en muis was
Vooral Aime Verpaele en Jan De
Moor lieten zich opmerken door
hun vele gevatte tussenkomsten
die zo hard aankwamen dat de te
jenstrevers er als bedremmelde
schooljongens bijzaten Onvolledi
ge dossiers onregelmatige procedure bij aanstelling van een architekt
tegenstrijdige planning
tussen kollege-KOO en Gentbrugse Haard enz waren zovele pun
ten waar onze VU-mandatarissen
met een verbluffende dossierkennis het kollege tegen de muur
spijkerden Daarenboven kwam de
VU-fraktie met enkele positieve
voorstellen voor de dag o a toekennen van een vrijkaart voor
openbaar vervoer aan bejaarden
en gehandikapten Dat de aanwe
zige reporters met ongevoelig bleven voor deze aktiviteit bewijze
dit uittreksel in vetjes uit <• De
Gentenaar »
••
Raadslid De
Moor zei na de bijeenkomst «Wel
licht wordt ik als lastige be
schouwd omdat ik zoveel vragen
stel Ik wil echter aan opbouwende kritiek doen in het belang van
de gemeente en het is wel eens
nodig op tekortkomingen te wij
zen I Dat de h De Moor alles op
de voet volgt wat met gemeente
beleid te maken heeft konden we
reeds meer dan eens ervaren »
Dat bij de parlementsverkiezingen de VU heel wat stemmen
hoopt te puren uit de inzet van de
gemeenteraadsleden kan blijken
uit de kandidatuur van gemeente
laadslid Jan De Moor als 4e opvolger Kamerlijst

VOLKSUNIE GENT - EEKLO

LEDENVERGADERING
Met het oog op de verkiezingen
kwamen de Gentbrugse leden bijeen op een werkbijeenkomst waar
Oswald Van Ooteghem, lijststrekker Senaat een kernachtig betoog
hield over de vooruitzichten en de
lijstsamenstelling
Gemeenteraadslid De Moor en afdeiings
sekretaris R Vercauteren gaven
de nodige praktische inlichtingen
voor de kiesstrijd die voor Gentbrugge heel wat gunstige perspektieven biedt
Een dienst ziekenvervoer staat
in op 10 maart voor een vlot vervoer naar de kiesburelen Drie
plakploegen o I v Walter Tack zorgen voor de propaganda buitenuit
HEUSDEN-DESTELBERGEN
VERKIEZINGEN
Gevraagd
medewerkers, die
zich een maand extra willen inzetten voor de verkiezingsstrijd
Wend u daarom vandaag nog bij
Roland Kerckaert, Europalaan 16
te Destelbergen (tel 28 35 46) of
op het VU-sekr Dorpslaan 7 te
Heusden (tel 30 93 86)
NINOVE
VERKIEZINGSFONDS
Alle bijdragen zijn welkom op
het verkiezingsfonds van de afdeling en kunnen gestort worden op
rekening 190 57 van ASLK Ninoce,
rek nr 4105291-8161

ARRONDISSEMENT
SI NT-NI KLAAS

VERKIEZINGSMEETING
Woensdag 6 maart 1974,
te 20 u
« Hotel Serwir »,
(Kon Astridlaan) te St Niklaas
Voorzitter meeting
Alfons

Claes

Sprekers
M a u r i t s Coppieters
Nelly Maes

Arrondissement lEPER
KAMER
1 Michel Capoen (Reningelst)
2 Leon Hoflack (Beselare)
Plaatsvervangers
1 Henri Verliese (Poperinge)
2 Herve Van Damme (Wervik)
3 Jeroom Devos (leper)
4 Mevr Maddens Clara De Traeye (Geluwe)
SENAAT
1 Frans Blancquaert (Kuurne) Uittredend senator
2 Mevr Maddens (Geluwe)
3 Mevr Vanoosthuyze Labeeuw (Heule)
4 Jan Carpentier (lepei)
Plaatsveivangers
1 Henri Verliese (Poperinge)
2 Noe Pommelaere (ingooigem)
3 Joris Braem (leper)
4 Roger Verhaege (Waregem)
5 Rik Sohier (Poperinge)
6 Kamiel Van Reeth (Wevelgem)
PROVINCIE

leper-Passendale-Wervik
1
2
3
4
5
6

Leon Hoflack (Beselare)
Jozef Claeys (Wervik)
Mevr Ivan Lambeets (leper)
Marcel Titeca (Zonnebeke)
Johnny Claerebout (leper)
Jan Carpentier (leper)

Poperinge-Mesen-Roesbrugge
1 Henri Verliese (Poperinge)
2 Michel Capoen (Reningelst)
3 Paul D Hondt (Watou)

WIJ I t

op vrijdag 8 maart om 20 u.
in de KNS St.-Baafsplein
SPREKERS :
FRANS BAERT
OSWALD VAN OOTEGHEM
HUCUETTE DE BLEECKER
Presentatie
Jef Burm en Walter Capiau

MAART
2 Erembodegem-Centrum : 9de Volksunie-bal m de zaal
. Animo .., Leuvestraat Aanvang 21 u 30 Deelname in de
kosten 50 fr
2 Gavere : VU-Weergalmbal om 20 u 30 m zaal Racing
2 Gent : Kameradenbal van Sneyssens, zaal Roeland, 20 u 30
2 Lochrlsti : Kennismaking met Basken door W Luyten, met
optreden Baskische koorgroep en diaprojektie om 19 u , zaal
Kinderen Dorny Dorp Oost (Dl)
2 Denderleeuw : VU-Autokaravaan, 13 u 30, Sportpark
2 Eekio : Bollekensbal, Europ Tour, Leopoldlaan, 20 u 30
DJ Bert Declerck
6 St-Niklaas : VU-Meeting in hotel Serwir met N Maes M
Coppieters en H Schiltz
8 Gent : VU-meeting in de KNS met O Van Ooteghem, Fr
Baert en Huguette De Bleecker
9 Haaltert : Vierde groot Vlaams bal in zaal Jeugdheem om
21 u Orkest
Spiders Factory Kaarten (60 f r ) bij alle mandatarissen en kaderleden
9 Gent : Lustrum VNJ-Lentebal in zaai Roeland, Korte Kruisstr 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
alle mandatarissen en kaderleden
16 DePinte : VU-lentebal om 21 u Begoniazaal, Pintestr 29
Orkest F Steyaert Afgifte van tombolaprijzen bij A De Zitter Heidelaan 1, De Pinte, tel 52 42 18
16 Melle : VU-bal 74 in zaal Flormanie, Gemeenteplein Or
kest The Bats Inkom 40 en 60 fr Voorverkoop 50 fr
16 Dendermonde : Afdelingsbal, zaal « Koningshof » Dijkstr
Aanvang
20 u 30 Toegang
60 fr

Gastspreker
HUGO SCHILTZ
MUZIKALE OMLIJSTING

WEST-VLAANDEREN
ONZE LIISTEN

GROTE
VOLKSVERGADERING

MAART
2 Izegem : Gezinswandeling, bijeenkomst 13 u 30, Vlaams
Huis, Markt.

BLANKENBERGE

7 Roeselare • Mijn Russische reis door sen Persyn in « De
Nieuwe Beiaard » Grote Markt om 14 u Inrichters Vlaamse
Boiiu van gepensioneerden

VERKIEZINGEN

9 Houthulst : Afdelingsbal zaai Rozenhof Klerken

Kamer derde effekt Rika Buyse
Senaat
derde effekt Jef
Fryns , Provincie
vierde effekt
H Van Rijssel

9 Kortemark-Handzame : Bal in de feestzaal Casino, bij Geor
ges Despienter, Statiestr te Handzame Aanvang
20 u 30
9 Oostrozebeke : Arr. VU-bal in de Zwarte Leeuw

Leden-lezers en simpatisanten
geef uw stem aan deze mensen
en beveel ze aan bij uw vrienden
en kennissen
Stort uw bijdrage op bankrek
VU-Blankenberge Kredietbank nr
472 7042961 64 Dank bij voorbaat
DIKSMUIDE (Kanton)

AUTOKARAVANEN
In ons kanton worden drie autokaravanen voorzien als volgt •
9 maart
vertrek Diksmuide 13 u
westkant van het kanton 9 maart
het gehele kanton Diksmuide
GISTEL (Kanton)
KARAVANEN
Ons kanton houdt twee autoka
ravanen
heden 2 maart en toekomende zaterdag 9 maart Verzamelen Markt Gistel om 13 u 30
Deze karavanen doorkruisen het
ganse kanton Daarom vragen wij
elke afdeling talrijk vertegenwoordigd te zijn
Bekrowordt Ettelgem Eernegem, Gistel, Leffinge,
Ichtegem en Oudenburg Een speciale inspanning wordt gevraagd
van de afdelingen die een kandi
daat voordragen

GISTEL
GEBOORTE
BIJ Andre Bullynck en Dorien
Desmet kwam een zoontje Filip
Onze beste gelukwensen
PANNEKOEKEN
Wegens de verkiezingen van 10
maart werd ons pannekoekenfeest
verschoven van 10 maart naar 22
maart ook in •• De Karre »
KLEMSKERKE-VLISSEGEM
VERKIEZINGSSTRIJD
Wie onze afdeling wil steunen
in de verkiezingsstrijd kan dit
doen door een financiële bijdrage
te storten op PR 000 0414831-59
van N Mahieu Vosseslag 31,
Kiemskerke Vermelding
« Verkiezingsfonds » De eerste schenking kwam van een op rust gestelde arbeider die van zijn karig
pensioentje 200 fr offerde '
KNOKKE-HEIST
HELPERS GEVRAAGD
Onder impuls en leiding
het jonge bestuur draait de
kiezingspropaganda op volle
ren We kunnen echter nog

van
vertoemen

sen gebruiken Wie wil meewerken als busser, plakker, schrij
ver, wende zich tot Smedestraat
82
(vervolg op biz 14)

AUTOKARAVANEN 0-V-D
Ka"t"n DIKSMUIDE
2 maart 13 u , Vlaams Huis
Diksmuide (richting Lo, enz)
9 maart 13 u , Vlaams Huis,
Diksmuide (gans het kanton)
Kanton GISTEL
2 en 9 maart
13 u 30,
Markt Gistel (telkens gans het
kanton)
Kanton VEURNE-NIEUWPOORT
9 maart Nieuwpoort
vertrek 12 u 30, Markt , Veurne
vertrek 12 u 30, Grote Markt
Beide kantons vervoegen elkander om 13 u te Pervijze
(kerk)
Kanton OOSTENDE
9 maart
13 u , Dorpstraat
(Mariakerke)
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SOCWt\L Lei^€li
De hervorming van de COO's in een beperkter aantal Centra voor Maatschappelijk Welzijn zal hopelijk meer betekenen
dan louter een naamsverandering.
Ook in het onderwijs ligt een enorme
taak weggelegd om iedereen meer kansen op ontplooiing en een beter inkomen
te bieden. Het demokratiseren van het
onderwijs is niet voldoende. Vele gezinnen met een laag inkomen hebben meer
problemen met het wegvallen van een
potentieel inkomen van hun kind, dan met
de kosten die het onderwijs als zodanig
meebrengt. De toekenning van een studieloon kan de inkomensderving in hoge
mate verzachten.

KONKRETE AKTIEMIDDELEN

HERVERDELING
V A N NEER- N A A R
NIN-BEDEELDEN
Vrijgevigheid en liefdadigheid zijn niet de
goede hulpmiddelen om de « moderne
armoede » op te lossen. Een politiek van
maatschappelijke bijstand, gezien in een
dynamische en ruime sociale politiek van
probleemvoorzieningen, zou alleszins een
beter hulpmiddel zijn. Het beleid van het
land zou in de naaste toekomst aan dit
belangrijk aspekt van het sociale beleid
ruime aandacht moeten besteden, niet
alleen met woorden maar ook met daden.
De sociale diensten en instellingen en
de COO's die meer en meer trachten het
liefdadigheidskarakter bij hun tussenkomsten in noodgevallen te vermijden, slagen hierin niet steeds volledig. Men loopt
ook nog te veel verloren in het bos van
instellingen, die alleen een deelaspekt van
de hulpverlening voor hun rekening nemen. Men heeft soms wel bepaalde rechten, maar uit onwetendheid kan men ze
niet benutten. Deze ervaringen moeten
een stimulans zijn om tot een georganiseerd geheel te komen, dat slechts door
een weldoordacht nationaal beleid kan
tot stand komen.

Er zijn voorstellen die niet louter blijven
staan bij de teorie, sommigen zijn reeds
het voorwerp geweest van wetsvoorstellen, sommigen zijn reeds gerealiseerd of
aan realisatie toe.
Het recht op bijstand werd voor de bejaarden wettelijk
gereglementeerd In
1969. Ten laste van de staat, zonder dat
enige bijdrage hiervoor verschuldigd was,
wordt aan behoeftige bejaarden zonder
of met een gering inkomen een basisinkomen gewaarborgd.
Onlangs werd een wetsvoorstel Ingediend
om dit recht op bijstand uit te breiden
tot andere kategorieën van behoeftigen,
die niet in staat zijn door eigen inspanning of met andere middelen een levensminimum te bereiken.
Ook de vakorganisaties, in het bijzonder
het ACV heeft in de laatste jaren over
de herziening van de sociale zekerheid
standpunt ingenomen dat een bijstandsstelsel voor dezen die in het kader van
de sociale zekerheid niet of onvolledig
aan hun trekken komen, dringend moet
ingevoerd worden.
Sociale
zekerheid
moet niet langer als een sociale verzekering voor aktieven bekeken worden,
maar heeft tot taak voor de hele bevolking aan een sociaal beleid te doen.

Tot op heden zijn vele teorieën over hulpverlening,
inkomensherverdeling,
bijstandswet, recht op bestaanszekerheid,
de belastingen als oplossing tot stand
gekomen en gepropageerd, die echter
evenzoveel deeloplossingen zijn om de
problemen van de minderbedeelden op
te vangen, maar ze daarom niet oplossen.
De vraag stelt zich of een totale oplossing wel ooit mogelijk zal zijn !

O

De kommissies van Openbare Onderstand
zijn niet geliefd, ook niet door deze die
er noodgedwongen beroep moeten op
doen. De drempelvrees vindt zeker zijn
oorzaak daarin dat men meent bij de COO
te komen om een aalmoes te vragen.

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN
MINDER-VALIEDEN

ALGEMEEN OVERZICHT

Het hiernavolgend overzicht heeft slechts de bedoeling de algemene struktuur aan te geven van de
tegemoetkomingen voor minder-valieden.
Welke minder-valieden

?

a) De gewone of aanvullende tegemoetkoming
wordt verleend aan gebrekkigen, verminkten,
gebrekkig-geborenen, blinden, doven en stommen en de kategorieën die hieraan bij KB toegevoegd worden.
Ziekten geven in principe geen recht op de
tegemoetkoming.
b) De bijzondere tegemoetkoming wordt v t
nd
aan bv. mentaal-gehandikapten, rheumalijders,
epileptic! en hartlijders.
c) De uitkering voor hulp van derden wordt verleend aan bepaalde kategorieën zwaar-gehandikapten die essentiële daden van het leven niet
alleen kunnen verrichten.
NB : In principe heeft de oorsprong of de oorzaak
van het gebrek geen belang. Zelfs eigen opzet
vormt als dusdanig geen hinderpaal om de tegemoetkomingen te genieten.

O
rn
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Toekenningsvoorwaarden
A. De gewone tegemoetkoming
1. Belg zijn en werkelijk in België verblijven.
Hierop bestaan uitzonderingen.
2. Minstens 14 en ten hoogste 65 (man) of 60
(vrouw) jaar zijn.

Op het gebied van de belastingen worden
opties genomen voor een progressieve
erfenisbelasting. Hoe meer bezittingen
men bij het overlijden achterlaat, hoe
meer de erfgenamen aan de gemeenschap erfenisbelasting zullen betalen. Een
betere formule lijkt ons echter de negatieve inkomensbelasting te zijn. Wie in
een bepaald jaar een inkomen beneden
een bepaalde grens verdient of verkregen heeft, zal vanwege de Staat een toeslag krijgen. Wie boven de bepaalde
grens verdient of verkregen heeft, zal
vanwege de Staat een toeslag krijgen.
Wie boven de bepaalde grens valt zal
steeds een groter deel aan de Staat als
belasting moeten afgeven, op een wijze
nochtans dat hij in ieder geval een zekere
beloning behoudt voor de meer-inspanningen die hij daartoe geleverd heeft.
Als grote verwezenlijking op lange termijn kan gestreefd worden naar een ideale formule van inkomensherverdeling.
Prof. H. Deleeck heeft in tal van zijn werken aangetoond dat er wel een herverdelingseffekt bestaat binnen het raam van
de RMZ tussen de aktieve en de nietaktieve bevolking. De RMZ is er nochtans
niet in geslaagd een herverdeling van inkomens te verwezenlijken binnen de
groep van aktieve werknemers, en zeker
ook niet bij de gehele bevolking.
De kloof tussen arm en rijk wordt alsmaar groter, gestimuleerd door onze huidige reglementeringen, sociale voorzieningen, loonstrukturen e.d. Om dit probleem op te lossen zal heel wat inzet en
overtuiging nodig zijn. Want juist deze die
het meest bezitten, de grootste macht
hebben zullen moeten afstaan aan deze
die niet veel bezitten en dus ook geen
macht hebben.

VU-VOORSTEL OM BELASTING
EN BTW OP STOOKOLIE
TE VERLAGEN
Net vóór de regeringskrisis heeft Volksunie-senator Coppieters aan de minister
van Financiën gevraagd of de belastingen
(aksijnsrechten) op benzine en stookolie
kunnen verlaagd worden, alsook de BTWaanslag op de stookolie voor huisbrand.
Coppieters steunt zijn voorstel op het
feit dat de superbenzine zonder belasting 2,69 fr. kost en de normale benzine
2,20 fr., terwijl de kostprijs thans 11,74 fr.
en 11,16 fr. is. Binnenkort zou die nog
stijgen tot 13,63 fr. voor de super en
13,05 voor de normale (of een verhoging
van respektievelijk 40 en 45%). De aksijnsrecliten voor één liter benzine bedragen thans 6,35 fr. per liter, waarvan
1 fr. volledig ten bate van het Wegenfonds fffj* door snp<-ia'o l^"r''ssing van
de regering in september 1973).
De zwaarste klappen krijgen de gebruikers van stookolie. Daar gaat de stijging
van 2,60 fr. (januari 1973) over 3,41 fr.
(november 1973) waarschijnlijk naar 5,64
fr. Hier komt dan nog 14% BTW bij.
Senator Coppieters vroeg dan ook aan
d° "Tiinister van Financiën (De Clercq PVV) of :
1. De aksijnsrechten op olieprodukten
zouden verlaagd worden ;
2. De BTW-aanslagvoet van de olie van
14% op 6% zou gebracht worden.

DE KAMPIOEN
VAN DE LEVENSDUURTE
De socialisten als ze in de oppositie zitten, hebben het steeds over « Regeringen van het dure leven ». Welnu, nooit
was de stijging van de levensduurte zo
groot als onder deze « socialist ».
SPREKENDE CIJFERS :
De INDEX steeg
van 1967 tot 1968 met 2,7 punten
van 1968 tot 1969 met 4,7 punten
van 1969 tot 1980 met 3,4 punten
van 1970 tot 1971 met 6,5 punten
van 1971 tot 1972 met 7,7 punten
van 1972 tot 1973 met 9,5 punten
Dit is de palmares van wijlen Leburton.
De grootste prijzen-opjager uit onze jongste geschiedenis.
Oef, we zijn hem kwijt zegden de socialisten indertijd over Èyskens.
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3. Ten minste 30 % arbeidsongeschikt zijn.
4. Over geen te hoge bestaansmiddelen beschikken.
B. De aanvullende tegemoetkoming
Deze tegemoetkoming vervangt de gewone tegemoetkoming vanaf de 1ste van de maand volgend op de 65ste (man) of 60ste (vrouw) verjaardag. Indien het pensioen of het gewaarborgd inkomen voor bejaarden hoger ligt dan'de
gewone tegemoetkoming, valt deze laatste weg.
In het omgekeerde geval wordt nog slechts het
verschil uitbetaald.
C. De bijzondere tegemoetkoming
1. Belg zijn en werkelijk in België verblijven.
Hierop bestaan uitzonderingen.
2. Minstens 25 en ten hoogste 65 (man) of 60
(vrouw) jaar zijn.
3. Blijvend en 100 % arbeidsongeschikt zijn.
4. Over geen te hoge bestaansmiddelen beschikken.
5. Niet genieten van de gewone of de aanvullende tegemoetkoming.
D. De uitkering voor hulp aan derden
1. Reeds genieten van een der tegemoetkomingen onder A, B of C.
2. Blijvend en 100 % arbeidsongeschikt zijn.
Aanvraag
De aanvraag wordt ingediend bij de burgemeester
van de gemeente van verblijf. Wijzigingen in de
toestand van de minder-valieden maken een aanvraag tot herziening mogelijk.
Cw.

DOKUMENTATIE

LEBURTON . TINDEMANS
WILLY DECLERCQ
« DE PLOEG VAN DE GELDVERKWISTERS »
Men zegt terecht dat onze mensen harde
werkers zijn maar de jongste jaren wordt
de vrucht van die arbeid steeds meer afgeschuimd en verkwist door de « regeerders >).
De totale vrucht van deze arbeid van de
gemeenschap wordt uitgedrukt als B.N.P.
= Bruto Nationaal Produkt.
Als de « staatsuitgaven » stijgen via verhouding tot dit B.N.P. is de toestand normaal.
— Wat zien we nu :
In 1970 stijging :
B.N.P. met 11,5%
Staatsuitgaven met 10,8%
1971
B.N.P. met 9,7%
Staatsuitgaven met 12,8%
1972
B.N.P. met 8,8%
Staatsuitgaven met 15,8%
1973
B.N.P. met 9,2%
Staatsuitgaven met 13,6%
Met deze regering van de drie traditionele verkwisters gaat het land recht naar
de financiële afgrond.
Europese statistieken zeggen : « Vlamingen hardste werkers van Europa », maar
de vrucht van deze arbeid wordt afgeschuimd en verkwist.
Daarom met federalisme
« Vlamingen eindelijk baas over hun
eigen geld »
Gedaan met de Belgische unitaristische
verkwisters.
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(Vervolg van biz 12)
VUJOOOSTENDE-VEURNEDIKSMUIDE
VERKIEZINGSFIETSTOCHT
Moigen zondag 3 maait veiza
melen de jongeien op de Maikt
te Gistel vooi een veikiezinqs
tocht pei fiets Iedereen welkopi
ook de kandidaten
OOSTENDE-VUURTOREN
MEETING
Hedenavond gaat in cafe Ronv
(hoek Vingerlingstr en Vooiha
venl ) om 20 u een meeting dooi
met prov laadslid Kris Lambeit
OOSTENDE
BSP-PLURALISME
Rode Fons Laiidon zowel sche
pen van Ontwikkelingshulp als
van Milieu liet met zijn verkie
zinqsaffiches de berichten inzake

ontwikkelingshulp in Brazilië van
de parochie Mariakerke, alsmede
de kerk zelf overplakken
WAREGEMST-ELOOISVIJVE
WIJ GEDENKEN
Frans Wielfaert, onze trouwe
medewerker, op 26-jarige leeftijd
plotseling aan zijn goede familie
en zeer grote vriendenkring ontrukt. Dank Frans, voor alles
WERVIK
SOC DIENSTBETOON
Vandamme Herve St Maartens.
plein 2 Jef Claeys Ten Brielen
laan 108
DOKUMENTATIE
Te Wervik'werd een vast VUsekretanaat opgericht Indien u
nog beschikt over dokumentatie
[oude «Wijx-nummers pamfletten

en andere) moogt u deze afgeven
bij Vandamme Herve Dit alles
krijgt dan zijn plaats in het sekre
tariaat Ook allerhande studies
zijn welkom

DIRK MARTENS
NINOVE

ZEEBRUGGE-LISSEWEGEDUDZELE
MEDEWERKERS

Beverstraat 24-26
Tel (054)331.05

MELDT U i

Zoekt m de gunstige sfeer van
de
verkiezingsstrijd
medewer
kers voor NU maar ook voor 10
maart Er dient o m een uitge
breider bestuur te komen om de
taken van de groeiende afdelmg
verder aan te kunnen Reeds ie
mand kwam zich spontaan mei
den Wie volgt dit voorbeeld '
Een telefoontje naar 550 67 bij
gemeenteraadslid A
Vanhauteghem doet het wel

P.V.B.A.
Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38
T«l. (053)240.60

^
KINDERARTIKELEN
plooi- en wandelwagens - bedje* an
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerverai»ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN • allerlei" - turnkledij - ruiteruitrustingen ping-pongiafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerel.
SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen . autobanen elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - foinschommels.
—

Nu

AALST

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

10 %vr.V.U. leden

I KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

IRICO-KLEDING VERMEESCH
^teenhouwersvesl, 52 Antwerpen Tel 03 3135 83

met de Volksunie O
OVERWINNINGSBAL

BRABANTIA
ZIEKENFONDS

De V O L K S U N I E - H A R M O N I E - A n t w e r p e n
nodigt U uit op haar 8ste verjaringsbal

op ZATERDAG 16 MAART 1974
De bekende radio- en T V - v e d e t t e

INCRIANI
en haar orkest T H E R O M A N O ' S spelen t e n
dans in de zaal M
IMMACULATA,
Steenbokstraat, A n t w e r p e n Z u r e n b o r g
Aanvang met openingsconcert door

VOLKSUNIE HARMONIE
te 2 0 uur stipt

IW
Wie talenten heeft als opvoede.
kan gemakkelijk werk vinden m
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
Volqende waardevolle personen
zoeken dringend een nieuwe werkkring sekretaresse steno-daktylo
20 j liefst buurt van Gent half
time sekretaresse (38 j ) omge
ving Gent vertegenwoordigei met
ervaring , handelsingenieur finan
cieel annalist (32 j ) zeer waarde
vol element , burgerlijk bouwkun
dig ingenieur , jurist gespaciali
seerd m fiskale aangelegenheden
(26 j )
Bij volgende bedrijven worden
kandidaturen ingewacht • a) firma
gespecialiseerd in brandbescher
ming
vertegenwoordiger
b)
metaalverwerkend bedrijf (Gent)
reiziger verkoper, sekretaresse
hoofd van de financiële en kommerciele administratie c) Hoofd
bediende sociale zaken (minstens
humaniora) voor belangrijk elek
tronisch bedrijf (Gent)
d) Ver
tegenwoordigei medische appara
tuur Oost en West Vlaanderen -^
Brussel (minstens humaniora of
technisch ingenieur)
Inlichtingen
volksvert E De
Facq kantoor
Oranjeberg 19
9000 Gent (tel 09/25 64 91) Persoonlijke afspraken elke maandag
en vrijdag van 9 tot 17 u
R 22
1 Vallede en minder-valiede ou
derlingen, u zoekt een Vlaams
rusthuis in een rustige omgeving'
Alle komfort in nieuwbouw
2 Moderne villa te huur 4 slaap
kamers Vrij 15 maart
Zw
Dirk Hiers, Langeweg 32
Overijse (02)53 91 62
R 28

Gezocht
Part-time thuiswerk v
daktylo Kontakt via Andre De
Samblanx, Franse Linie 3, 3240
Langdorp tel 016/584 37
R 24
Zeer aktieve VU-familie zoekt
dringend woning te huren met 3
slaapkamers om verdere aktie te
Schoten nog nuttig te kunnen
doorvoeren en voorbereiden Moet
oor einde maart huidige woning
'erlaten 1 v m eigenaarsbeslissing
Kontakt
Jos De Borger Anjer
5*1 23 2120 Schoten
R 26

Afgestudeerde van CERIA, m het
oezit van een diploma A2 en Al
sektie hotelbedrijf in het bezit
>'an een diploma « food and beve
idge controller » zoekt een pas
sende betrekking Kontakt opnenen met sen Rob Vandezande
Maamsestr 167, 3000 Leuven, tel
016/284 20
R 30
GROOT-GENT
Dringend vertegenwoordiger ge
'raagd voor medische instrumen'en Oost- en West-Vlaanderen In
teressante betrekking Z w
pro
incieraadslid Oswald Van Oote
ghem. Rode Kruisstr
7 9001
Gentbrugge, tel 02/30 72 87 R 31
WIJ zoeken babysitters die op zaterdagavonden of eventueel uitzonderlijk op een weekdag 's
avonds beschikbaar zijn Dit enkel te Schoten
Kontakt ' Jos De Borger Anjersf- 23 2120 Schoten
R 27
Declercq Inge
Vlaams meisje
• oor langdurig herstel te Herent
3t Jozef Kliniek Kamer C 272
"intvangt graag kaarten postze
]els en allerlei punten Dank bij
«/oorbaat
R 29

—

HOUTWORM?
Behandeling van dakwerken tegen alle houtinsekten
TWINnG JAAR WAARBORG.
Dok. op aanvraag Gratis bestek in gans het
land P.VBA INDUSTRAOE VanderzJjpenstr
12, Wemmel p t ) - Tel 02/79.2000.

KULTURELE LENTEBEURS
in POKETINO
de V l a a m s e F o n o p l a t e n w i n k e l te Brussel
1 4 4 - 1 4 6 E. Jacqmainlaan - 1 0 0 0 BRUSSEL

Vlamingen,
I •« I vraag GRATIS
• • J * l advies voor uw
^ ^ ^ ^ hypotheek-leningen
( i e en 2e r.)
en uw bouwgrondkredieten
aan de
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

UNITAS n.v.
Kortrijkse Steenv/eg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
van 9 tot 18 u ('s zat. geslot.)
Agenten en makelaars
neem kontakt met ons

Brouwerij
MOORTGAT
BREENDONK
tel.
(03)86.71.21
voor A L U w bieren
en L i m o n a d e s

•

Bijhuizen
Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel (03)36 10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel. (09)22.45.62

V
V
Z

ERENICINC
LAAMSE
lEKENFONDSEN

Op 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6 , 7 , 8 , 9 m a a r t 1 9 7 4
t e l k e n s van 9 u t o t 2 0 u o n o n d e r b r o k e n .
Uitgebreide voorraad van k i n d e r p l a t e n - geestelijke
en k l a s s i e k e m u z i e k - l u i s t e r l i e d j e s - o p e r e t t e - e n z ,
aan s o m s s e n s a t i o n e e l v e r l a a g d e p r i j z e n , bv LP's
v a n b e r o e m d e w e r e l d m e r k e n - aan 2 9 9 Fr i p.v
4 2 5 Fr
K o m eens k i j k e n - h e t v e r p l i c h t U t o t m e t s A l t i j d
p l a a t s v o o r U w a u t o aan o n z e p a r k e e r m e t e r s
H e t b o e k j e « G o e d e m a n i e r e n in d e o m g a n g m e t
g r a m m o f o o n p l a t e n » door Cecil E W a t t s tijdens
de P o k e t i n o - L e n t e b e u r s aan d e h e l f t v a n d e p r i j s
19 Fr 1 p v 3 9 Fr

COMMISSIE VAN OPENBARE
ONDERSTAND MERKSEM
Vakante

plaatsen

van G E Z I N S H E L P S T E R

B E J A A R D E N H E L P S T E R , waarvoor

en

tevens

een w e r f r e s e r v e w o r d t aangelegd.
Aanvragen dienen uiterlijk ingediend op 9-3-1974
Nadere inlichtingen te bekomen op het personeelsbureau van
de C.O.O., Jaak De Boeckstraat 3, 2060 Merksem.

U als Vlaming . sluit zeker aan bij het
VLAAMS ZIEKENFONDS van uw STREEK

Provincie Antwerpen
RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT
ONDERLING ZIEKENF RUPELSTREEK en K L E I N - B R A B A N T
Kraanweg 2 1 ,
268Q Bornem
Tel (03)89 16 19
Provincie Brabont
ARR LEUVEN - gewest TIENEN
CENTRALE M U T U A L I T E I T V A N B R A B A N T EN L I M B U R G
Lcuvenselaon 43
3300
Tel (016)834 35
Provincie Oost Vlaanderen •
ARR AALST
ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS
H o p m a r k t 36
9300 Aalst
Tel (053)745 53
ARR GENT en DENDERMONDE
ZIEKENFONDS F L A N D R I A
Keizer K a r o U t r a a t 1 0 1 ,
9 0 0 0 Gent
Tel (09)23 52 27
ARR EEKLO en K A N A A L Z O N E
ZIEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND
Gravin J o h a n n o l a a n 8,
9 9 0 0 EekIo
Tel (09)77 23 51
ARR OUDENAARDE / ZIEKENFONDS V L A A M S E A R D E N N E N
F o r t s t r a a t 34
9 7 0 0 Ondenaarde
Tel ( 0 5 5 ) 3 3 ) 15
ARR S T - N I K L A A S
VLAAMSE MUTUALITEIT WAASLAND
V r o s c n e s t r a o t 14,
2750 Beve ren W a a s
Tel (03)75 66 66
Provincie West-Vlaanderen •
ARR KORTRIJK-IEPER
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Verruolaan 4 1 ,
8500Kortriik
Tel (056)256 98
ARR OOSTENDE
VEURNE
DIKSMUIDE
ZIEKENFONDS DE WEST
Recollettenstroot 66,
8 4 5 0 Nieuwpoort
Tel (058)237 15
ARR ROESELARE-TIELT en BRUGGE
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
W e s t l a o n 145,
8 8 0 0 Roeselare
Tel (051)202 08

V V Z-sekretariaat . Verruelaan 41 - 8500 Kortrijk - Tel

(056)25698

FREETIME FLAT
INTERNATIONAL pvba

U

Groepen en maatschappijen allerhande ! f !

Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksijde
tel. ( 0 5 8 ) 5 2 7 . 7 7
Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerke
tel. ( 0 5 9 ) 3 2 2 . 6 0
V e r h u r i n g en v e r k o o p v a n moderne, n i e u w e a p p a r t e m e n t e n en studios - b u n g a l o w s e n caravans •
sommigen met privaat zwembad gelegen te Koksijde, O o s t d u i n k e r ke en m i d d e l k e r k e
- huur per
maand, p e r w e e k , p e r w e e k e n d
of een p e r i o d e naar eigen smaak.
Vraag i n l i c h t i n g e n - Schrijf o f t e lefoneer.

KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
VAN DER KLEIN

Speciaal voor U bedacht
t^Ktm

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

p.v.b.a. Lierse Vloerhandel
Lisperstraat 4 9 - 2500 LIER
Tel. ( 0 3 ) 8 0 . 1 4 . 7 1
SPECIALITEITEN :
Vast t a p i j t - O p e n haarden

Dendermondse steenweg 120
9208 SCHELLEBELLE
Tol. 0 9 / 6 9 . 3 1 . 7 0
GESELEKTEERDE PLANTEN voor
PARTIKULIERE VERKOOP
O p e n 's zaterdags
Kataloog o p aanvraag
—
Bezoek ons T u i n c e n t r u m —

N i e u w b o u w . rustige omgeving
VALIEDE e n MINDER-VALIEDE
personen
V l a a m s - n a t i o n a l e eigenaars
Langeweg 34 B - 1900 Overljsa
( M a l e i z e n ) - Tel. ( 0 2 ) 5 3 . 9 1 . 6 2
LUSTRERIE

Instituut P. VERMEIR

MARC DE VRIESE

W I J N E N KOOPT M E N
IN VERTROUWEN

Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur
een der beste Oberbayern-orkesten

Ziektevergoeding voor

Voor een PRETTIG VERLOF
in Blankenberge-aan-Zee !
- Vlamingen huur bij Vlamingen « Villa Christina » heeft 4 app. ter
uwer beschikking en is gelegen op
50 m van het strand. - I n l . en
prosp. te bekomen bij :
H. V A N RIJSSEL
K. Boudewijnl. 2 5 , Blankenberge
Tel . ( 0 5 0 ) 4 1 2 0 1

Dorpsplein,

AKBtlUcKj

LOONTREKKENDEN
Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde.
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds.

Heusden-Limburg

DISCO-BAR & D A N C I N G

« TRANSVAAL »
49, Liersesteenweg - Booischot
( b i j Heist-op-den-Berg)
In d e geest d e r N e d e r l a n d e n .
Een typische Z u i d - A f r i k a a n s e
sfeer.

AL - AL AANBOUWKEUKENS UIT GLASAL
FABRIEKEN TE
RAMSDONK
TEL. 015/714.47 - 719.13

Bestendige sekretariaten :
Kipdorp.
Brabant
Tel. 0 2
Limburg

4 0 - 2000 A n t w e r p e n - T e l . 03 32.73.05 (2 I.)
: E. Jacqmainlaan Ï 2 4 - 1000 Brussel
19.08.64
: Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 011 220.57

V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN ^ ZEKERHEID + DIENSTBETOON

TOONZALEN
BRUSSEL ( 0 2 ) 1 7 . 7 1 . 9 9
ANTWERPEN ( 0 3 ) 3 5 . 6 0 , 6 9
LEUVEN ( 0 1 6 ) 3 4 7 . 9 4
HASSELT ( 0 1 1 ) 2 1 6 . 2 3
HERENTALS ( 0 4 1 ) 2 3 9 . 1 0
ZWEVEZELE ( 0 5 1 ) 6 1 2 . 8 4
TIELT ( W . V L . ) ( 0 5 1 ) 4 2 0 . 1 5
GENT ( 0 9 ) 2 5 . 5 0 . 8 5

EEN

JUWEEL
MET

STANDING

KIES ]E BEST BIJ

VERELST
Meir 2 (hoek Wiegstr.)
2000 Antwerpen
Tel. 38.46.31

Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort
Tel. ( 0 5 8 ) 2 3 5 . 8 1

Horloges - LONCINES
VERDAL
MONDIA
Aanstekers DUPONT

ELECTRA-BREE P.V.B.A.
Boneputstraat 28 - Bree
Tal. ( 0 1 1 ) 6 5 . 1 8 8 en 66.477
MIELE - A E G - LINDE

ALLE MONTUREN

ZIEKENKAS

ZELFSTANDIGEN
Dagvergoeding Z E L F S T A N D I G E N

DE OUDE KRING
Café - vu-lokaal

Keukenbedrijf R. ROSSEY

KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let o p het huisnummer !)
Telefoon 0 3 / 2 6 . 8 6 . 6 2

Deurne-N.

BEDIENDEN

Aanbouwkeukens
HELEMAAL naar maat.
Apart en per klant gemaak.
Miet d u u r d e r d a n s e r i e f a b r i k a t i e ,
en zelfs b e t e r I
" r i j s b e s t e k e n s t u d i o zijn gratis

gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen

FEESTZAAL TREFPUNT
Turnhoutsebaan 28 -

1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON

Opperstraat 37 — LIEDEKERKE
Tel. ( 0 5 3 ) 6 6 2 . 1 9
MAATWERK e n zeer g r o t e keus
k l e d i n g « KLAAR O M DRAGEN »

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

ALGE

VLAAMSE

MACONFECT - KLEDING

M i d d a g - en avondmaal in groep : gezellig f i j n , goed en goedkoop. De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe Hongaarse goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit Krachtvleesschotel beter dan in Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 0 1 6 / 2 8 7 . 7 2 - 1500 zitplaatsen
ANTWERPEN : Groenpl. 3 3 . T. 0 3 / 3 1 . 2 0 . 3 7 - mooiste zaal van
de stad
LEUVEN (Bierkelder) ; Oude Markt 1 1 . Tel. 0 1 6 / 2 6 8 . 6 9 .
mooiste kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 2 8 . Tel. 0 2 / 1 8 . 7 4 . 6 9 . mooiste van
Brussel
AALST (Klaroen) : A u t o w e g . Tel. 0 5 3 / 2 2 8 . 5 3 . 1.000 plaatsen
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1 . T. 0 5 6 / 7 5 1 . 3 6 - 2.400 p i .
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 0 3 / 5 7 . 3 0 . 3 2
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde. 2.000 p i . T. 0 5 1 / 7 2 8 . 2 2
DRONGEN : A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel. 0 9 / 2 6 . 7 4 . 3 2
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 0 1 1 / 7 3 6 . 3 0
KESSENICH : Venio Seenweg - Tel. 0 1 1 / 6 1 9 . 7 1
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. Tel. 0 5 0 / 5 0 2 . 9 6
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 0 1 1 / 3 2 0 . 5 1
OOSTENDE : O u d e luchthaven Middelkerke - Tel. 0 5 9 / 3 2 0 . 8 6
W i j zoeken d r i n g e n d : als m e d e w e r k e r s . Ernstige f a m i l i e s
w a a r v a n d e m a n o f de v r o u w de k e u k e n kan leiden — Vast
loon - Kost en i n w o o n gratis - In regel m e t de sociale w e t Liefst mensen v a n ' t vak

WALTER ROLAND

Eugeen THEYS - DROESSAERT
lakborslei 300 - Deurne-N.
Tel. 24.71.24
BEENHOUWERIJ - TRAITEUR
v o o r alle feesten, h u w e l i j k e n ,
recepties, j u b i l e u m s ,
slechts één adres :

F. W. COLAERT
Generaal Jacquesstraat 61
8160 Diksmuide
Tel. (015)509.72 - 500.57
Bezoek t e n huize o p aanvraag.

I N T E R E S S A N T
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.

A a l s t , Dirk Mortensstr. 58, 0 5 3 / 2 0 5 16
Dendermondc, De Bruynlaan 1 - 3
0 5 2 / 2 1 5 14
Kortrijk,
Gentsestwg
3 7 . 0 5 6 / 1 2 0 61
Roeselare, Consiensestr 4 2 , 0 5 1 / 2 3 7 . 2 0
Bestuurssekretarioat
{ d o g - en weekeindles) - t o t viertolige s t e n o - d a k t y l o ,
t o t viertalige briefwisseling, konversot i e , boekhouden
Kinderbijslag - Plaatsing

WANNEER HET O M UW
VERLICHTING G A A T .
Bon. Ruzettelaan 5 6 ,
Assebroek - Brugge
Grote Baan naar Kortrijk

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

WEST-LITTORAL
te huur
Vraag gratis katalogus
verkoop villa's - bouwgronden
bouwen op aanvraag
Leopold I N a a n 212 - 8458 Oostduinkerke
Tel. ( 0 5 8 ) 5 2 6 . 2 9

KWEKERIJEN J.V.H.

« GROENSPAAN »
RUSTHUIS

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

OOSTDUINKERKE
Voor u w verlof aan zee
M o d e r n e v i l l a ' s , appart. en studio's
met foto's

BOUWBEDRIJ

F KUNNEN

ttietiseti waarop je katv bou^A^eti
ANTWERPEN
Meir 18
03/31.78.20

GENT
Onderhevgen
42
09/25.19.23

LEUVEN
Brusselsestr.33
016/337.35

6 0 0 ARBEIDERS
2 MAART 1974

GENK
Winterslagstr.
011/544.42
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WIJ IS

R/IPPORT
RTT-DOSSIERa

R.T.T.-SCHANDAAL

-SCHANDAAL
Weldra kwam het volgende aan het
licht
de bestelbons werden na de
fakturatie uitgeschreven de firma re
kende aan de RTT een hoge elektrici
teitsverbiuik aan dan hetgeen de elek
tiiciteitsleveianciei aan haai zelf of
aan de RTT leverde de firma rekende
overdreven huurpi ijzen aan voor toestellen in gebruik bij de RTT
de
>verkopdrachten sloegen vaaK op werken die met de opdiacht mets te ma
ken hadden of op werken waar de gehuurde toestellen met aan te pas kwamen hoewel er huur weid aangerekend
Het strafste was de huui prijs voor een
kompressor 173 000 fr voor een jaar
piecies de pnjs van e e i nieuwe kom
pressor van het zelfde tvpe ' Ook hier
stemden de werkordeis met overeen
met de perioden waai in de kompres
sor werd gehuurd Het aantal aan de
RTT aangerekende werkuien A-as hoger
dan het aantal opgegeven aan de rijks
maatschappelijke zekerheid Toppunt
sommige prestaties weiden dubbel ge
faktureerd
Deze zaak is tot nog toe de enige
waarbij aanhoudingen weiden veiricht
maar dan van het kleine grut (onder
geschikte RTT personeelsleden van Nij
vel) In een i andnota vraagt de uitge
ver van het Rapport zich dan ook af
welk verschil er is tussen de kleine
garnaal en Baudrin •< Ligt het misschien daarin dat de pechvogels van
Nijvel veigeten hebben de elektorale
kas te spijzen van een zekeie bewinds
partij ' » (Ie de BSP Mvdr) Intussen
IS Baudrm eindelijk aangehouden

KONTRAKTEN ZONDER
KONKURRENTIE

Wie de — summiere — lijst van de
grote bouwwerken uitgevoerd voor rekening van de RTT zelfs maai vluchtig
overloopt stoot bijna bij iedere ver
melding op de zelfde namen nl deze
van de architekt Guchez (die van 1970
tot 72 voor t memorabele bedrag van
3 miljard 980 miljoen 724 071 fr pro
jekten uitvoerde) en de ondernemer
Antwerpse Bouwwerken Veroeeck (uitvoering van werken voor 1 miljard 532
miljoen f r ) Volgens eens voetnota bij
het Rapport gaat het hiei om dezelfde
ondernemer van wie ex minister De
Saeger toegaf 800 000 fr voor het ver
kiezingsfonds van de CVP te hebben
ontvangen Wat heeft hij dan moeten
betalen om de RTT kontrakten in de
wacht te slepen zo vraagt de uitgever
zich af (betaald aan wie uiteraaid aan
een socialistisch kiesfonds)

WIJ 16
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Dit fenomeen van eksklusieve leveranciers en uitvoerders van werken van
de RTT wordt veel duidelijker als men
weet dat niet minder dan 87 ten honderd van de kontrakten met de RTT
gewoon overeenkomsten van hand tot
nand zijn Openbare en beperkte aan
bestedingen komen dus slechts voor
13°o vooi In absolute cijfers
open
bare aanbestedingen 813 miljoen be
perkte aanbesteding 56 7 miljoen en
gewone overeenkomsten niet minder
dan 5 miljard 929 miljoen
Een ander opvallend verschijnsel bij
de RTT IS het vaak enorm verschil tus
sen de ramingen en de werkelijke kostprijs Een sprekend voorbeeld moge
volstaan de basisprijs voor een werk
te Brugge bedroeg 432 miljoen, de werkelijke kostprijs lag eventjes 89 mil
joen hoger hetzij meer dan een vierde'
Deze enorme verschillen zijn soms verklaarbaar — met alle ' — door het
zonderling procédé, m zwang bij de
RTT van •. kontrakten tegen remboursement » toepasselijk op sommige
gebouwen (volgens het lastenkohier
art 9 IS dit soort kontrakt toepasselijk
op 1) ingewikkelde werken of leveringen toepassing van nieuwe technieken enz
2) in geval van buitengewone en onvoorzienbare omstandigheden
dringende werken en leveringen waar
van de aard en de mogelijkheden van
verwezenlijking moeilijk te bepalen
zijn Een artikel dat rekbare interpretaties toelaat, en waartegen de bouw
heer weinig vermag te doen, want
gans het sisteem speelt in het voor
deel van de ondernemer De gelegen
heid tot korruptie ligt bij dit soort kon
trakten dan ook voor de hand
Een voorbeeld van een werk dat bij
dergelijk kontrakt werd uitgevoerd had
desastreuse gevolgen het betreft het
GAM kompleks te Evere geraamd op
489 miljoen in 1970 steeg de prijs in
1971 tot 685 miljoen om ten slotte te

O
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RTT DOSSIER

RTT DOSSIER -

RTT-DOSSIER

toegewezen op basis van hogerver
meld bedrag De uiteindelijke zegen
kwam van minister Anseele (28 april
1971) De hoogdringendheid werd ingeroepen (men zal later zien waarom)
maar op het ogenblik dan het werk
aan BTM werd toevertrouwd was de
RTT nog geen eigenaar van de grond
(de aankoopakte van 50 ha werd pas
op 7 juli 1971 ondertekend) Er was
ook geen bouwvergunning (die werd
pas op 10 november 1971 verleend)
Daar alle « goede » dingen uit drie bestaan
er was geen enkel krediet
voor deze werken op de RTT begroting
voorzien

EEN .. KLEINE ZAAK »

Ovei de zaak van Nijve' \ ei telt het
Rappoit het volgende In de loop van
het onderzoek viel het de ondei zoekers
op dat de RTT omschnjving te Mons
een firma Liit Nijvel met een abnor
maal hoog aantal faktuien in de boekhouding voorkwam (voor 1972 alleen
voor 30 miljoen) De meeste opdrach
ten gebeuiden op eenvoudige bestelI ng met uitsluiting van offeiten of
openbaie aanbestedingen

-DOSSIER

eindigen bij 1 miljard 49 miljoen, hetzij
meer dan het dubbele van de raming i
Dergelijke stijging hoeft niemand meer
te verwonderen als men nagaat dat in
het GAM-kompleks twee cederbomen
geplant werden tegen 63 250 fr per
stuk
Ondanks de slechte ervaringen met dit
sisteem, bijgenaamd « Amerikaans kontrakt » volhardde de RTT m de boosheid en werd het nog toegepast op
het optrekken van drie andere RTT
gebouwen waarvan de kostprijs de
zelfde — stijgende — weg opgaat (te
Mons verdubbelde de prijs reeds van
een projekt in uitvoering)

LESSIVE OF DE TAFEL VAN
VERMENIGVULDIGING

Deel III van het Rapport van het Hoog
Komitee van Toezicht is volledig gewijd aan het beruchte geval van de
bouw van een aardstation <• standart »
tipe, voor de satellieten Intelsat 111 en
Intelsat IV De oprichting ervan werd
toevertrouwd aan de NV Bell Telepho
ne Manufacturing Compagny te Antwerpen (verder kortweg BTM genoemd) voor n bedrag van 239 642 080
fr (zonder BTW) met als onderaanne
ming de NV Verbeeck en als architekt
de h Guchez
Het projekt omvatte drie wel onderscheiden gedeelten
het aardstation
zelf de bouw van een herberg tipe
kantine en ten slotte een konciergerie
en zes woningen
Voor het eerste projekt werd wel een
beroep op de konkurrentie gedaan
maar vrij vlug kreeg BTM het werk

De verwezenlijking van het projekt
Aardstation Lessive vertrok dus van
meetaf m diverse onregelmatigheden
of slordigheden Het bleef daar met
bi) want op het ogenblik van het af
sluiten van het kontrakt (van het tipe
minnelijke overeenkomst) beschikte de
RTT noch over een studie van de ge
bouwen noch over enig plan Zo kwam
het dat de omvang van de gebouwen
herhaaldelijk gewijzigd werd (terwijl
de werken op 21 mei 1971 moesten be
ginnen)
Oorspronkelijk was er sprake van
6 720 m3, door Baudrin bij nota aan
de minister ineens op 34 200 m3 gebracht Het kontrakt was ter zake zo
vaag dat volgens de aangewende bere
keningstechniek het volun.e nu eens
28 785 m3 bedroeg dan weer 32 809
m3, later 35 513 m3 of 37 722 m3, cijfers verstrekt door de Regie, terwijl
architekt Guchez voor 41 401 m3 opteerde Droogweg besluit het Rapport
deze kubiekmeter-puzzie met de opmerking dat de opmetingen alleen op
plan gebeurden en dat een opmeting
op het terrein zelf zich opdringt
Op 15 mei 1971 werd een borgstelling
van ca 12 miljoen (5% van de aanbesteding) gestort De hele onderneming
voor dit aardstation vertoonde kontraktueel drie verschillende overeenkomsten
tegen globale prijs voor de
antennes uitrusting en opleiding per
soneel
overeenkomst volgens prijsborderel voor de gebouwen en ten
slotte tegen remboursement voor de
bemeubeling We hadden reeds gelegenheid de nadelige aspekten van
overeenkomsten tegen remboursement
te belichten vooral voor de bouwheer
Noch Baudrin noch Anseele hebben bezwaren gehad tegen de bijna sistematische stijging van het volume van dit
station en over de financiële weerslag daarvan werd zelfs niet gesproken !
Op 18 september 1972 kwam BTM voor
de dag met de definitieve rekening,
groot 482 miljoen 398.863 fr. hetzij tien
maal meer dan de eerste raming,
doch welk reusachtig bedrag zonder
verpinken door de RTT werd betaald.
Toen meer dan een jaar later het Hoog
Komitee een steekproef deed in deze
zaak ontdekte het dat de BTM 911.901
fr. te veel had aangerekend, waarop de
firma een fout van 900.000 fr. erkende
en terugbetaalde, doch de overige
11.901 fr. ter diskussie bracht !

(Vervolgt)
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