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De nauwe samenwerking van het V.V.A. met het Algemeen Nederlands Verbond is de voorbije jaren tot uiting gekomen in het toezenden
van het tijdschrift .Neerlandia". Hierbij zal in de toekomst een bondig V.V.A.-mededelingenblad worden gevoegd waardoor de band
LUssen de V.V.A.-leden, de Centrale Raad en de V.V.A.-afdelingen zal versterkt en vergemakkelijkt worden.
Het traditionele Mededelingenblad zal vanaf heden onder deze vorm verschijnen.

Beknopt verslag van de vergadering van de
Centrale Raad van hei: V.V.A.
op zaterdag 28 november 1964 te Brussel.

Aanwezig: de heren P. Beeckrnan, F. Brieven, R. de Beule,
J. Denis, S. Dessers, F. Hendrickx, KVHV-Leuven, P. Priem,
]. Plas, V. Portier, W. Opsomer, M. Reynders, A. Stefens,
L. Ryckcboer, E. van Thillo, F. van Hollebeke.
Verontschuldigd: de heren H. Aelvoet, H_ Ballet; A. Chielens,
A. Debeuckelaere, J. Debeuckelaere, E. de Goeyse, A. Duman,
J Germis, K. Goddeeris, C. Heymans, P. Nicolaï.
Afwezig: de heren E. Berben, F. Bavé, P. Cremers, E. de Facq,
J. de Schaepmeester, J. Heinz, A. Ide, G. Iserbyt, E. Jageneau,
KVHV-Gent, A. Leuridan, W. Melis, W. Peumans, F. van der
EIst, O. Vanneste, J. van Waeg, V.V.S., L. Wouters, B. Wuyts.

1. LEDENWERVING:
STICHTING VAN GEWESTELIJKE KERNEN.

A. Campina Academica.
Met deze groep werden kontakten gelegd die nu tot een gunstig
resultaa t geleid hebben.
Voor het eerste jaar ontvangt deze onderafdeling van de gouw
Antwerpen een ruimere toelage om de financiële aanvangsmoeilijk
heden op te vangen. Het bestuur van Campina Academica kan
voor vertegenwoordiging in de Centrale Raad overeenkomen met
het bestuur van de gouw Antwerpen.

B. Mechelen.
Deze stad is gelegen tussen twee grote aantrekkingspolen An t
werpen en Brussel, het zal zeer moeilijk zijn om hier een geweste
lijke kern levend te houden.,
2. TAALKLACHTEN.
De werking van de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht wordt bij
gebreke aan personeel geremd. Nog geen enkel van de door het
V.V.A. ingezonden klachten werd behandeld.

Plaatsnamen mogen in officiële stukken niet vertaald worden;
dit gebeurt evenmin in het buitenland; in de gewone spreektaal
is vertaling van plaatsnamen wel gebruikelijk.
Verscheidene leden, die reeds kontakt met vice-goeverneur Cap
puyns hadden, menen dat hij werkelijk van goede wil is en niets
beter vraagt dan dat men hem van Vlaamse zijde zou steunen.
Het gaat daarbij niet zozeer om de persoon, dan wel om de
instelling.

3. VLAAMS AKTIEKOMITEE VOOR VOLKSGEZONDHEID.
VERSLAG DOOR DR. R. DE BEULE.

a. Vlaams ziekenhuis te Brussel - K.O.O.
Er zijn ziekenhuizen genoeg te Brussel; de oprichting van een
nieuw ziekenhuis vragen is zeker niet logisch. Beter is het te
eisen dat één ziekenhuis van Je KO.O.-Brussel - nu in handen
van de V.U.B. en praktisch volledig Franstalig - Nederlandstalig
wordt (bv. Brugmann) met het oog op de splitsing van de
V.U.B. In het l e jaar geneeskunde alleen zijn er 100 studenten
ingeschreven, zodat over enkele jaren het probleem dringend
wordt. Het streven van de leiding van de V.U.B. om met de
Vlaamse doktoraten naar Antwerpen, Vilvoorde of elders te ver
huizen moeten we volstrekt afkeuren.
Naast een Franstalig en een Nederlandstalig ziekenhuis tengerieve
van de V.U.B., moeten alle Brusselse ziekenhuizen tweetalig zijn.
We hebben bekomen dat naast uitwendige tweetaligheid ook de
briefwisseling met Nederlandstalige dokters ui t het Brusselse en
met dokters in het Nederlands taalgebied wonend, in het Neder
lands gevoerd wordt.
Dat voor Vlaamse patiënten de dossiers Nederlandstalig zouden
zijn is nu ons volgende streefpunt.
Sinds enkele jaren tracht het V.A.K-Volksgezondheid invloed uit
te oefenen op de samenstelling van de Brusselse K.O.O.'s. Zowel
bij de gemeentebesturen als bij de politieke partijen. Het bleef
tot nu toe bij beloften. Op dit ogenblik wordt er samengewerkt
met het Vlaams Komitee Brussel om te trachten gezonde taal
toestanden in de K.O.O. van de 19 gemeenten te doen heersen.



Prof. Opsomer vraagt een sintese te maken die zou toelaten dat
het V.V.A. zich achter het Vlaamse Aktiekomitee voor Volks
gezondheid kan scharen. Het V.V.A. zal geen afzonderlijke moties
opstellen of briefwisseling voeren; dit om tegenpraak te ver
mijden.

b. K.O.O. Leuven.
Op 30 november 1964 vervalt de overeenkomst van de Leuvense
universiteit met de K.O.O.-Leuven; de K.O.O. verlangt het
vertrek van de Franstalige fakulteit geneeskunde. Het is wel de
vraag of de nieuwe K.O.O. dezelfde strekking zal zijn toegedaan.
De nieuwe K.O.O. wordt pas aangesteld 6 maand na de nieuwe
gemeenteraad. Intussen handelt de huidige K.O.O. de lopende
zaken af. Tegen april moet dus aan de beslissing, die men gunstig
verwacht, herinnerd worden. Er dient op gewaakt dat deze uit
gevoerd wordt en dat de nieuwe kommissie er niet op terugkomt.
Dr. de Beule zal de tekst van een motie opstellen.

4. VERZOEK VAN PROF. HEYMANS OM DRUK UIT TE
OEFENEN VOOR DE TERUGKEER VAN DE KUNST
SCHILDER ALBERT SERVAES.

Sommige leden menen dat het ongewenst is dergelijke verzoeken
te herleiden tot één man; dit gebeurt ten nadele van de anderen
(bv. Dr. van Roosbroeck en Wies Moens). We moeten een scherp
protest laten horen tegen de voorgestelde wet op de verjaring
inzake strafzaken.
De tekst voor een motie, voorgelegd door Prof. Opsomer wordt
met een kleine wijziging aangenomen.

5. HET MEDEDELINGENBLAD
Dr. Goddeeris heeft beloofd, dat nog voor eind december 1964
twee nummers van het Mededelingenblad zullen verschijnen.

6. KVHV-LEUVEN, VERZOEK OM ADRESSENLIJST VAN
ONZE LEDEN VOOR HET WERVEN VAN
EREABONNEMENTEN VOOR "ONS LEVEN".

Lijsten van V.V.A.-leden worden nooit uitgeleend, de studenten
kunnen wel op het sekretariaat de omslagen komen schrijven en
van daaruit de folders verzenden.

7. OPSTELLING VAN EEN LIJST VAN INSTELLINGEN
WAARVAN HET DIPLOMA RECHT GEEFT OP
LIDMAATSCHAP V.v.A.

Dr. Ryckeboer stelt voor de regels die gelden voor de eksamens
l e karegoriet Vast Wervingssekretariaat) als maatstaf te laten
dienen.
Men kan ook een lijst van instellingen voor hoger onderwijs met
vermelding van het studieniveau vragen aan het Ministerie van
Nationale Opvoeding en Cultuur.

is. VARIA.
Gezien er zich herhaalde malen moeilijkheden op taalgebied
voordeden in het vergaderlokaal te Brussel zal het bestuur naar
een nieuw lokaal moeten uitzien.

BESPREKING VAN VORIG VERSLAG
TIJDENS DE VERGADERING VAN 30-1-1965.
1. Campina Academica wordt vertegenwoordigd door Mr. Francis
Anthonis (Herentals) en Dr. B. Hermans (Beerse).
Zij leggen de kandidatuur voor het lidmaatschap voor van de heer
Jan van Mierlo en doen beroep op art. 8 van de statuten:
"Áls buitengewone leden kunnen bij wijze van uitzondering aan
"genomen worden zij die, zonder te voldoen aan de voorgaande
"diploma-voorwaarde, zich door hun verdiensten op kultureel- of
"wetenschappelijk gebied hebben onderscheiden".
Verscheidene leden kennen de heer Van Mierlo en menen dat
hij kan aanvaard worden omwille van verdiensten op kultureel
gebied (zie Mededelingenblad, Prof. H. J. van de Wijer-nummer,
blz. 12, 7e §).
2. 3e §: Vice-Goeverneur L. Cappuyns zal uitgenodigd worden
om, tijdens de vergadering van 3-4-1965, gedurende een 20-tal

minuten uiteen te zetten hoe hij zijn taak ziet en de moeilijkheden
die hij ondervindt te bespreken (uitnodiging aanvaard).
3. Motie Leuven: verzonden begin december.
4. Wet op de verjaring: een motie werd begin december aan de
pers overgemaakt (zie hierna).
Een brief, waarin de terugkeer van Albert Servaes gevraagd werd,
is aan minister Vermeylen gezonden.
Op 31-12-1964 verscheen in het Staatsblad een K.B., dat besluit:
"Belanghebbende kan dus in het land terugkeren zonder veront
rest te worden."
5. Het Prof. Dr. H. J. van de Wijer-nummer kwam zopas van
de pers.
6. HaH januari hebben enkele studenten aan een deel van onze
leden de betreffende folder gezonden.
7. Van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur,
dienst Hoger Onderwijs, werd nog geen antwoord ontvangen. ,
8. Het vergaderlokaal te Brussel: De heer Aelvoet meent dat "Ie
beter niet naar een reeds gekende Vlaamse instelling gaan. We
moeten integendeel door onze aanwezigheid op andere plaatsen,
waar we onze taal doen eerbiedigen, onze plaats in Brussel
opeisen.
Volgende maal wordt vergaderd in Hotel Plaza, Adolf Max
laan 118 te Brussel.

Motie Grondwetsherziening
Het Dagelijks Bestuur van het Verbond der Vlaamse Academici
sluit zich aan bij de motie betrekkelijk de grondwetsherziening
door de V.v.B. geuit op 4 januari 1965.
Het D.B. onderstreept bij de gelegenheid de gezondheid van de
hierna verwoorde basisopvauingen:
1. een paritair staatsbeleid kan in België slechts worden aanvaard
zonder voorbehoud mits wel voorafbepaalde tegelijk Vlaamse en
Waalse belangen;
2. specifieke Vlaamse en Waalse belangen dienen door eigen
instanties te worden behartigd zonder vooraf een beoordeling of
een goedkeuring te moeten uitlokken bij de andere volksgroep.
"Soort bij soort bevordert vree" is eude wijsheid;
3. elk mogelijk remmaneuver waardoor gaafheid of ontplooi
ing van specifiek Vlaamse of Waalse eigenheid kan worden
geschonden of verlamd betekent een aanslag op het demokratisch
zelfbeschikkingsrecht door de mensheid aan elk volk toegekend.
Het Dagelijks Bestuur van het V.V.A. vraagt de Vlaamse volks
vertegenwoordiging niet meer toe te geven aan geen enkel van
de klassieke drogredenen uit te spelen door hen, die een deugde
lijke en direkte oplossing van de Belgische problematiek steeds
remmen en verdagen. Brussel, 10 februari 1965.

Motie inzake de Franstalige medische fakul
teiten van de -leuvense universiteit
Het Verbond der Vlaamse Academici verheugt zich eensdeels in
de beslising van de Kommissie van Openbare Onderstand van
Leuven de Sint-Pietersklinieken ter beschikking van de Neder
landstalige fakulteit van geneesheren te stellen en anderdeels in
de aanvaarding van deze beslissing door de Raad van Beheer der
Katholieke Universiteit te Leuven door het ondertekenen van de
nieuwe konventie met de K.O.O.-Leuven.
Het V.V.A. dringt er op aan dat deze principiële beslissing zonder
dralen, en onmiddellijk nadat de wetgever de wet van 1911
zalopgeheven hebben, zal uitgevoerd worden. Dit opdat eensdeels
aan het gebrek aan patiënten voor de opleiding der Vlaamse
doctorandi zou verholpen worden en anderdeels de Vlaamse
patiënten niet meer door Nederlandsonkundige dokters en stagiairs
zouden behandeld worden.
Het V.V.A. eist nogmaals dat de Franstalige geneeskundige
fakulteit naar Wallonië zou verhuizen en niet naar het tweetalige
Sint-Lambrechts-Woluwe. Brussel, 7 december 1964.



Motie inzake de verlenging van de verjaring
in bepaalde strafaangelegenheden
De Centrale Raad van het Verbond der Vlaamse Academici heeft,
na bespreking van de reeds door de Kamer van Volksverregen
woordigers en de Senaat goedgekeurde wet, strekkend tot ver
lenging van de verjaring in bepaalde strafaangelegenheden, het
hiernavolgende protest opgesteld:
Zonder eerbiediging van onaantastbare grondgegevens gepuurd uit
de inzichten van rede en gezond verstand, kan geen maatschappe
lijke struktuur worden opgebouwd, noch in stand gehouden;
Het Belgisch strafwetboek toepasselijk op de vergrijpen van de
enkeling, voorziet (art. 2) dat "geen misdrijf kan worden gestraft
met straffen, die bij de wet niet werden bepaald, vóór dat het
misdrijf gepleegd werd". Het is de neerslag van het aloude "nulla
paena, sine lege";
Hetzelfde strafwetboek schrijft voor:
"Wanneer twee opvolgenlijk uitgevaardigde straffen eenzelfde
vergrijp beteugelen, clan wordt van de twee toepasselijke straffen,
de minst zware toegepast en wordt de strengere straftoepassing
geweerd."
Op 10 december 1948 heeft cie "Organisatie der Verenigde Naties"
de "Verklaring der rechten van den Mens" uitgevaardigd;
Op 31 maart 1949 werd deze Verklaring in het Belgisch Staats
blad aan alle Belgen medegedeeld. Tien dagen later werd deze
Verklaring toepasselijk op alle Belgische situaties en op alle
Belgische staatsburgers.
Het art. Il: § 2, van de Verklaring luidt als volgt: "Niemand
zal worden veroordeeld wegens handelingen of verzuimen die,
op het ogenblik dat zij begaan werden, volgens nationaal of inter
nationaal recht, geen strafbare daad uitmaakten. Zo zal er gene
zwaardere straf worden opgelegd dan die welke toepasselijk was
op het ogenblik van het begaan der strafbare daad".
Het art. 28 verklaart: "Ieder heeft het recht te vergen dat, op
het nationaal en internationaal plan, een zodanig orde heerse, dat
de in deze Verklaring uitgedrukte rechten en vrijheden er volle
uitwerking kunnen vinden."
De recent in de Belgische Kamer van Vollesvertegenwoordigers en
de Senaat aanvaarde wet, waarbij de duur van de verjaring van
20 jaren wordt gebracht op 30 jaren, niet voor in de toekomst
te plegen misdaden, maar voor vergrijpen gepleegd méér dan
20 jaren geleden, is een direkte aanval op de basis-principes van
de beschaafde-wereld-orde;
Een knaap kan het voelen en zien, alle drogredenen inherent aan
de jammerlijke koncessie-politiek ten spijt. Te absurd is de tegen
strijdigheid tussen de twee houdingen in het Belgische wetten
bestel aangenomen om er een ruimer kommentaar aan te besteden.
Het V.V.A. konstateert dat de beeldstormerij van gevestigde
juridische grond-gegevens verder woedt - dat de tweeslachtigheid
en de tartufferie in de Belgische gezagssfeer verder wordt geteeld
en dat de ellende van de partijpolitieke zwakheid eens te meer
zegeviert.
Bij de recente besprekingen in het Belgisch Parlement van de
wet waarbij de verjaringstermijn inzake kriminele strafuitvoering,
met 10 jaren werd verlengd, heeft de huidige Minister van
Justitie de belofte afgelegd, het geval van de meeste in het
buitenland uitgewekene veroordeelden, met welwillendheid te
zullen onderzoeken.
Het Verbond der Vlaamse Academici nodigt familieleden, verwan
ten en vrienden van deze veroordeelden uit zich met het Verbond
in bestrekking te stellen, indien zij moeilijkheden mochten op
lopen bij het doen van stappen ten gerieve van de veroordeelden.

Het adres luidt:
Verbond der Vlaamse Academici
Em. jacqmainlaan 126,
Brussel 1.

Brussel, 3 december 1964.

Verslag van het Vlaams Aktiecomité voor
Volksgezondheid 1964
Het Vlaams Aktiecomité voor Volksgezondheid publiceerde zijn
jaarverslag over 1964
Naar aanleiding van de jaarvergadering van het comité schreef
de voorzitter van het V.V.A. de volgende brief aan het bestuur
van het Aktiecomité.
"Het past dat bij deze gelegenheid van het V.V.A. zijn dank
zegge aan dr. R. de Beule, voorzitter van het comité, voor de
zelfopoffering waarmede hij volhardend sinds lange maanden de
strijd voert tegen een stompzinnig en stijfhoofdig regime.
Dr. de Beule heeft het als plicht beschouwd onbevangen, nauw
gezet en doorzettend het euvel te bekampen.
Wij zijn er fier over hem in de schoot van het centraal bestuur
van het V.V.A. te zien zetelen.
Bij deze gelegenheid betrekken we ook gaarne in deze hulde de
medewerkers van dr. de Beule, die met een even prachtig
verantwoordelijkheidsgevoel als dit van hun voorzitter, de zaak
van ons volk in clit land met zorg behartigen."

Prof. Dr. W. Opsomer,
Voorzitter V.V.A .

Moties van het Vlaams Aktiecomité voor
Vol ksgezo ndheid
Motie inzake Hoger onderwijs.
Bij gelegenheid van zijn algemene vergadering van Il maart 1965
en in naam van zijn 34 aangesloten verenigingen dringt het
Vlaams Aktiekomitee voor Volksgezondheid aan opdat de wet
gevers niet alleen zouden denken aan de uitbreiding van het
universitair onderwijs, maar voornamelijk aan de sanering van
cie bestaande instellingen en hun bijdrage tot de harmonische
ontplooiing van de beide volksgemeenschappen. Daarom:
1. Leuven K.UL en u.c.i:
a. volledige splitsing der budgetten gepaard aan adekwate
kontrole en hierdoor oprichting van een werkelijk Nederlands
talige universiteit;
b. overheveling der Franstalige £akulteiten naar Wallonië;
c. snelle toepassing van het akkoord der K.U.L. met de K.O.O.
zodat eerstdaags de Sint-Pieterskliniek door de Nederlandstalige
geneeskundige fakulteit kan betrokken worden; .
d. totaal verzet tegen de oprichting van een universitaire Frans
talige kliniek te Sint-Lambrechts-Woluwe;
2. Brussel ULB. en V.U.B.
a. snelle verdubbeling van de nog eentalig Franse leerstoelen;
b. volledige splitsing der budgetten met adekwate kontrole;
c. gestalte geven aan de verdubbelde leergangen om tot een echt
tweeledige universiteit te komen;
d. gezonde benoemingspolitiek nl. echte Nederlandstalige weten
schapsmensen in de Nederlandstalige fakulteiten;
c. verdubbeling der medische diensten opdat de Vlaamse dace
randi in de geneeskunde hun klinische opleiding in het Nederlands
zouclen bekomen. Het einddoel moet het oprichten Van een
Nederlandstalig universitair ziekenhuis naast een Franstalige
instelling zijn.
3. Brussel St-Louis.
Volledige splitsing, finders geen erkenning ván het universitair
niveau.
4. Antwerpen.
Geen Tropisch Instituut en geen Rijkshandelshogeschool met
Franse afdeling. Wel een instituut voor ontwikkelingslanden, in
het Engels en hei: Frans.
5. Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.
Splitsing van beheersorganen .' en budget; ·60% der subsidies
moeten naar Nederlandstaligen gaan I I '.

. Antwerpen, 12 maart 1965.
Dr. med. R. de Beüle,
Voorzitter.



Motie inzake Kommissies van Openbare
Onderstand
Tijdens zijn algemene vergadering van 11 maart 1965 onderzocht
het Vlaams Aktiekomitee voor Volksgezondheid het vraagstuk der
Kommissies van Openbare Onderstand.
De Kommissies van Openbare Onderstand worden begin april e.k.
aangesteld door de respektieve gemeenteraden. Dit geldt ook voor
de 19 gemeenten van de Brusselse agglomeratie. Daarom eist het
Vlaams Aktiekomitee voor Volksgezondheid, in naam van haar
37 aangesloten verenigingen:
1. Samenstelling van de Brusselse Kommissies volgens de geest
der jongste taalwetten nl. 50 % Nederlands- en 50 % Franstaligen.
2. Opstellen van agenda, verslagen enz. gelijktijdig in beide
landstalen.
3. Gelijke waarde voor beide landstalen in alle vergaderingc.i
en subkommissies. daarom steeds volledig tweetalige voorzitter Cf]

indien nodig simultaan vertaling.
4. Automatische kontrole door de vice-goeverneur en de vaste
taalkernmissie.
5. Kommissies met ziekenhuizen, bejaardeninstellingen of klein
tjes-oorden moeten in deze instellingen van hoog tot laag alles
volstrekt tweetalig houden en hierop strikt waken, opdat de
Vlaamse patiënten nier Ianger door Nederlandsondeskundige dok
ters, verpleegsters of sociale assistenten zouden behandeld worden.
6. De K.O.O.-Brussel heeft als speciale taak er voor te zorgen,
dat haar universitaire ziekenhuizen zich zouden aanpassen, niet
alleen terwille van de Vlaamse patiënten, maar ook van de
Nederlandstalige studenten in de geneeskunde, die er hun oplei
ding moeten krijgen. Daarom moet er overgegaan worden to:
splitsing van alle diensten met als einddoel een volledig Neder
landstalig ziekenhuis ten dienste der Nederlandstalige fakulteit.
7. Geen oprichting van een interkommunale van K.O.O.'s met
als centrum Sint-Lambrechts-Woluwe om de Franstalige genees
kundige fakulteit van Leuven naar het Brusselse te laten uitwijken.

Antwerpen, 19 maart 1965.
Dr. med. R. de Beule,
Voorzitter.

Dr. Van de Perre-hulde
Het V.V.A. is voornemens een dr. Van der Perre-hulde te
organiseren, waaraan tot op heden him medewerking hebben
toegezegd de V.V.B., V.O.S., V.E.V., K.V.H.U., V.T.B. - V.A.B.,
A.N.Z., Vermylenfonds, Davidsfonds, Verbond van Antwerpse
Cultuurverenigingen en het Comité voor de bedevaart naar de
graven van de IJzer.

Bestuursvergaderingen
De· centrale raad vergaderde op 30 januari en 3 april. Een samen
vatting van het aldaar besprokene zal in het volgende mede
delingenblad worden opgenomen.

Geschiedenis van het V.V.A.
Het ligt in de bedoeling van het bestuur van het V.V.A. (voor
heen "Algemeen Vlaams Oud-hoogstudentenverbond" en "Katho
liek Vlaams Oud-hoogstudentenverbond") de geschiedenis van het
V.V.A. samen te stellen.
Het bestuur zou het zeer op prijs stellen indien de V.V.A.-Ieden
aan het samenstellen van deze geschiedenis zouden meewerken,
door het mededelen van persoonlijke herinneringen, gebeurlijk
onder vorm van een gesprek of door het bezorgen van doeurnen
ten waarvan een afschrift kan worden gemaakt. Inderdaad beschikt
het secretariaat van het V.V.A. over geen enkel archiefstuk of
document vanuit de periode vóór 1936.
Contact kan worden opgenomen met de voorzitter van het V.V.A.,
prof. Opsomer, of met het secretariaat.

Het V.V.A. betreurt dit jaar verscheidene leden
Dr. med. Ferdinand de Bruyker, Frankrijklei 78, Antwerpen.
Dr. med. Leo Devriendt, Leeuw van Vlaanderenlaan 23, Kortrijk.
Toondichter Emiel Hullcbroeck, Kasteelstraat 14, Liedekerke.
Landb. Ir. Urbain Simeens.Kapucijnenstraat 91, Ieper.

Telegram bij het afsterven van Emiel Hullebroeck
"Het Verbond der Vlaamse Academici sluit zich aan bij hulde
gebracht aan afgestorven strijder, toonzetter en mens.
Treurt om verlies maar hoopt dat geest en vorm van Emiel
Hullebroeck mogen voorbeeld blijven voor komende generaties.
Ambtsbezigheden of professionele verplichtingen beletten persoon
lijke aanwezigheid van beleidsieden zeer tot hun spijt."
Namens het V.v.A., Walter Opsomer, Voorzitter.

Van de Centrale Raad
Een huwelijk:
De dochter van onze ijverige sektetaris van gouw Limburg,
landbouwk. ingenieur Frans Hendrich, Nicole trad in het
huwelijk op 13-2-1965 met de heer Yvan Janssens.

een overlijden:
Dr. Hendrik Ballet betreurt het verlies van zijn geliefde echtgenote.

Agenda
van de gouw Antwerpen

Sekretariaat gouw Antwerpen: Hoogpadlaan 70, Ekeren 2.
Tel. 45.86.44.
Prk. Nr. 10.00.21 V.V.A., Mechelsesteenweg 198, Antwerpen.
Voorzitter
l e Ondervoorzitter
2e Ondervoorzitter
1e sekretaris

Dr. med. Edm. van Thillo
Dr. jur. Valeer Portier
Mr. Hugo Schitz
Mr. Arnold van Gelder

2e sektetaris Lie. Se. Pieter Mulder
Penningmeester Drs. Joris Denis
Opdrachthouder voor Organizatie en Public Relations:
Mr. Richard Celis.
Telkens te 21.00 u. in het Rubenssalon, Groenplein te Antwerpen.

Dinsdag 27 april - 33& ontmoeting:
Spreker: Eerw. Pater Prof. Dr. N. Wildiers.
Titel: Toekomstmogelijkheden van de mensheid.
Inleiding door Ir. G. Vandermeulen.

Dimlag 4 mei - 33ge ontmoeting:
Spreker: Hr. Theo De WaIsehe,
Advizeur bij het Ministerie van Verkeerswezen, Adjunkt-Sekretaris
van het ACV.
Titel: Vakbeweging.
Inleiding door Drs. Joris Denis.

Dinsdag 11 mei - 340e ontmoeting:
Spreker: Prof. Dr. Fr. van Mechelen.
Titel: Een toekomstvoorspelling - De wereld morgen.
Inleiding door Dr. jur. Valeer Portier.

Op 13 juni: Grote Scheidevaart naar Vlissingen.
Vertrek te 10 uur aan het Steen per Flandriaboot.
Samen met gouwafdeling Oost-Vlaanderen. (Gelieve dag datum
vrij te houden).


