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\Fan de C. V. P.
HET §CHAN{DAAL der NEEI.EWË §TRATEN
i

De inwoners onzer gemeente werden door de vodsigheid vcn ons gemeentebestuur op gemene rir,ijze bedrogen. Volgens het «Bulletin vcn vrcgen en crntwoorden» (von 8_2-49) dot ais biilage in de Moniteur verschijnt, had het lvlÍnisterie von Openbore Werkeïr, voor Okegem een toeloge voorzien vcrn 1107.000 Fr. (Een miilioen zevenhonderd en zeven duizend Ír.) voor het oonleggen of vernieuwen von d.e LEOPOLDSTRAAT,
KATTESTRAAT en ASTRIDBAAN. (buurtweg 1,2,en7.) Deze vernieuwingen lconden en mochten nog hetzelÍde jaar#itgevoerd worden. Mqor......
Destijds interesseerde het ons Schepencoilege niet dit geld te gebruiken
Zools nocr gswoonte speelde in hun dwoze gedochten oileen persoonliik
belcng- Zil iieten de desbetrefÍende documenten von Staot en Provincie in
stoÍÍeÍÍge ícrrden bergen om ze ...... te VE;",GETEN.
Op de achtereenvolgende gemeente-roodsvergcderingen van die tiid, werd door onze
3 C. V. P.=aÍgevccrdigJ"eo voortduiend nqvrsog gedaon over de stond von zaken
Groep 'De Dier " ontwccrdC: steeds oatwilkend , «,.Dat komt wel Ín orde, oÍ «er is geen
nieuws»,

WAT IS ER ECHTER IN ORDE GEKOMEN ?? Wil ondervinCen het ....
NIETS !
NIETS I
EN, NOG EENS NIETS....
'
Tenzi; enkele \Msgens GRAVIER ', Die moeten onze nÍeuvre stroten vervcngen
Ztedaai KIEZERS en KI§ZËRESSEN - - I"IUN WERK ll
En die
komen
hàt VERTROUWEN
,

menceo
u opnieuw
vrogen......
Overal in onze noburige gemeenten krvsmen nieuwe strcten en betonwegen, en wiJ' hu:rnefl stean geelogen,
àp à.rr. slechte en hobbelige $regen vogrtjckkeren:

",
DAT IS DE SCHULD VAN « GROEP DE DiER »
Lees hierbij ten teken von wssrheid de tekst von het hilgevoegd
oÍschriÍt van het document uit de Moniteur, en uw besluit zoi zlin zoals
het onze.
Door de schuld von "Groep De Dter,,, door hun boosccrdige
nalctigheid heeÍt Okegem geen
nieuwe s[oten. Indien zij niet bekwocm zijn hun vercntwoordehlkheid te drogen, wcorom zoudt ge nog
voor zulke monnen stemmen en hun de mocht verlen..n ???
Zl; hebben reeds te veel verknoeid,.... en......

ln het heEang der Gemeeerte
MSËïEN Zt§ VERDWIJNEi{!

Het spel von de " 5 Knikkers , die oltlld mocr knikken ols hun baos
voorzingt en beveelt, zijn u'ij beu....

WI.' EI§E}.I R E C I"§ T V A A R D I G I{ E I D
Wi; willen een bestuur dot onbaotzuchtig het algemeen belong zol dienen. Wii willen geen dictotors meer die honderdduizenden fr, vergooien.
om vriendjespolitiek te dienen. Wi; wilJen ernstige mensen en bekwome peïsonen, die op de hoogte von hun tcok, onze gemeente op rechtvoordige
monier willen en kunnen besturen, en.....
DAT KUNNEN ALLEEN ONZE C. V. P. MANNEN ll! die de steun senieten, niet alleen vqn de Provincie, mqor ook van 's Londs bestuur
Wllt Ee mieuwe straten ? §TEMT C.V.P. N, TWEE!
Want groep De Dier spot er nnee
Verontwoordeliike Uttgeuers Het C.V.P. Bestuur.

Drukk. Excelsior, Okegem.

AfschriÍt van document uit de "Moniteur,, tot staving von ons

MA NIFEST

MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN.
17. Vraag

nr, 19 van de heer Amelot van 8 Februari l94g:

Believe het de achtbàre minister mij te zeggen welke ontwerpen tot herstelling of verbetering van de buurtwegen
door de gemeenten van Oost-Vlaanderen zijn ingediend en
welko de goedgekeurde ontwerpen zlin, die dit jaar nog
kunnen uitgevoerd worden?
Hoeveel kosten deze onderscheidene ontwerpen?
Welk is, van een andere kant, het totaal bedrag van de
bestekken der ontwerpen, die door de gemeenten van elk
andere provinciën zijn ingediend?
Antwoord

: Het

geacht

lid gelieve in biilage twee lijsten

te willen vinden waarvan de ene de door de gemeenten
van Oost-Vlaanderen ingediende ontwerpen van verbete-

rings- en herstellingswerken aan buurtwegen vermeldt, te(-

wijl de andere de goedgekeurde ontwerpen aangeeft die
nog dit iaar zullen kunnen uitgevoerd worden,
De kostprijs van de.ze ontwerpen bedraagt ondjrscheiló0,251,875 fr, 65 c, en 60,910,310 Írank.
Het totaal bedrag der ontwerpen ingediend door de gemeenten der overige provincies beloopt :
.
81,030.742,Antwerpen
. 221.134.635.85
Brabant

delijk:

West-Vlaandaren
Henegouwen

Limburg

Luik
Luxemburg
Namen

.
.
.
,
,
.

229.391.885,153,629.119,83

52.908.M9,12
50.34r.968,71
26.931.116,66
l?fr.003.962,47

Lijst der ontweÍpen van buitengewoon herstel en van verbetering der buurtwegen van Oost-Vlaanderen
die tijdens het huidig dienstiaar zullen kunnen uitgevoeÍd worden,
Aard der werken
Okegem

Bavegem

Rooborst
Denderleeuw

,
,
.
,

lVerbetering der buurtwegen nrs I, 2 en 7
lVerbetering der buurtwegen nrs 4, 8 en t0
lVerbetering van buurtweg nr 2
lVerbetering van buurtwegen nrs I' 19 en 43
I
I
I

BedÍag der toelage
I.707.000
I.240,000
633,000
I.4,10.000
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van de C. V. P.

van

TER VERANTWOORDING.
onze gemeente werd ó jocr door de meerderheid bestuurd. Wot hebben
1e Pu eigrenlik gedoon ten dienste von ons volk en vcn onze gemeente.
Ziehier het bilqn.

A. OPENBARE

WERKEN

Het is overbodig hieroqn veel woorden'te velspillen. U hebt moor zeiÍ uw
ogen open te stelien om zelÍ vcst te stelien wàt er gedacn werd en uw
oren te spitsen om te vernemen wot de inwoners er over denken.
B. OPENBAÀR ONDERWIJS.

C, SOCIALE POLITIEK.

Een grote zero.
Er werd eenvoudig weg geen gevolgd.

D. WONiNG-FAtulILlE-en LANDBOUWPOLITIEK.

Eveng1svoordesocioiepohffiNIETSgedoon,niettegenstoonde dot er inzoke huisvesting, gezin en lqndbóuw op okegem
veel te doen

stoot.

E. CULTURELE WERKEN EN ONTSPANN]NG
ook deze werken wqren. voor -" lroep
Dier ,, niet nodig. Immers, op
meerdere oonvïogen gedoan door
hei -De
DovidÍonàs, Katholiàke Cultuurvàreniging, onder leiding von onze vriend GustooÍ vcrn de perre om de
WetteiÍIke toelcge te bekomen voox de plaatselilke bibliotheek, heeft het
Schepencoilege zelÍs niet geontwoord. De heren begrepen niet, dot goede
en degeliike lectuur noodzokelilk is voor de opleiding en de vormin! von

WAAROM verleenden zÍj geen subsidies voor de toneelgitrden?
W44BQM g'oven zij geen toelogen voor de sportverenigingen?
W-4+$gM geen bi;drose gegeven voor de oplloei aer wtJtrrcERMISSEN
wAARoM niet gedocht oorr het Burecu vooi B"ro*psorientering.

NU BELOVEN ZE ALLES, ,..... MAAR

,.......
hebben niet de bedoelinE het bilon op te moken von het werk van "groep De Dier,
olleea, wij willen meteen een overzlcht geven von hetgeen door "groep R. Càuc[. thcns de
C. V P. gedurende die ó loren werd verricht.
BINNEN HET KADER VÀN HET GEMEEENTEBELEID" kunnen wij acnstippen dot de mc:n datarissen vqn de C. V. P. op de gerneentercad etteliÍke malen tusseq belde ziln gekomen
met het oog op het vernieuwen en het ccnleggen der hooÍdstraten, met het oog op het verbeteren von de binnenwegen en lcndwegen. In verband met het herstel von dL wegen in
het clgemeen werden co,rrcrete voorstellen gedccn orn technisch onderlegde voklui qcxn te

wil

stellen

vruchteloos werd er g€poogd een gemeentehuis op te richten, olsmede een
woning voor de werkrnon von de gemeente.
De- uitbreiding_ von openbcre VerhchtinE was schier doorlopend oon de
orde von de dog.
Het nijpend probleem v.,n drlnkboor 'lqrqter Ís dikwlils het voorwerp geweest von hoog
is vàoi het conleggei

oplopeude-{_s9y_s:ig1_e_yg-tols de ploots welke thous oongewezeÀ
vqn het «NIEUWE KERKHOF».

HetzelÍde kqn worden gezegd voor de ondergrondse wateroÍvoer, dÍe overql dient verwezénli[kt. Dit vroogstuk van io'n hygiënisch bélong rcckt evenwel de koude kleren niet
von «Groep De Dier. De inwoaers vcn het gehucht f,VERSEM en de NEERBEIK weten
enenwel bii onderviading, wat de verwoqrlozing von deze belongriike werken betekent.

Moesten de huizen von de drogers von het plootselilk gezag, meermools
aqr onder wcter worden'
don zouden zij wel degelilke moot regelen weten te tr
ringgn oon te teggeL
De C. V. P. kwam in t95l bii dhr Minister von Verkeerslvezen tussen om de
wochtzool vqn het Stotion vóór het openingsuur toegonkelijk te stellen voor het publiek, dot toen buiten in regen en wind de trein moest olwochten.
Thons heeÍt onze groep ook bekomen, dot LICHT-en GELUIDSSTINTN aon
de onbewookte overweg von de Hoezeleerstraot, in het begin vcn volgend jocr

zullen oongebrocht worden.

ONS WERK DRAAGT VRUCHTEN
WÀT [R OP SOCIAÀL GEBIED gedoon is grenst oon 't ongelooÍliike.

DE CIJfERS

SPRIKEN BOEKDELEN.

MEER DAN 4OOO GE\TALLEN ZIJN WIJ TUSSEN BEIDE GEKOÀAEN
EN HEBBEN WIJ IEDEREEN GEHOLPEN !!
De meeste gevcllen hebben wij, met succes behondeld. Niet olleen de VolksvertegenwoordÍgers en Senctoren von ons orrondissement ziin voor ons in de bres gesprongen:
ook tolrilke andere pcrrlementoiren en Ministers von de C. V. P. hebben de door ons
voorgelegde gevcilen met de grootste welwillendheid ter hqrte gienomen. Wil hebben
HUN VOLLEDIG VERTROUWEN, mscr zij vcrn hun kont weten ook dot ziJ op ons

IN

kunnen rekenen.
KIIZERS eu KIEZERISSEN, honderden brieven en norq's werden op die ó jaor
door de plcctselilke 'VOORLiCHTINGSDIENST, vcn de C. V. P. overgemcckt oon de
bevoegde diensten. die de ene oÍ cndere ccngelegenheid von de inwoners von de
gemeente moesten regelea. De tild die dooroon besteed werd is onmogeliik vqst te
stellen. EN AL DEZE TIJD EN ÀL DiT WËRK WERD KOSTELOOS GEOFFERD, wqnt
NIEMAND onder ons heeÍt u doorvoor enige geidelijke tegemoedkoming gevroogd.

GÍ, zijt zeker en vast over dit werk tevreden Wiy weten don ook dct we, het in
ons gesteld vertrouwen hebben te wsorderen. indien we Uw vertrouwen nogmools
vrcrgen , dcn zult ge ook GEEN OGENBLIK TWiJFELEN ons dit vertrourven te schenÈen. Ook de leden vqn uvr gezin zullen niet vergeten oon ons te denken.

gii die een werk van ons gedcan kreegr, oveiluigt uw geburen en vrienden en vertelt vrij en vronk op welke wijze ge door ons ontvongen
werd. Toont hen oon. DAT ,VOOR ONZE LIJST STEMMEN". dit later voor hen , DE
KIEZERS en KIEZERISSEN,

VERDEDIGING

WÀÀRDIG
men

tot

VAN HUN

KTEZERSKORPS,

BELANGEN" betekent.

oordeelt zelÍ,

750/s

von de gezinnen vcn Okegem kwo,

oDs.

Zal iedereen dqn niet voor
" onze

En ligt de

liIst,,

stemmen

overwinning dcn niet

in ons bereik!
Okegem stemt onder Nr.2

voor de C. V.

VerqntwoordelqLe uitgevers Het C.V.P.

Bestuu

P.
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STRL,DBLAD \íam de Gemeenteverkiezingen
\ran de c.
P.

v.

HEï §CHANDAAL der WATERLEIDIh{G
Gelilktlidig met de nieuwe strcten moest ook de wsterleiding worden oon-

selesd.

WATERLEIDING ????
"oh dot wcrs vooÍ okegem nog niet nodig... immers

1/3

von onze gemeente heeÍt

drinkbocr woter en wie een rrieuw huis bouvrt, kon zÍch een woterput loten mqken
voör ongieveer 10.000 fr. Eversem moet geen drÍnkbccr woter hebben, "Het Pompken,
stoot meestcl droog, en de Dender ioopt er tegen. Wot meer is, het bleek dot uit een
volksroodpieging door ons gemeentebestuur gehouden 213 vcLn de gemeente tegen de
woterleiding wss in Okegem.l!

Ziedcror de echo's die we opvingen en die de ziens,rvijze von burgernees
ter en C ie. kloor moken.
HEBT GE OOIT ZULKE BRUTALE LEUGENS GEHOORD III

-

E r dor
rr-J]ïrt., di"
in het wole:leidingssccndc:l speelden goed te *oÉ". en schoon te proten
Kiezers en Kiezetessen von oËegem, làt u niet meer beetnemen!

Dit is de onverbioemde waorheid, hoe hcrd en onmogelilk ze u ook schijnt.
De voorziening van ari"fU"ài o i"
g.
("*,
""" werd in ckkoord met de gJmeentbesturen
ol voor Okegem) Om hierin te voorzien
v.
Iddergem, Denderleeuw, en okegem, in de msond Juni l94z in àanwezigheid yan
Ingenieur Denis van de Nationale Mcctschoppij voor 'wcterleidÍng (N. M
w.) op
het gemeentehuis

te Denderieeuw een vergodàring belegd. Onze vo-ltallige gemeenteraod, (beholve R. couck) wcs op die vergcdering aonwezig. Het resultaot von deze
vergodering wcrs, dat deze 3 gerneentebesturen in prÍncipe okkoord wcren om zich
te
groeperen en ocn te sluiten bl; de N.M.W
Ons schepencollege werd gemochtigd, het mondeling congegoon akkoord uit te
voe ren; dqcrtoe moest het slechts de hem door oÍgeg rven Íormulieren, behoorli;k invujlen
en binnen de gestelde termijn osn de N M.W- overmoken.

WAT IS ER GEBEURD ????

@d.ezeíormujieren,...'VRIJWILLIGVERGETENin
te vullen, Zii vexbraken de onderhonderingen
met voornoemde

- '

g"*"".rr";.

Bii het vernemen von het oÍsprÍngen der onderhondelingen met Idc{ergeir en DenderIeeuw en met de N.M.w. werd door onze 3 c.v.p, gek-ozenen op de eerste en vol
gende geneentercodsvergoderingen over deze zqok novrqog gedocn. Zil stelden ons
.olti3d gerust . . ' Er is geen nÍeuws, clies gaot zÍjn gewone g..rrrg , toi
de gestelde
Jerrlin verlopen wcs. ... Toen kwam het ars een DONbERSLAè ons tegen.. ..

Pg p*pi*t"à ?iin nog niet ingovuld, wij zijn de popieren verloren.
Het kwcrm zelÍs tot een discussie tussen de burgàmàester en de secretcris
om uit te moken wie von de 2 ze hod loten v"orloren gcon.
Hoe hoteiijk belccheli;k ! I I wAT DENKT GIJ vAN iur«r, CHARELS ??
Zil hcdden nochtons tiid genoeg. Iddergem en Denderleeuw'hebben hun plicht gedoon en door is waterleiding. Wil kunnen door de schuld van di" orr.,."ront*oorà"lilke leiders vqn onze gemeente rustig verder sukkelen.
Krezers en Kiezeressen, oordeelt zelf, ... Ztin zulke mensen uw vertrouwen
nog wrcÍdig? op i2 october zult gil hen bewijzen dot hun plicÈ-; ,-"

uit de

Gemreemtenaad te VERDWI,INENI
WU ZIJN IMMER§ AL GENOEG BEDROGEN

GEEF

UW VERTOUWEN AAN ONZE BEKWAME C.V.P. KANDIDATEN

STEMT C.V.P.

N,

2

De overwinnende partii

II

Verontwoordelilke Uitgevers Het C.V.P. Bestuur. -"""""""'.".-*-.'öiïi.ï:f;ëiËiËï:öïé;Ëfr:-

oKE G E

--_T

tr

o'N

r r n yu

:_

frN nlI r tí 0 0 n D oP E!{V IIDEi?-:{A0,70,
HET ^) C I"IA NDAA L DEE NT UT i{E
t1

t!Í

STRA TE

N.

itij w€teft at€ I dat onse tegenstreuers denhen dat on8 ki ezerskorps naieÍ dsr' na.ar dat de aogezegde 'tSchi in-Kat, holi ehen't ze J.fs ni et
behwaam aíin om e€n tekst te leeen en te ue'rstaan, dat wtaten ï)ii
ntet.
Neen €onuoudi§ het dohunent, dat oan CIn8 manífest gehecht ll
terug, en U Jeest er hlaar en dui-delíik in het antwoord uaft dhr, Miuan 0Penbare {,:tcrhen, dat het in de
2e 1íist aaar LltTGElt[ 0P KAP SLAAY, cp B-2-+9, werhe ]iik gaat

níster

0/tÍG0f -DGEKE{.1 ËDE 0Nf !{ilRPflN
rnochteh en konden uitg:euoerd warden,
:,[e schreuen i n .ns mant f est dat ze de t oe ]agen i n. l§a§ ní et
u!i ldelt aanurag€ n c.f ge brui he n.
ze
newtieen nr'l e*,r-: VEBMIfS ZE EERS( tt[EER DAN r':/EE JAAE LAf§fi
#
(nl. d.e le keeir op ll,l0,5l cp hun brie.f uan 4.J0,51 antwoord ktegen)
aan ttet llinísteríe ouer deze zaah geschreuen hebben,
Dus bi jna DflIE.iaar na het ,toekennen der toelagen, schreuen ze
wanneer die g.elden r'eeds door andere geneenten gretig gehrulht werden

díe ín lg4g

/s dat lui hetà, .uadsi,gheid, onnacht oÍ

onwi 1???

fln dan halen ee nog twee brt euen a.an ban latere datUn'
E[,

itAREN GrEN

Be

laehe'

r1fl14_-GWw?

nemen nazr de andere gemeenten die oP
C,V,.P, bëstuur J'§.
de 1íist ucorhenen; bu, DENDEfrLEfrAill, tidQr een
ïerden daar geen ll nieuwq ulraten gelegd'? (nn dtt zonder nilïtaire lac
Gq,

maar eens een

ktikie

lei nden oÍ autcstro'dcn)
ttle hoeuen daar geeà aàorden nee.r aan' te
lopen de: tPuigcten utt!!!

doe

uers

lí.iten,

lun

leugens

. ffa6t het ga.at ntI het s t'e mmen t egen de begrot i ng ouer. hetging
-iao'r
J952!, hebben onre J C,V. P,gekozenen, tegen.g-es-tend, uaar het
om llet krediet uooreien uaor het nieuw kerkÍt,ofr
,{aar ltolert zii de brutale leugens uandaan, da.t aii oott tegen
e.en rialering ua,n de KOUterba*.n, of tegen de uerbeteringswerhen a'dn
desc/t,oo}gebouwenenOUerdektespeelpJaatsge.stijndhebben???
-Onru
mannen ctie steeda deze t)oa.r8tellen hebben gedaan! !
ttet zi jn
,§__L§*g_:-

o nd e

r

nLlmme

r

-,-,€,- d e

*ffi

,ffi.ur.

-*-

ï

\ \._

OITEGEM

orff
--.\

DE lTAAR}IETD

M

r

W

A A I{ T!

ET U\g G E

V

T E R E N!!I

ge líjlr in het
rechtEtnÀ e tnen§€n. , t

0e,tscHIJl,l_KATil}LIEKENU geuen ons aeer

dings-schandaeltt, Dat ëijn toch

het weten!

t'ffaterletzonder dat

ei

j

fnderdaad z.iehier het bawiis .'
Ztj schreuen : I Aug. 1§aft De ilaatechappij /s bezig.meN het opnaken
uan een uoorontwerp(ptan) ".
Wti antwoo,rden: Ja, naar uoor de geneenten Denderleeuw en Iddergen.
0us, zonder ?KEGEM.
l{aaron? 7mdat het schepencollege de stukhen nie-t inge
'
diend had i n Juni 1947 (nt Sgeuolg geen toe Iat t ng gegeuen aan de naatschd,ppiJ ),
Zti schre'uent l0 ?ebr, 1948 : Ge',meenteraad neent beraadss lagi ng uoor
doen opmahen uan een uoorontwerp,
{{

i

j

antwoorden

:

I

r.1:iiï'

ting

rt'r r'

ï'r .í:'r.".Jï:', :t- 5 r' n'r'.orZ'*'rzi ri\:Z?;:

uan hun neus genaaht hadden dat horen en zien
uerging, Ande r.s. r. ffare er uan de waterleiding op
onze geneente geen sprake neer geaeest.

:.

:

o N ,l B Ë s r u r ?:
Vo,or slapers en nachtelozen l's er ,geen geld ... en ook ge'en waterleidi ng, geen ni euwe straten...
Voor Denderleeuw en fd,dergem aa,8 er ge ld ondat die nensen hun pli cht,
deden en..l. daar is de wq,terleiding en zíjn er nieuwe straten!
WEE VASTS?ELLINGEN DTE ONS GENOEGEN DAEN

J

lo De t$CilfJN-KAfH0LIE{ENil willen uan de C.V,P. niet ueten, ilaar
toch schreuen zij uoor de waterleiding aan onze C,V,P. l[ínisters
en nandatarissen.,, net neer dan 4 jaar uertrogt ng (op 24-]0-51).
1nee tlinisters ziin natuurlijk bëteefd en antwoorden i ttfrr is geen
geld neer !tr Waarom? Eenuoudí g ! fe Jaat,., te laat !
De kans aas uerhehen.
2O De IISCHTJN

.

KAYTTOLIEI(ENI,

maakten U

wije dtt

@nze C.V.P,mannen

altíjd tegenstennen of ei ch onthouden, naar wat schreuen zíJ,'
l0 Juni 1947 : ilIEDEfrEEN uoll.edig, akkoord't - Connentaar ouerbodi g.
![aarde Kiezeressen en Ki,ea.ers, wi lt U de waterleidi ng, wi ]t U nt€uae
straten, ui lt U een goed bestuur dat U .in elle opzi chten kan beuredi gen? - S?Elif dan i n blok, uoor de )VER[f INNENDE PAfrf IJ, de C, V, P,
onder Na 2!!
Zi.i ge,eft iedereen uoldoening e,n le*t A VRfJ en ANGEDW0NGEN kiezen,
.1

Uet C.V. P. Bestuur.
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KIEZERS EN KIEZER ESSEN,
Hebt ge die briefjes vaÍl "de concentratie,, gelezen? 't'Was schoon hc! Gehebt
zeker direkt kunnen raden datzo iets uit de koker van die "onbaatzuchtige-, "rechtgeaarde,, kristenen komt.
En zo zijn er maar 9 in Okegem.

En 't fifnste van de grap

: 't §/as dan nog de "Waarheid,, dat ze schreven ! Hoe

zouden de mannen die van de eene lilst naar de andere springen "kunnen liegen,,

!?!

En die 5 knikezels dan !?... Kiezers en Kiezeressen : Hebt g" U al een gedacht gevormd, hoe het er op een gemeenteraadszitting toegaat ? Neen ? Lees maar en traèht
goed-te le,griipen. Langs de eene kant zitten dus "de 5 knikezels,,. En langs de andere?... We zullen maar zeggen "de 3 krabben,,. LI weet wel, dat die NOOIT recht
vooruit lopen ! ALTUD DWARS ! ! !

En bij elke sremming klinkt het:

Wii onthouden ons ! of : Wil stemmen tegen !

'

Dat is:

NIETS DOEN!

De Moniteur hebt ge zeker ook allen gelezen !. . Indien ''de concentratie,, die ongeIooflilke legendarise som van 1.700.000 fr. in handen had gehad. Dan ! ! ! ! |a dan I ! !
Dan ZOUDEN ze een "Gemeentehuis,, met "Kerkhof,, ter waarde van 1.000.000 fr.
gekocht hebben ! Midden in het dorp !
Is dat

Urbanisatie of Vriendjespolitiek

?

Met de schamele 700.000 fr. moest dat kerkhof nog opgehoogd worden. Moest de
waterleiding er nog komen ! (dat was onfeilbaar volgens de concentratie). Moesten
er nog 3 straten gelegd worden.... en moest de gemeenteschool verbeterd worden....
Dat alles met die 700.000 fr.

Wist Ge, Kiezers en Kiezeressen, dat Okegem zulke mannen had
Wist Ge dat er zulke AANNEMERS in de concentratie zaten

?

?!!

KIEZERS ËN KIEZERESSEN,
Op liist nr. I vindt Ge mannen die niet bluÍÍen ! Mannen die
bli;ven wat ze altiid geweest zijn. Mannen die bij elke kiezing
aan 't zelÍde touwtje trekl«en. Mannen die, spijts de laster en
de brieven van de concentratie, spijts de knipsels uit de Moniteur, de OVE RW I N N I N G behalen.
De verantw. uitgever : Het Katholiek Bestuur Nr,

l.

Drukkerij Excelsior, Okegem.

GEACHT K]XZERSKOR?S"

De gemeenteraad.sverk.iezlngen naderen met rasse schreden"
Zondag 12 October zal 1ed.er 0kegemnaar I \rrij en onged.wongen

, zí'n
stee uitbrengen"
Als voorstand.er der Loontrekkend.en acht ik het als plicht mijn
kand'idatuur te stellen voor d.e gu*"err{eraadsverÈí"rirrgen
om eenmaal in d.e
geneenteraad ald.aar de belangen van onze arbe'id.ers teï"rà"diÀ;;"
De omurentel-ing dezer' §euw, is d"e sociale vooruitg""g;-fi;ï and.ere
woord.en verbetering van het Lot
ían de arbeider
ziehier wat we ten huldige clage trunnen-rórwezenlijkenr
€rr waarvoor
' v- lrvsvr'**ir§Err srr
degeli jk zal . ilspanneno
'
iE gg
uitbouw
1o
der sociale-wetten en ondersteuning der gezinnen met aware onkosten bij geboorte - huvrelÍJk of borw"r,
een.'woning"
20 UÍtvoeren va:r verbeteringsweiken aan al-ievan
Ëg;;; de meest noodzake*

lijke net prioriteit"
3o zonder d'e begrotin$ te forceren, aand.ringen on zo spoed.ig d,e waterlel$i"g te lnrnnen aanleggen.
40 uitbreld'ing van straàdverlichtl?s, en.verlichtingsduur der wegen verlengen, ten bate \ran onz,e arbeldórs die l;-;;;;Ëà".,rro.g en ,§ avond.s
, laat naar (en van) het nerk lromen.
50 §cherp toezicht uitoefenen op onderwijskwestie r orr degelijke ultrusting d.er klassen.
60 Bijstand rrerlenen aan alle culturele bond.en c oud.strijdersbond
toneel - muziekmaatochappi.;ón en-voorat npori. ---'
1a Helpen ontstaan van nÍeàive-vereni.gingen s zangvereniging koolmLjner*-u-- bond en werk van den akkerc

8o 0nd.ersteua-i.:eg-d"oor t-oeèoen-,va*-d.e*Gesm-i+r**,e"e.-van*€.pe:*bare"_endersta*d
aan geteisterden en aan gebrekklgen.
Regelmatig
reinigen van ónze bekEn.
2o
10o Goed' +agaan of dé vervoermid.delen vol-d.oen ean onze mensen en
d.esnoods
de nodige voetstappell aanweniien omuat eenieder-:.r, o* tcortsi-nógelijke
tijd zijn huiskrin§ zou bereiken.
!e aansfuitingen d.Íe reed.s Ín voege zj'jn hebben we reeds bewerkt.
ziehier het plgSrannna wel-ke u zal-oveíï"isà" dat het A.c.v. werkelijk - stoere en stiffó strijd.ers bezit.
ui* u*midden ben ik-íZ.id.igfZc
opgegroeid ik waardeer en
.
--Jeug-dgroeperingen,
steun
U' ook gij zlllt-mlj steunen op zonoàs
Kiezers en Kiezeróssen was net geen-man uit ónze rangen, uÍt onze
organÍsatÍe die de kind.ervergoedilgen öp lret rieoànaàags
peil braeht, uïve
kinderen dubbel verlofggld.tëzorgdE ; wèra hij niàt-serukgewenst
ziin--d?d9!-dggl-ZLi|. pólitieke 1ógeaÉtrever : "],{r. spXAK; ïk ;ïr;ervoor
Minister YAN DrN IAEI'§. \{iè was het dió ae vroningpremie op 42.000 [b" bracht
Iílnlster DE TAYE, twee stoete,werkers, tweeïannen ópgugro*id uit onze :
organisatie. ttrIij uogen tcrecht fier ,íjn oirer hen"
Arbeiders - boeren - mÍd.denstanöers, hano. in hand moeten we sanenwerken oIn onze d'uurbevochte rechten te vrijwar*nr-*r,
strijden voor datgene wat ïve nog rnoeten bekomen, er mag in óe *rut*"nappij"àààn'piaats
meer zJ.in waar urvc belangen niét verd.öaig*.*g"-q?"r-""-&aàrön ,"ií g"
op
zondag 12 October uw stem llitbrengen op-ïi:;i-N;--i àp rrr*..*r, !
NEUKER]'{AI\ïS Eu§ène , - Af gévaara igaé- van het À.
d . v.
Voorzitter afdeling NÍnove
Chrlsten §)rndlkaat Sector
Spoor f.T.T.
Steeds ten uwe dienste.
3fJ voorbaat d^ank.
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WAARDE I{EDEBAEGENS,

f edereen onder U hent en aeet de ut ts lag uan de geïteenteraadsuerhiezingen uoor onze geneente,

De C,l/, P. heef t op haar tegenstreuers een glansrijhe ou€twinning behaald, Het aantal op h,aar 1íjst uitgebrachte stennen
bedraagt bijna het dubbel uan tn 1946. Van J zetels kont Eij
op 5t €ft, op enkele stennen na had eij de 6e uerouerd,
Deze oueruinni ng heeft een zeer grote betehenis, fmners
zij toont ons aen .'
1, dat U onze kandtdaten zeer genegen eijt;
2, dat ae beloond worden uoor de grote werkkracht en de onbaatzucltti ge toeat jdi ng, dte ai j in de uoorbi je 6 iaren

aan de ddg hebben gelegd;
dat U de politieke en dictatoriale houdtng uan onae tegenstreuers op een radíkal.e wijze hebt ueroordeeld;.
:

J.

'4, dat tl zich niet hebt laten beinuloeden door sonnige personen, die U de urijheíd uan kieeen wí lden ontnenen.
Wíj hebben dan ooh de plicht, in naam uan de partij en
aJ de candidaten, de C,V.P, -kieeers uan de geneente te
danken uoor het geschonhen uert roïtuen,
ua,n

l{ij drukhen insgelíjks onze uoldoening uit om de uoorbeetdige uijze aaarop [/ zich hebt gedragen ter gelegenheid uai
de op I2 en lJ 0ctober gehouden zegemanifestat ie,
ffaarde b{edeburgers, ue uerzeheren U dat wtj in de eerstkonende 6 Saren al onze krachtan zullen sanenbundelen am A
ln alle opzichten te beuredt gen, dit zowel op geneentelijh
terreín als op elk'ander gebied.

ín

naam ua.n
He

t
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