KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ
12 oktober: Dog der vergelding
Woorde KIEZERS en

KIEZERESSEN

von

OKEGEIvI'

Zortls ge $,eet werd er de lootste 3 joren Íel onderhcndeld om te komen tot een

EENHEIDSLIJST-VAN DE C. V. P.
Deze onderhcndelingen zijn spijtig genoeg enkele dogen voor het ingeven der liisten oÍgebroken.
Wil komen dus terug in de striid met onze kondidoten! '
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DIER
J. NUYTS
F. SERVRANCKX
P. DE SAEGER

E. NEUKERMANS
G. VAN. DE PERRE

O. VAN TRICHT
B. VAN VAERENBERGH

A.

BEECKMAN

Door er geen overeenkomst werd bereikt mog in onze gemeente GEEN ENKELE PARTIJ
noom'
onder de noom C.\'. P. de verkiezingen ingoon. Wi1 behouden doorom onze oude

,DE

KATH@LIEKE V@LKSPAR]TIJ

»

von de
Heei zeker zullen de onbcotzuchtige, sympathleke, rechtvoordige kondidoten
redden"'
te
u Li.ist GIES , met weel *blo-blc» een scmenstelling zoeken om don toch de schiln
en ols _ CTIRISTELIJKE VOLKSPARTIJ - te verschiinen.
welke

nGGm zou best pcssen

voor hun moeililk kroombed

??

De GHRTSÍELi/KE VERKWISIENOE PARÍt,,t
De CttRtSÍELtlKE V€RBBOEOE?JNO§ ?AR'Tl't
De CHRrSfg&t,rKÉ VEROOROEELOE ?ARTIl
De GttRtSÍGLtJKE VERZUTPENOE ?ART'',Í
De CttBtSTELt.tKE VOORUIÍSÍREVEIIOE PARTIJ
Noder kommentoor
De nomen zullen in olle opzichten goed possen!

De KAïHOLIEKE' VOLKSPARTIJ

overbodrg.

\

die het C.V.P. progrommo volledig onderschrijÍt behoolt O€ OVERWINNINGf
zii geen Er@ENSELANGEIU te dienen heeÍt
Omdot :
zij geen somenrcÍopsel Ís van SCllltNKAÍllOLlEKÉN
de kondidoten mcnnen ziin VAN ÉÉN STUK
en voorol, omdct zij geen "VRtENOrt§§' noch FAtilLtEPOLlTlEK,, voeren.
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K"tholieke Soil<s lpcrtij
12

oktob€r: Dog der vergelding
Woqrde KIEZERS en

KIEZERESSEN

von

OKEGEtul,

Nq een onrustige slcop von 12 jq'g.r, zijn de Sociolisten von Okegem ontwqokt. De verki,ezingen vcm
toesebrqcht dqt ze eindelijk wqkker geworden zijn. Te lcot B.S.P.-ers
de trein is vertrokken, U hebt de oonsluiting gemist en U zult nooit meer ter bestemming geroken.

I juni hebben hun een zodcrnige schok

De B.S.P., de portij zonder progrommo.
De B.S.P., de portij zonder jeued.
De B.S.P., de verouderde portij.
De B.S.P., de portij vqn sociole stilstond.
De B.S.P., de portij der onrechtvcrqrdige en portijdiqe benoeminsen.
De B.S.P., die de wet Collord dikteerde.
De B.S.P., de portij der qodsdiensthqters (hun tweede mqnifest verscheen
middel de nonnekens er bij te betrekken).

en reeds vonden ze

het

weet u het nog inwoners vqn Okegem, dot Spook en Cie een cultureel okkoord ondertekenden,
champogne dronken met Boelgonin, terwijL de rode troepen de Hongqqrse vrijheidstrijders uitmoordden.
Kiezers en Kiezeressen, wie schonk qqn de trl/crqlse groot-industrie en bqnken miljorden ? ? De
! ! Vlominqen wie Iiei onze industrie qedeeitelijk nocrr Wollonië overbrensen ? ? DE B.S.P. I I Wie stemde tesen de verkorting von de orbeidsduur te Genève ? De B.S.P. I I
B.S.P.

De leiders der Okegemse Sociolisten spreken von woningbouw.
De B.S.P. !

I

Leiders der Sociolisten von Okesem,

-

Wie sqboteerde de wet De Toye

wij kennen U, qij zíjt niets minder don een

?

bende sodsdiensthoters,

onti-sociqql, hcndlonqers vqn de communisten.

Uw took in Okegem is nog niet begonnen en reeds is ze ten einde. Op i2 oktober zol de kristelijke
bevolking von Okegem U bewijzen dot er geen plqots is in ons gemeentehuis voor willoze biinde knechten
vqn Mr. Buset.

Op

1

juni gqven de Belqen qqn de regering Vqn Acker, onbekwqqm te regeren, de ezelstcrmp.

Op 12 oktober doet Okesem hetzelfde, wont ook U zijt onbekwqom, vqn dit soort mensen hebben
wii een lepel binnen.
Kiezers,

wilt U de weg opsqqn, die Fronkrijk thons bewondelt,

stemt don B.S.P.

Wilt U vrede en sociole vooruitgong, stemt K.V.P., de portij met kondidoten uit éón stuk, de portij
die door de eeuwen heen de belongen der krlstene crrbeiders verdedist.

K. V. P. onder Nr
Het nummer der Overwinning !

Dqqrom

STEMT

OE LIJST OIE IEOER,EEII SEVR,EO'OINC SCflENKT g
Verontwoordelijke uitgever: Kctholieke Volksportij

Drukk. ExcelsioÍ, kosteÍ Okegem.

K"tholieke Solks pcrtij
12 oktob€r:
Woorde KIEZERS en

Dog der vergelding
KIEZERESSEN

von OKEGEM,

Zoqls wij U hebben voorspeld hebben de Heren von Lijst 2 toch gezocht nqor een somenstelling von
de drie symbolische letters C.V.P. Dit is wel een belediqins tesenover de Nctioncrle Christeliike Volkspcntii ;
c.v.P.
De ncrqm die U eigenliik best pcst verzrriisl U r CHRISTELIIKE VEBOORDEELDE PÀRTU.
Deze heren willen het kiezerskorps von Okeqem misleiden, bedriegen en leugens wijs moken. Niets
onders don leugens en nog eens leugens. Ziehier een tekstueel oÍschriÍt vqn de beslissing genomen door
het hooÍdbestuur vcrn de C.V.P. Acrlst, op i0 september lg58 en wqoryqn 12 september d.oorop volgend qan
de h. voorzitter von Okeqem kennis werd gegeven.

qlleen de ncrcrm C.V.P., toekennen <rcrr deze liist wcrcrop de ncrmen der
" Het HooÍdbestuur zcrl
"
beide christeliike frccties voorkomen,.
DurÍt U beweren dot wlj liesen, mijne heren, oÍ is dit de wqqrheid.
Aon wie de schuld dot er geen eenheidsjijst gekomen is in Okeqem. Wie zol
verqntwoordelijkheid drqgen dgt weldrq Sociolisten en Liberclen vqste voet zulien zetten
bestuur

de verpletterende
in ons Gemeente-

?

Wie heeÍt oiie voorstel,len vqn het HooÍdbestuur crqngenomen ? de K.V.p.
Wie heeÍt ze telkens en stelselmatig verworpen ? U, miine heren.
\Moqrom werden onzet65 lidkoorten C.V.P. oihterqehouden ? Vreesde U een werkelijke CHRISTE.
LIIKE Volksportij in Okesem ? Jcr I Jo I I Io I I I
Wie weigerde een reglementoire poli uit te schrijven ? U mijne heren, wqnt uw eigen voorzitter
verkloqrde letterlijk .. Onze leden ziin hiervoor niet wqrm te kriigen,. Heer. voorzitter uw ontwoord wos
voor éénmqo1 de wqorheid, wqnt U weet zo goed qls ieder overtuigd kotoliek dqt er .lfi/olven in uw schcrqpstql zitten ".
Wie kwom er met ols lqotste onoqnvqordboqr, ondemocrqtisch en beiochelijk tegenvoorstel voor de
pinnen : u Wij eisen, hoe de verkiezingen ook verlopen, de Burgemeester en één schepen vcn onze
sroep ».
Dqt woqrt U mijne heren, nogmcrqls U, mijne heren.
Inwoners von Okegem, moest U don nogt ter siembus gqon ?
U spreekt von 12 oktober dog uwer beloninq ? ? ?
Weest gerust kondidoten von lijst Nr 2 U krijst uw verdiende beloninq, wont U bent ollen vermoeid,
onze kiezers en kiezeressen zullen U vost en zeker ollen op rust steiien, met oÍ zonder pensioen.

IEDEREETI IIEEFT OAAR EEII LE?EI VATT STNNEN

Dqqrom
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K. V. P. onder Nr

Het nummer der Overwinning
Verqntwoordelilke uitgever: Kqtholteke VolkspartiJ
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Drukk. Excelgior, kogtcr Okegem.

,KÀTHOLIEKE VOLKSPARTIJ
12 oktob€r: Dog der vergelding
Woorde KIEZERS en

KIEZERESSEN

von

Nc de voorstelling onzer kondidoten, willen wij

,

@NS

OKEGEM,

U

PR@GRA§4N44.,

oonbieden.

wii voeren uit
Schenkt ons Uw vertrouwen en
GEEN t,rDELE BELOFTEil, wlaar O A O E N
A.

@?ENBARE WERKEN
RrO{,gRrtrC EN VERNIEUWTilG von onze STRAÍEN
Herstellen von de KERKTOREN
DeÍinitie{ crcnleggen von het ' NlEllW KERKTIOF ,
Dringende noodzokelilke VERBETERING en UITBREIDING der verlichting.

8,

FINANÍI§ÉL PLAN

c.

oNoFRwl,,rs

O.

SOCTAAL ?LAN

GEZONDÀAAKING der SLECHTE FINANTIËLE toestond.

Volledtge GELIJKHEID tussen Klooster en Gemeenteschool, voor leerkrqchten en leerlingen.
Opvoering von

GEBOORTEPREMIE.

"KOSTELOZE DIENST" VOOR
1. Opmoken en verdedigen von oongiÍteru
2. Norekenen en nozicht von oonslcgbiiletten.
3. Alle pensioenoonvrogen met inbegrip von de nodige voetstoppen.
4. Acrnvrogen von Bouwpremies.
5, AongiÍte von NalutenschoP.
6. Betwistingen bi; vergoedingen vqn ziekte oÍ ongevol, enz.
Alie ondere inlichtingen,

E. O? RUTTUR,EEL OESIED

VerschaÍÍen vcn toelogen ccn verdiensteliike erkende groeperingen.
Aonmoedigen von de verschillende sportgroeperingen.
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K"tholieke Soil<s Ipartij
12 oktober:

Dog der vergelding

Woorde KIEZERS en

KIEZERESSEN

von

OKEGEtut,

De open brieÍ oon de K. V. P. hebben wii hoofdschuddend gelezen en gemurmeld,
uHeer vergeeÍ het hem, wont hii weet niet wct hij doet.»
De strijd is pos begonnen en reeds begint hii met pilotusmonieren rond de pot te drocrien.
Wi; hebben klore en duidelllke vragen gesteld, geeÍ er ontwoord op. De bevolking vcn Okegem
MAG en MOET DE II/AARHEID KENNENIII

U spreekt van LEUGENS en ONBESCHOFTHEID. Aileen de WAARHEID kwetst.
Ziin wlj nogmcols onbescho{t ols wij de volgende woorheid kenboor moken?

?,

Nooit zal ik mijn kondidotuur stellen op een liist die de ncom von
6:hristeiiike folksportij niet mog drogen. En dur{t U beweren dot U niet ingoot tegen de beslissing von het Arrondissementeel HooÍdbestuur?
Bezie moor even Uw acnplokbrieven. U noemt U, «Christene Vooruitstrevende Portij »

WIE VERKLAARDE

KUNT U HET VOLGENDE CHRISTELIJK NOEMEN?
Op B iuli 1955 werd bil beroodsloging von de voltollige gemeenterood btl ALGEMEENHEID von stemmen, voor het onderwijzend personeel von de gemeenteschool en klooster,
19 olo OIJWEOOE gestemd.

Op 23 1'crnuari
met

§

195ó werden de bilwe dd,en lQeR ,tET KLOOSTER ALTEEN AFOEtOfrtElt
stemmen (uw groep) tegen 4 stemmen (K.V.P)

«De Gouverneur.» bii beslissing von 23 jonucri 195ó, en de «Bestendige Deputotie» bil beslissing
von 30 moort 195ó, keurden deze onrechtvocrdige dood qÍ en tegen Uw wil moesten de bilwedden
voor het Klooster behouden blilven.

Uw misdcdige onrechtvoordigheid duurt nog steeds voorr, wont de bilwedden
Gemeenteschool werden uitbetoold en het Klooster ontving nog geen centieml

oon

de

Noemt U d.rt vooruitstrevend oÍ onkundig' geen beroep re doen op de 59 olo STAATSTOELAOEIT
die U kondt bekomen voor onze HCOFDSTRATEN te VER.NIEUWEN.
Noemt U vooruitstrevend werken uit te voeren ten bote von zekele personen?
Noemt U vooruitstrevend belostingbetolers uit te schudden?
Noemt U vooruitstrevend nutteloze uitgoven te doen, niet ten bote von het olgemeen belong?

Op 12 oktober stemt iedereen yoor rechtzinnige' mannen die de
waarheid aan het daglicht durven en zullen brengen.
Weg met « rond de potdrooiers»
LEVE OE WAARttEtOI
IEDER,EEN IIEEFT VAN

Dqarom

STEMT

Verontwoordelilke uitgever: KqtholÍeke Volkspcrtil
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K. V. P. onder Nr
Drukkerij « Frcelsior », Koster,

Okegem.

K"tholieke $oks lportij
oktober: Dog der vergelding
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Waorde KIEZERS en

KIEZERESSEN

Sii die -uóór Ó jaar

von OKEGEM,

het huidig bestum aan het bewind bracht,

weet gii wel wat Uwe stem U heeÍt geko.st ?
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Verqntwoordeli;ke uitgeverr Katholieke VolksparttJ
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K",holieke soil<s Ipcrtii
12

oktober: Dog der vergelding
Woorde KIEZERS en

KIEZERESSEN

von OKEGEM,

Onze klore en duidelijke uiteenzetting over de grondbelosting en rijwielploten kunnen de mqnnen vqn
lijst 2 moeilijk verteren, wont zij liesen om hun nietsdoen te verontwoorden..

'-

Wqt woren hun kiesbeloften in 1952?
Vernieuwen en qonlegqten von de hoofdstrqten.
Oprichten gemeentehuis.
Opiossen nijpend probleem nieuw kerkhoÍ.
Ondersrondse wcrterqÍvoer overol verwezenlijken.
Wot kwqm er von dit olles in huis ? ? ?
NIETS I NIETS I I en nos eens NIETS ! ! I

Woorom werd dit progrommo niet uitgevoerd ? De hooÍdstrqten, Kotte- en Leopoldstrocrt, dienden reeds
gebetonneerci (niet seqsÍoiteerd wont dit wordt door de technische diensien von de provincie oÍqekeurd) te zijn

sinds 1956, hod ons schepenkollege niet ten ochtersebleven om de 60 % stootstoelosen, die
verkregen worden, cron te vrqqien.
Deze. toelogen werden toch bekomen door Iddergem, Welle, Liedekerke, enz.
Niei qonqrevrqogd woorom

in

1g55 konden

?

Er heerste onenigheÍd tussen de mqnnen vcn iijst 2 over het ol don niet Gonvrogen vqn deze kredieten. \1/oorom deze onenigheid ? Ons schepenkollege werkte liever onder eigen beheer, zonder controle.

lMoorom geen oonbestedingen ? Omwille von het smeer ? ?

-

Zli zijn echte voklui en houden qlles soed in 't oog. Enkele voorbeeLden.
verven: 18.000 F, doqloon werklozen niet inbe-

310 kg verÍ voor schoollokooi en corniche von postorij te

grepen. In 1952 betoolde men voor hetzelÍde werk 4.474,50 F en zonder werklozen.
Woor zijn de oude mqteriolen von het verbouwingswerk gebleven, onder crndere de zink ?
Hoeveel nutteloze plons heeÍt U loten moken, die onze gemeentekos 104.000 F qekost hebben ?

Wij zijn geenszins tegen de verÍrooing vqn onze gemeente, moor dit dient met zoveei moqelijk stqotstoelqgen gedqqn en niet ctlles op de rug von de belostinqbetoiers geschoven.
Onze belostinsen zi)n de hoogste vcn góns het omliqqende. U hebt de gemeentekos eeplunderd.
Leg uit oqn de bevolkinq wot U verwezenlijkt hebt met de honderd duizenden Íronken belastingen die U hebt
seïnd qedurende uw bewind M
Verqeljjk met het vroegere bestuur. Het is wqt onders don grcvier qlleen.
Wie heeÍt .yqn de dorpploots gemookt wot ze is ?
- Wie heeÍt de rottering Fonteinstroqt en Eversem in een schone deqelijke brede boulevqrd met riolering
herschopen

?

Wie heeÍt de nieuwe horloge op de kerk loten plootsen ?
- Wle heeÍt de ongezonde beken overwelÍd ?
- Wie heeÍt de srond voor een nieuw kerkhoÍ qongekochi en kontont betoold ?
Heren von lijst 2 weet U wqor JeÍ en Pier stonden, wij hebben het gezien toen zij hun sqmensprock
hielciu.n ? Wel kiezers en kiezeressen dqt wGS oqn het kopelleken vqn Eeversem, U weet wei oon het huis
vqn onze schepen en wij hebben jeÍ oon Pier horen vrogen : (wij stonden niet ochter een hqctg) u Pier zou
het woor zijn, dot de ofsluitinqsploten, betonpolen, olsook de drood woqrmede de hoÍ vqn onze schepen zo
prcrchtiq omheid is, betoold .arerd door de gemeentekqs ?
"
\itlii hebben er een lepel vcn binnen ! !
Dqqrom sturen wij op 12 oktober vooruitziende, onboqtzuchtiqe en eerlijke mqnnen nqqr het gemeentehuis en wij stemmen ollen K.V.P.
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