T)

JJr

S0Cr-,\T,.d..

EN

tr']i llilR Jl

Voor de ecï'ste u:i

11

11

in

V

i

.

d.e

i'iVil Z llï{l

I JKI 1{ GII{ .

sceiale geschiedenis van enze gemeente

Worclt toegekr:n,!-:
D.) een geboortëpreï:lie vanef het derde lcind
b) een bep;raf.cnis toelage e:n cle naastbesrt:randen van overleder) lryijg;
gevrngenen, pirlitieke gevangi:ReB enu.. van beide oorrogen.
-Gcldelijke en.Indrre st;ur: werd vÈrieeud a:r,n ouden van dagen en a&n

de invrcners die zich in ecn strtt vgri behoeftc beverrden.

ne tocl."i.gen arln de Coni*issie ven Openblre Onderstq,r:d wÈrdea sedert
L9rZ verdriedubbt:Idr
lle'b sporb- en ontspanni-ngs1even,",crd. ruiiischoots gesubslrlie.rd"
Dc levensstlndaerd van het geueentepersoneuL werd. f,rl verbeterd.
HOlt}-ii}4lí ÀlJlISi{ii'I r,verden r::et RA11} Ei\ï il66n,11, I,,IST }!l }AA} geholpen!
OP G}.JBÏEN YA],T OI{}.iNÏiIJS,
- Xe jongensschool. werd voorzlen v:rn nieuwe kl.eedk::ners , rrieuwe he^r:ga:lr en 1#.C. tÉï: de spcelpla,.rts werd geplaveid en rond d.eze vrerd een
r:ioolij beplrntinÉi .anpp;u] eSd,
- Ie speelpl.'ilts V:1.ït cle m,:isjesscfuool werd met d..r1s belegd.
- §en bijweclde v,'eÍd tocg'kend .:r:an het p,Jrsorleul dcr b,:ide scholen.
- H;Ëfr.'"";";"Ë3irtin"?"ii,'ËS+3"1'"SBE*,ir,tïïrïf,o:?rffi;*'ÉF,,p.t"-y,li"Eocr:alistische-, Ii-bcrrie-, kou;,unis1,ische- els ,,..,:i katolicke kinderen.
- ÏÏet pelJ- van irut ge.-,.,cíttcl1jli onid.crv;1;s v;erd v*rhoo6;d dank zii het
.. instr;l.}cr.i v'ln ccír derde klas,
'=, Àanr:oedlginÉ;sp::eni,§n werclen toe*ckend a?Ír v1-ijtige kincluren rran
* de
b*1c1e scholen. (Specinle toeleg;en voor de pri3Àqiïa;ringt )
3es:te kiczers en I(iezcrcssen, z:,-uedàar ons werk, Dat ,ï;n werkclljk
N:\G;IS r.,i,{11 K0PPj}1 ! ! !
l/e wctun het , de 9 K,V,P. er§ z',-llL.en Li uri js ;;e[enydat het iI .. wr:ïk
is. r.ri'-t,lr d:rn zult U met cns alckoord. zi}n dat t:r tn rle b:"endkast van de
SeirÈulltr: nog 9.9A2.906 F J-iggen te s"Lapen. Dit 1s rioer d.:rr: voldoende otl
aI t1c stratun en bilinenwrgÈn der geL::ccnte in bouleve,r.ds te herscheppen
en of,i egn ulte iiotlcrnrr vurllehting:-.n te brengen. Als dat wr.ar is_ en
we zullen oniiiddelliili nair de schat zoeken- d.an zullen we tijdens oRze
o\re1"'Yui-rr*ingsronde zonilnga*.rond, 91n iedsr gezin veït de gu...ucrite niet mind,er d,.rn 9,9A2,906Ft45O = 22"006 f'u;ttlelen. VEI?G..jï rUS A.U.B. Iï!( PORI.EF"dUII,I,J NIUT !!!!!
\Y:lc,rc1e vricn<l.:rt, lltcn v/e ernertig blijvenr die verkiczingspropa.ganda is al- te fl.'ruw' il lrent ons verl.r1er:, U kent ook ons pïogr.,rir.ià. ïIet j_s
onv:mgrijk, en toch n't)- hct vol.lerli.q wor.clen u.i,tgcvoer.d, r:et-de goede plreg
die be::eid is het t'tcsto rrart hatr k;:Tchten te geven voor ecn betere Èn scSo
nere $€r:.:Uenschapi ui:íl ploc51 die bczield. is i::et d.e d.r.Lrf en rle wil_ onze
Eexieente schoner ën blociender te naken. GccJ't hun opnleuw de *acht
Í
zult er fiur op zijn.
"r,
U n;Lt steiniien voi.r nr,Z en díàriiee tot de overwinriaars behoi"enl ! I !
versJ:tw. uitgever: C. V. P, Oï{{Gfi;I.
r.l
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K. V. P.

IkhebkennisSenouien.vanuwlaatsternanifest.
heb ligt er vingerrlik
ervan getuigt van veel cyniscie eIide
inhourl
De
lej'diug te ot:tftr-L;seo!r dat U een waiinopigo poging doet om Öns
1en var onze zo bloeiende aÍ'r1eling
atrnosfeer die l-n
ne lnhoud hlervan gel;uigt en typeert oolc det1?1
U in het hetc
vastster|1n.
uy/ rallgen hecrst. Ik meen te iiioeten
vë1'zceUW koelbloeciighcid en uw
víjn de stlijd uw gezond verstantl'r
Éoudlng wilt in uet
ningswil (?) verliest en bii ào tevoliring mijn
kunnen 'oi jwint:en.
te
stemmetje
een
tlaELT
toch
n,u*g",-o*
gedrang
te
ik heb tot nog toe gctracht eerliik de.oedat
Ik ben va,n oordeel
z,-Jn in a}1es en te€::enover ieclcrcen.
ta-rk mag kennen, d.ie ik als plaatse,volking gerust de or:d-ankbare
de kloof , die tussen
li jke C.\r.P. voorzitter op mi j harl genomen om
detweekatoliekcfraktlcsbestaat,teoverbruggen.
Heren van de K.ï.p.,

Ondankistswer.e]-ds}clon!Datspreekwoor!kanhiorno8ma.-rls
er iatuurlijlr ni-et in geslaagd
ether worden ing.:zonden. Ik bengerus't
d'aarvoor treft nij niet
de eenheid te bevrerken, ír\aa1 weest
de ,liinste schuld'
U' en er me wel van ontIk zal niet v,o onbescheiclen rijn tealshelen
die de oorzaak ven
houden in het openbaar de redenen atln
d.e mislukking zl jn geweest'

d.e

Volgenrleztken6eenintochttjr:ioetenonderlijnen:
moeizarue ondr:rhandeling"l d1:- 11i1--q9?í=*9...
- Na de laarste zeer
HoofdbëstutiT-ti;n ui-t
K.V.p. rn'r.ar wc' d.oor het Àrrondlssement'eÍgekomen
dat de verroeËàiaft g.*or,t"r, ben ik tot de c"onclusie
ningrna,ardewoorrlenvanOkegeusgrootsledlchter:"Eenechte
komedie"i§ geweest'

-

He

onbeschof t woord'en te leggen
hi j nooit heef t gesproken'

t is

dle

'n rle ilond va, de voorzitter

1

r-r- .r...
- dat
veTT'oenl-ngspouw r,^
ik
ervan bewust,
der 0''v"1)'
bestuur
ging rlls doel haà, de leden vsn het huidig
na de a-ldus gezaalde
teger.t nr:kalr in het harnas te iagenr offi
nemen
vi'rd.,e1clh'-:ic1, z-elf het roer in handen te
geroepen z'7'' jt
rceds
daartoe
u
of
vra:1g,
de
wel
En hicr stclt zici}
l'{u iliscr dan vroeger ben

b1z. l_.
kl-cin
-Uen
be,tje historl e za.L uw gcit.:.r.;r.i:i sneI ,:;):i,,--i.r:; -r,
Ln 1945 toen U de regelmatig erkende afrl;.1:l-r,g r.?,t.rtr
.ir?,-,è11 {;r.-r_r.s.fÈ-.
lijks noeil-ijkheden gereren in de schco'r., 1"iin het Eestiiur. naa::
e:.
toen evennin ecn oplossing kon gevonden wol,cct:, zijn w3 de ver,kieztlr,:
. . .vefvoJ.g

.

stri jd ingegaan ond.er de benaming:'rlVere C.V.?. u niOrt- *i; geeít a.z:de*.
"-rJ
re partij gcnegen v/aï.elr.
In 1948 kreegt gij rle ezelsstamp vaq het lloofclbestuur, omdat U voor
de par"tij niets deed,t. ( U naOt-in 194T en l94g arnper eÉn
twintigr.sl
lecien' ) r,'/ii zljn dan a')n het bewlnd-gclcomen en u
hebt
onmiddeliijk
d.ie prachtige werking, zowel op poritiek- a1s op sociaal gebied,
met
of tegen uv/ goesting,meeguleef'd. Ons ledenaantal
.bot
stec;g
van
ag4.g
1958 achtereunvolgens toil 69, 75, àg, g6, :r44,
148, L69r L.i4
en L'lg,
In plaats van u heel-ecnvoudig te wenden tot het plaatseli.,i6
C'V'P' Bestuur t ziit U zelf ledcn gian a,-rnwerven, met de
bedoeij.ng
die hierboven reeds werd aangehnalà. Reqhtstreel<s en lndividueel
J-ic..
worden va^n rle plaatscli jke c.v.p. afderlfr§''r;;ài.Ëi;
,iËï=;;Ër=;.,;
kri jgen. Iiet *o*ut 'in blok,,-gublrr"ur. \ir/aarom ? .. rk heb, het
lart
u hicriloven reeds gezegd: om hot rolr i-n handen te nemen en de
boel
onde::stti boven te gooien. fhans voert glj ds grond.
onder
de
voeten
wegzrnken err weet gij (treiae fractius trouw,nsi
a*i u ou C,v.p. nodig
hebt om Okegem van arnschijn te veranderen.
Ï{eren van K'Y.P. weest eens nederi-g en rechtzinnig:
stuur van de c'v'P', hetzij kantonnaalrarrondj.ssementeel welk beuou on§ kunnen veroordelen? De bevolkíng kan getuigen of nationaal
dat we in onze
werking stucds'r christelijk er vooruitstrevend,
zi jn gerveest. rs de
christell jk vooruÍtdtrevànde Partij dan geen schone
voor onne
ï-ijst voor de 0uur van d.e verkiezlngËstrÍjà ? rs dr; naa,r6
;:;"u_i"àigirg
tegenover het nationaal bestuur yan de c,v.p.,
en durft IJ zeggen, dat
$'ij íngaan tegen de besllssing
vsn rrei l.rrond"lssementeel }loofdbestuur

Afbr-ken eÍr spotten is zcvT gemakkel-1jk, r,ii jne
Herene EC:r,.r.....
0 P 3 o u \{ E N is wat anders,
dil-u;
stelling
ingenomcn
door uw
laatste manifest. Iiet wordt hoog tlj;, o"t u $ uvir
r,"ngen
ga,rt
zoeken
na?,r iiricn§ene die ver1,":ngen opbouw;nd-werk
te verrichten.

die mensen gevonden, komt de .;enheid van ze1f. ,noe
wel en
zie' niet ou'r ! !íordt allen vrlj Lid
van de C.V.p. en stemt onAer nr.2,
Eens
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Yoorzitter var: de plaetscli jke af deling van ..
iiorkspa::tlj
§ffi};_ï;I:.jlre

?
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OIC:GEUj

Wailrdr-. [1r;7e:TS,:n Kic zí.Tr^:SSen,

G,:Iijk U al].cn br-'kr:nd is, hr.,cft de SOCIAIISTIUCHE PARTIJ
cc,n vollr,d-igc lijSt Voorgr,,dragcn voor d(; .:.:nstaand,) €:írmcÉ-ntevcfkiezinEen, Zod.us krijgt onzi b,;volking mr,cr d.iin ooit dc gi,lr;gr:4h,.,.id ccn
NIIWIE g.]mÉ-tntc;r:,r:d", ecn i'{IlW\iI poli-tit k, voor d"c 0ivilríni{T},llNG eils
grondbasis , varst t': 1';€,9,:n.
0m dit dorl tc bcreiken hor:ft icdcrc kiczcr zích zelven
tr: raadplcg",n vÖór hij of zij, z1-Jn stem uitbr,rn€ït. Sinds L92l ïràËtr ffieïL
vr:or h'tt cr:rst gr:mi)Cntr:verkir,;zingr:n hrrbbé)n gr:houdcn VOlgr:nS hct SySt,,,.,m vi:n h,::t algcmecn str:nirr:cht i-.n zclfs vóór I92T, herft OKIIGEII d,us
Irli-, -r ö.an 35 juren br:stuurd. €:..wr-:ist door éón of and.(trc C.V.P. mcerdcrhr-:id, wè^a,rvan d.r': vr,rdicnstcn, de vqrwr:zcnlijkingln t,.:n andlrc; z.at
to,td gckrnd zijn!!! D', SOCIALïSTEN str,:i,un ,)r vooïr om ecn krachtlg inSrijpcn tc st,t11rn, d"i,:, dr: osflr,: aktr; viin onzl éIcm,rr'nte ZA-L rlocn
VI.RATVDbREN!!!!
Wat wil,l.c;n IdfJ SC)CL,trISTEN echtíir v';?wcz':nLtjkcn in ons 6 ji-rr:nplan
Í958-r964

19 Wij wlllen d.a,t ons g.íim,,,,r:nf,r;]11is voor ni,,:ts andíirs word.t aangewend.
dan dat wi errvoor hct bq,st'-.rnd. is.
29 Wij willcn dat allc. zà.ken, hoc í:rn v::-n wr:lkc a.ard. zr) ook ?,LJrL, on
partijdi€! b,:handrlld wordr:n, in gelijkh,:id voor iq,dc?e burger

r;n br-,woneT Van Ofr.2,,. gr.:m,:entr.:.
79 Wlj wi11.,:n ài;tl dc br.volklng di.; gr:]r;gr;p[eid 6;i:vcn, ]'Lr:c.,r matc van
hrrt moÉlr,lijkr., de: gcmilc)ntcradcn bij te: woni,n cn tc oord.ulen op
wclkr; basis d": ze, b,:rust r-:n horl aytze gcnj,:r,:nt*: mo,.:t worden bcstuurd.

49 Wfj willrln ,,,":n GR.OOTSTb vt,Tbiit.iring vi:n /,LlE 1:':staa.ndí.) stratcn cn
wcgen i.n inzondcrhr:id r1.: v.:rbinding Ir,:opoldstre,at-Kirtt,.:straat
lllij
r^iil}cn er:n gcmodr':rnisr.r,:rd Vbiti,,I0Ír'1'Ii{GS-systr,,rm ten gocde en
59
tcn r,.rchtc voor i.,I]-c: r{Étgcn í,n ba-,,ioondo hoekr;n.
69 líi-j will(--jn c)rrl .:ind+ strllcn aan d.,-, Ongi;oorloofdo bou\nrvnrrgunnin8cn
die ondr-r orrzi-, br,volking ;:;,:n TtriEiul,,itrrCl{T tra:.cirt tu-, zïtejeyt.
En...
i.iIJ SOCIAIISïEN, willcn d;t cr zàn Ct) opí.rnl-.are gezo-idheid
79
Í]c;-eI b,,,Ii.n8 ritoí,,t word':n g,:ccht. ! !
89 Ïir wi j r,viJ.I-;:n ook ,',í n , j,n.,1,; st.'rl-ien a"E.n het GË.00TSTB SCHlriVDlilI in
onZe É, Ít;., ,nt, , I' i-lIT ;i-:idl i-iarLir " . ! ! !
B,,st,. Ki 2,,:rS (:{! i:i.j.i::2,.r,;.,: ,-,1 , U wcet zo gorrd a1s wij, d.at voor d"c
zo h,:Lr-'tr2.l'ijir', n broodnooií'i, vr:randcring, ccn and.err; ploeg e.e.,n hci
!

,.

;ii-:1'k mOí;t i,' it i, i :i r,,."rt',] ,- r't "
Drl.|om vïr,té.:;l.ti ,,;,; i!' v,,i'Lt.',-rr)i,, iu op f2 Oetobef trl§... laert U niet en d-c .
Nlirlrir'l§D mós;.1.,.:id.':n, I'lAJiiL... STlriivl?.] net OVER.IUïGIi{G op KOP yan orLze

IÍ,;t Komit,rit

Kd".

GI{LENTINS ROGIA.

,

OKEGEM,
G,EMNXNTEVE}iKII]ZINGJIN

12 OCTOBER. 1958.

Kiezcressí:rlr K:.*ze:rs

Dc kl.qsstrijd" is vcrop aan de gang,De ond.erseheid ,_,+-aï
paltijen stellol u hun programma voor.Ilebt
u selezàn wat de
Septembei. r1. hcefi ,.,org..ehotcld.?
§:ï.P:-9
}{ij willen"p-26
U hierÉi J onze mcning

",u*"gurlrr.

5:v.3:-3§99§4$ry4

!:§: L

RloJ.erlng en vernieuwing van
?nze strateno t.....,...,.
r,t.
lterstellen
van de IGiXKTO8.IIN.

a.anleggen van een
nÍeurr Kerkhof. . .;;. .. .. .. r . ..

DrÍngende noodzakr:li jkr: ver_
beterlng en UITBREIDÍNG Or:r

..........,..

ueznngfuaking d.cr §l_echte
FINANCIEIE tocsteÍrd. ....

..

..

e

..

.

getijkheid tussen
J.g]]earge
Kj,OOSIIR en GEMEtrNTESCHOOI..
-Opvoering van SEBOORTEPREIIII

.

eLa.ze dlenst in 6 prrrr{"rr.
§o.!
TaeJ-agen aan verdrenstàiijke
en erkende groeperlngen.... !.

Aanmocdlglng van verÀchil.lende
SPORTGROEPIRINGEN.. . . . . . . . . .

OKEgCMNATQN.

§lUQ 9E!:.!..!..i.

Gelijk V00R (;'n gedurcnde ru ;aren$!!
Akkonrd. Maar waarom geen politiek
van W0NINGBOUId voor de klelne man
en behoeftige gezinnen.Waarom geen

Definitlef

\fEruICrHTfNG..

-

.

slnplng der krotwoningen?

het oude? nerst nog eerl
laag er bovenop.
Àlsof de EIjJCTRICIT!,IT nog maar

Maar op

van GISTEH-EN bestaat. ! ! !
Wie zal DAT bcte,len ?
Nu I0O-tr r.rcor cen vel-oplaat.
lv,aar d.an I50-Er en LOO 7"
verhoglng der opcentieffieïrr

Ilet KIOOSTER is toch zo ARI{ ! ! !
25 jaren N I E T S .!!l
Vervolg ? NOG N ï Il I S .!!!
voor

d.e

W*arom

K,A.J. rV.K.A.J . o.eytz... ! ! !

nií-t

AI.,J,E

groeperlngen? ! ! !

IAAT U NT§f

BEETNUqEN CN NÍEt IN DT DOTKSKTNS d.OEN
lílj kenn*n ó"r* heren en weten
de waardu,r.r. HUII BEIOFTEN.
De sncialistisehe partij
,is d.e partij die het gegevcn woord. weet

_te_houd.en.U kent oàs
MET oKEGU{ H0GER or,
VOOR

HEI WEIZ]JN

prósrrr*u,.

_vooH m:iv-scilormnr:,u0DbRNE GUqX}.,NTE,
StUUrd U
evu,*u
OP 12 OCtObCr
' uH

VAIV ONZE GANSE Er,,VOrXir,rG

saeÍal-isten naar d.c gemeenteraad..

Met nummer D .E_I_ naar d.e overwinnÉng.
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