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Dejaarliikse dag van het WJpp.

Dejaadijkse dag met uitstap en statutarre vergaoerino qaat door oo : zondao 1g
olGober 1981 en wel te [-4aasl richt in Nederland. ZoaE iteeds is er voor een ieei
gevaneerd programma gezorgd. Na een Bezoek aan Maastricht is er oo de mrd.
dag een lunch aangeboden door WV van Maast.icht
De sta'tulaire laarvergadeflng heeft plaats rn Hotel Maastricht, waarla rondnt
door_Maastricht en bezoek aan de grotten. waar hel apeflttef geserveerd wordt.
Omslreeks 18.30 uur is er een gezellig diner in Hotel Maastridht.
ue oeernemtngsprUs, nog sleeds onveranderd, bedraagd F 300 D.p. Leden kunnen zich laten vergeze en door echlgenote (of -noot).20 vtuq niobeliik inschrliven door storting van het nodige bedrag op bankrekening 41Oi{36b46j-32 mdl
vermelding : Oag Maast chl en aanlal oeisonen
Plaats en uur van vertrek zullFn aan delngeschreven deelnemers trjdig per
meegedeeld worden
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Statutaire vertiezing beheerders.
Het mandaal van beheerdervan deheren Davidsen Ve,devck looot ten erndeen
statulair zijn 2e ontslagnemend en ook herkiesbaar De verkieirn0 voor deze
twee mandaten van beheerder zal ptaats griipen tiidens de taarliik; statutaire
vergadering van zondag '18 oktober te Maastncht.
Leden die zich voor het ambt van beheerder wensen kandidaat te sle el, kunnen
dil doen overeenkomslig Art l6vanonzestatuten. Kanoroaturen moeien bireen
per post aangetekende bnef en mede onderlekend door v,jf effectreve lede;, u,.
terliik 14 dagen vo6r de ledenvergadering van t8 oktobei oo het sekretiriait
toekomen. Om deel uil tF maken var de Raad van Beheer .no;t men Beto ziin of

de Belgische nalionalilett verworven hebben en zijn burgerhjke en polrtrek"e%ch-

ten te bezitten
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De inlernationale nieuwe 8cene.

Koeriersdienst.

WJPPlid Walvisch, voorheen direkteur van de lnternationale Pers, is thans lid van het theatergezelschap lntemationale
Nieuwe Scdne - "lvlannen van den Dam".
ln ziin functie van put lic-relationsverantwoordelijkeis hij aangewezen om leden van WJPP die een reportage ofeen ariikel willen wijden aan dit
toneelgezelschap te woord te staan. Men kan de h. Walvisch bereiken over
*".lefoonnummer 031 - 21.56.59
Ons

Erlrecht van de langstlevende echtgenoot.

De wet van 14 meijl. tot wijziging van het erfrecht van de langstlevende echtge-

noot is een belangrjke kwestie die iedere burgervan dit land rechtstreeks aanbelangt.
DeFederatie van Belgische Notarissen samen met de Belgische Notarissen sa_
men met de Belgische Verenigingvan Banken hebben een brochure uitgegeven
over dezewet. Het opzet van deze brochure bestaat erin de nieuwewetswijzigin_
gen in een zo eenvoudig mogelijke taal ter kennis te brengenvan het publiek De
ainds mensenheugenis beproefde methode van vraag en antwoord wordt hier
toegepast en bovendien worden duistere gerechtelijke termen, waarbijeen ge_
woon burger met de oqen knippert, uitgelegd.
Uitgevers en redakteurs van tijdschriften die de werking van deze nieuwe wet in
hun uitgave wensen te bespreken kunnen de brochureop aanvraag gratis bekomen biieen notans naar keuze. bij de Federatte van Belgische Notarissen. Berg_
straal 30-32 le I000 Brussel en bit de Banknslellingen
BUFOI - BelEian Unidenlilied Flying Saucers lnformation.
Dit tijdschrift van ruim twintig pagina's verschijnt in de Franse taal reeds lwintig
iaar en sindseenviertaljaren ook in't Nederlands. De Nederlandstalige uitgave is
bij het WJPP.
Fangesloten
-Wegens een reorganisatievan de redaktie zaldit tijdschrift van meiil. ntet meer In
zijn oudevorm verschunen, maar veryangen worden door een "Newslettel' zonder vaste verschrjningsdata.

Taxlstop.
Dit jaar werd een beweging "Taxistop" voor het franssprekende taalgebied gesticht met als doel een georganiseerde en veilige autostop zowel binnenslands
als buitenslands op gang te brengen.
Men deelt ons mee, dat uitgevers en redakteurs die belangstelling hebben voor
een persmap met allegegevens overorganisatieen verwezenlUkingen, deze kunnen aanvragen bij :Taxistop, ASBLdes Nouveaux Usagers de la Route, Ch6e de

Nalut 66, Bte 7 - 1300 Wavre.

ln 't vooruitzlcht van de nieuwe audio-Yisuel€ technieken.
Neoen TV-oroorammabladen utt zeven Europese landen hebben een internatio_
nal;veren;oin; oooericht om een qezameliikbeleld te voeren methet oogopde
nieuwe auirolv'suEle technieken en de toekomstrge satelliet W Elk blad behoudt zijn zelfstandigheid.

lmmorgel.
eritse "Press Council" dat in Groot-Britannie overde goede zeden in de ptrs
waakt. is van oordeeldat het rmmoreelis, midadigers geldelijk te belonen op\'r
ze hun snode handelingen 2ouden onthullen tol vermaak van hei publiek

iLt

Eastman Kodak nu ook leverancier van dtuksystemen.
Eastman Kodak die reeds lichtgevoelig materiaalmaakt voorfotozetwerk heeft
de Lmerikaanse firma ATEX g;kocht. Atex ontwerpt en produceerl systemen
voorkranten en tiidschriilen die mel de computer kopijverwerken en voorberei
den. Mel deze sys'temen kan de redakteurzi,n lekst zelt ln de computeropslagen
otteruqroepen voor verandering en aanpas!ing. Wanneer hii het wenst kan hijde
defrnitrave iopit via folozetwerk verder laten verwerken.

Koeriersdienst.

in deze rubriek kunnen mededelingen van leden ofaangesloten redakties opge_
nomen worden. Er kan echter nief gegarandeerd worden dat dalumgebonden
miOeOef,ngln rijo,g Lt nnen verschiin6n, vermrts KOERIER slechts om de C,- "
maanden uIt korirt.-

vera vool de De]s en voor de boekhandel.
De vereniqino te Bevordenng van het vlaamse Boekwezen deelt mee dal deze
oeueu.teniso'it iaar opnieuwleorganrseerd zalworden en welin het Cresl_hotel
'17 tot 21 uur.
t-e Antweroen op vritdaq 23 oktober van
gi ziin ao,ieetntimenoe-uilqevers en importeurs met een toegenomen aantalex_
ooiiiie-eenheden oer uitqdver. Voorafgaand aan de "Versvan de Pers'zalineen
aei oorenzaten ob taarlikse persconferentie iv.m. de Boekenweek georganiseerd worden.
J.T.

Appglen voor citroenen.
Het aanbod
van de

tipsbank

Leden van het WJPP die een trdschrift uitgevenweten, dat
de portkosten voor h u n periodiek alenkele keren de hoogte
zijn ingegaan en bij iedere tarietverhoging moesten zij met

een exemplaar het bewijs leveren dat het wel degelijk om
een periodiek ging, teneinde van het gunsttariefte kunnen
genieten.
Grappig is wel, dat we dagelijks in onze brievenbus druksels ontvangen diezich

.'

rdleukalstijdschrift aanmelden,maarwaarbijmenmetdeellebogenaanvoelt
het om reklamemateriaal gaat. De lijvigeprijslijst vaneenwijnhandelaarwordl
een driemaandelijks tijdscnrift dank zij een pagina gewijd aan het werk van een
kunstschilder. De prospektus waarmee een gloeilamp aangeboden wordt,
ontpopt zich als maandblad door middelvan een versjevan Guido Gezelle. Een
citaatvan Picasso is de hokuspokus die eenfolderoverwinkelinrichtingtot periodiekomtovert. Mettwaalf regelshandelendoverhetplantenvankrokussendoet
een kataloog voor kantoormeubelen zijn travesti intrede in de periodieke pers.
Dat we een volkvan plantrekkerszijn is ten overvloede doorbezetters en wetge_

u{

vers in de geschiedenis bekend geworden en wij gunnen iederzi.jn pretje wel. Als
de Administraiie de Posterijen zich appelen voor citroenen wil laten ve*open...
voor ons niet gelaten. Maar het risiko zit er dik in, wanneer de Post zo massaal
inkomsten blijft derven door die wildgroei van tijdschriften en nepmaandbladen,
dat zij weleens in de verleiding zou komen om de posttarievenvoortijdschriften
nogmaals te verhogen.
Wie is dan het kind van de rekening? lk, gij, hij, wij, en zij allen die een heus tijdschrift naar het postkantoor brenqen.

Liga ter voorkoming van tahatisme.
Enkele weken geleden heeft de BRT een filmreportage overgenomen van de
Fanstalige RTBF over hetze die extreme wallinganten gevoerd hebben tegen
amse ouders die hun kinderen naar het Vlaamse schooltje in Komen sturen.
H6t was objectief, nuchter en moedig van deze franstaligeiilmjournalist en na
afloop bekroop ons de lust hem tevragen Mmen de "Ugategen hetlanatisme"
opte richten. Het ware te hopen dat nog velejournalisten van de geschreven, ge'
sproken ofgefilmde pers zich zouden inzetten om het fanatisme aan de kaakte
stellen, in eigen zowelals in andermans kamp.
Dit fanatisme, dat in iedervan ons lalent aanwezig isen slechtswacht om als een
granaat te o.tploffen, wanneer het iemand goeddunkt de veiligheidspen uit te
trekken. Politicien volsmennersweten heelgoed hoeze honderd rustige mensen
tot eenfanat eke en hysterischemeutekunnen oppeppen,zoalsniet alleen in Komen of deVoer, maar overalelders in dewereld gebeurd van Noord lerlandover
lran tot in het Verre Oosten toe.
Wie weet zouden we mei onze "Ligategen het fanatisme" mekaar in zover mani'
puleren dat we een jaar later met knuppels en Molotov-cocktails in de straten
zwaaien, huilend "Dood aan de Fanaiieken!
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Machtamisbruik van de lnter@mmunatea.
lntercommunales zijn leveranciers van diensten waaryoor geen concurrentie bestaat. Derhalve kunnen zulke ondernemingen zich dwangmaatregelen te overstaan van de klidnteel veroorloven, die geen enkele pnvd handelsbndernemtno
durfl te nemen, tenzij ze aan zelfmoord denkt
Een winstgevende innovatte id het beboetenvan late betatinoen met 30 ol35 tr.
Met een beetie aandacht kun ie enkele tienduizenden klidnien betraooen wat
een flinke bijverdienste oplevert. tenminste als je een intercommunal; benl en
stiptheid alleen van anderen mag verlangen. Zo de Gasvoorziening van Antwerpen. "Het bovengenoemde bedrag bleef tol op heden onbetaald,'-zo schriit.ze
op de 26stevan de maand. Maar de betaling wasde 18de op de post gedai_-n
bijgevolg ten laatstede 20ste brjde lntercoirmunate binneri. Det was;es oag-en
later nog niet tot de computer-hersens doorgedrongen. Bovendien was de b;tet
de 26ste geschrevenenvolgenshet postmerk stechta de 29stegepost. Het duurt
dus drie dageh eer een brief de deur uit islmaarvande klant etst-dd IGAO

dea[er-

pijnlijkste stiptheid.
lnlernete, de intercommunale eleklriciteitsboer, bakt het noo brutner. Niet stiot
binnen de vijf dagen betalen wordl beboet. Doch heb ie op 't-ernde van het ia;r
met de vier voorafbetalingen te veet betaald, dan zedt lniernete bii de laaiste
afrekening doodgemoedereerd, dat het te veel betaaide bij een votdende rekening - dus. drie.maanden later -zalafgetrokken worden. Devijf dagen regelgeldt
alleen in 66n richting.
Een andere droge komiek is de intercommunale waterman pidpa. Die is er toe
overgegaan van alle abonnees een bedrag als renteloze waarb6ro te vorderen.
omdat "bij wanbetaling van sommigen veriies geleden wordt. Geen enkele bakker, slagerof kapper dudt zulke $unt bij zijn klidnteet proberen,
tenzij hiJ een intercommunale bakker, stager of kapper roi zijn.

De tips van

detipsbankziln gratis.

ln de tipsbank komen ingezonden stLrkken die reeds elders gepubliceerd.v).
Soms vinden redakteurs of uitgevers van een:iidschrift met bepeikteoptage.aat
een bepaald idee een grOtere verspreiding verdiea dandeeigen uitgavevermag.
Zulkeartikelskunnen in de "Tipsbank" opgenomenworden, met de 6edoeling ddt
andere leden van de WJPPzevrij en zondervoorbehoud kunnen overnemei. De

Koerierfungeert slechtsalsdepositobank vandetipsen kan

in

geengevalveranl-

woordelijkheid opnemen voor de Oepubliceerdestukken. Noch wenat De Koener
zich tot polemieken te laten verleiden in verband met opgenomen artikels.
Hebje een goed artikeldat naar meer lezers vraagt, stuur het in. Vind je hierin deze rubriek een artikeldat inje krant past, neem het
JT

over.

