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11.G.M.W:een dure pleister 
op een houten been? 
.Sinds 1 apl'i'/. 1-977 kan je at» inz,ioner van 
Leuven terecht in het Openbaar Cent;rwn 
vöor /,{aatsc1urppeZijk f<'el,zijn (OC/.IW). · 
Weer een nieuwe organisatie? 
Ja en neen. Het OCl•fW ve1'V~ de vroegere 
Cormrissie van Openba?'e Onderstand (000.). 
A1-Zeszins een niew.ve naam dus. 
l.faa:o ook nieuw is dat: 
. Je als burger recht hebt op sociaZe 
dienstverlening; 
ile niet noodzakeUik financiëte probZemen 
moet hebhen;ook met andere moe:iZi,ikheden 
(geneeskundige, eoeial-e, psyaho to(lisahe, 
..• }kan je er terecht. 

Je in beroep kan gaan als ;je niet tevre 
den bent over de qeboden àienstverZening. 

Wat deze "dienstverlenin?." juist betekent, 
wordt duidelifker wanneer we de aktiviteit'en 
van het OCMW in Leuven even beki;j.k,m. En 
dat is heelwat. Een b.earijf.(je). op zich, 
met verschillende d i êns-cen en :afdelingen, 
personeel van allerled: aá rd ,P50) ,,!(ronden 
en .gebouwen ... 

z~e blz 6,7,8 

DE MUSSENBUURT: STRAATJES 
- MEfF.IART 

DEEL 3 t van het ,ei: f moet; behouden 
p,,, .Gnops ,,s'chcpen v:an ,;-uimte- 

'I': en h.uisllestiniz,ove,.r de 1'lus 
waa7it een n•;Leuwe wind, denk .1 e 
voor kort dienden oude~e volks 
ue ru~men voo~ aopartements- 

·ou, al: te voo,rbarip: zijn dit te 
n·t va taasvernieuwi~ 

oor m~ e1 van vernieuw ouw 1s ln 1:.euven 
voora,lsnog weinip: te merken. Maai: er is een 

1 l<entering op gang in Vlaanderen. Staatsse- 
kt-etaris voor Sociale Zaken,Dewulf,heeft 
iopas nieuwe kredieten beschikbaar gesteld 
voor vernieuwbouwprojekten;er zijn enkele 
experimenten aan de gang e>fechelen,Beri~en, 
Dilse[IJ ... )maa,r het zijn vooral de vele 
p~aatselijke buurtkomiteetjes die de stads 
besturen dicht op de huid zitten. 

In twee vorii;,:e a.flJeverîni;,:en spraken de Af 
deling Architectuur van de K.U.Leuven en 
enkele mussens,traatbewoners zich uit over 
de toekomst van de Mussenbuurt; voo~ een 
laatste afleverinJP; trok het DifLepaard te 
rade bij Cnops,Tobback,Van Ltterbeek en 
... .zichzel'f. 
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- Gemeentepraat 
- Redaktioneel 

- Kantwerk 
- Wijkfeest ,Glasblazerijstraat 

- Van Sina's droom 

- Mussenbuurt 

- Mussenbuu,rt 
- Strip 

b :1.z • 6, 7 en 8 : - OGMW : een dure 
pleiste,r op een hou,te'n i\l'een .• 

bh. 9 , - St,rukttuu,r,p<l!an iJ.,a~ës,te. !<ans, 
invahweg i•n de b'a,~ans. 

ólz.lo,: - Hdisto,r~sche rubdek: 
L'euv:en bevr:i!jd. 

blz.11 Open S•td'3,eur 

blZ,,~2 *alender 
- Open IDhu<is 
- Wagenspel 



DEN 
GEMEENTJEPHA\A\T 

Onze ,:emeenteraad,e leden ,wu,en: b>l?iijkl;aa,r 
goed l!illl,:eruat '.V'an vakantie ··terug-Rèkeerd. 
lle zitting van 28/8 was er weer.eentje uit 
cle gQei..e ouwe tijd van de eet.'s te na-fusie 
periode, De openbare zitti~ duurde zo maar 
eventjes tot 3 uur! 

~• vergadering ging van start m~t de goed 
keui:ing van een i:eeks 1:ekeni-n1ten van ket'k 
fàbrieken en van het OCMW, d,ienstjaa,; '77. 
Tobbaclc (BSP) - 'ik ben maar een, filoloog 
en g~lukkig geen jurist' - opent toch een 
diskussie met schepen Vand,_eputte (CVP) ove,; 
boekhoudkundige finesses in de rekeningen 
van het OCMW. 

Bij de ven,armingskete'l van de R.'Har•tkerk 
c.e Btauwput vindt lfobback obR. e_eitll 1addertte 
ondèl' het gras. 
De stad w,il nameJ.:i,j,k een ien;î.ng aanl')a-an 'om 
aan de ~rldiabriek ee't\ toe lage · f'e geven 
voo1: de ve11,van1d.ng van de 11:V-~et_e'l, 
Dit is :vooru.itlopen op een eyen.tueel t eko'r t 
in de r.ekeninRen <van èl'e ket."kfab'i:-iek (dat 
de stad toch moet bijpassen). maai: !obback 

vindt dit een gevaarlijk precedent on 
vraagt of men dit in de eoekomst gaat doen 
voor a lte 20 de paroehies, die werken wil 
ten u,icvoenn·? 

De verhuring van (nieuwe) tennisvelden te 
Kessel-lo aan de vzw L~is-tenniakluh brcn~t 
nog eens het probleem van de vzw's ter 
sprake. Vandezande. (;t/'IJ) vindt de vet'nten 
ging van openbare dienstverlening en pri.vee 
beheersvoiimen geen goede zaak. 
Uit het antwoord van Vandeput~e b l Ljk t dot 
de stad door äeze w,el;lnuting liO!' van de 
aanlegkosten · ub. 
Dit iJs een s •C spo11ttbeoe,- 
fenaa-11, al SP~,, die eon 
vet'!le'Lijki de" , 
Het î,s bovendd-an wee•t'- een nieuw soer t kon 
trakt, dat dan - nog toç stand kwam zonder de 
Sportr,aad erin ~e betrekken. 
Het agendapunt; viel ttouwens onder 'stads 
financiën' en de schepen van sport (Thii:ion 
PW) deed in de d,i.sku_ssie zijn mond niet 
open (maar dat ve.wondert ons allang niet 
meel.'). 

DE VERHAA_l!.BELASTINGEN ~nel kein ende ... 
De verbaalbelastingen zorgen natuurlijk 
weer voor een langdurig dispuut. 
Op het reeds eerder aangename ement 
kwamen van hogerhand hee ing_en 
en het diende dus h 
Dit 'reglement van en 
op d~ Vell'Werving va n- 
bare wegen, de w - 
leggen van dole t1 
trotco:i;r,s'' wi'L d ·egen- 
-aanieg gehllel,. o,f eren 
ván, .de aanpalende eigens 
Vool' dè zate van de weg ) is 
de belasting 1007.; idem v ring. 
Van de wegbedekking wotd·t 30'7. ger,ekupereei:d 
van de vo_etpad'en 75,%. 
Tobback gelooft dat er zo stilaan een 

doktoraatstests kan g~schreven worden ever 
de evolutie van êi t t:ei::lement e1,1 straks 
nog éê.n over de betwistingen bij, de toe 
J)aasing ervan. 
Want hier komt z_.i.,j\n :J<;ritiek op neer: da 
verhaa./Lhe,l.as üng zal meer ()nreeh tvaa-rdig 
heden meeb reogen dan zij -vol-gens hem wel 
te rechtvaa11digen- mee.111,aarden zal reku 
pe.reren. 
Hij herhaalt het standpunt van de BSP 
dat alleen waar de grohd door wegenaanleg 
een meerwaarde. krijgt, de verhaalbelasting 
mag (moet) toegepast worden. 
De tijden zijn immers veranderd: wie appre 
cieert het nu nog dat zijn (smalle) rustige 
sti:aat verbreed en geasfalteei:d wordt? 
Tenslotte belooft hij het kollege zeer 

nauw!Lettefîd te z,ull:en toezien dat het 
reg'remen~ v.éa,r iedereen op de".alfde wi ize 
wonj t tp;e,g~fas:t , 
T1j•a~11§ de ais~us'sie kunnen we van D'lfoes~ 
(C'lP, ex-sêhepèn van finanaiën te Kessel-la) 
vernemen dat in Kessel-lo de mensen vroeger 
GLIMUCHEND GEBUKT GINGEN ONDER DE BELAS 
TINGEN !?? 
oe VU klaagt het feit aan dat de inwoners 
naast de gewone belastingen, voor alles 
wat de stad uitvoert nog eens apart moeten 
betalen. Riolering bvb is toch een zaak 
van ae hele gemeenschap en moet men niet 

. in stukjes verhalen op de boordeigenaars, 
die voox. de aa,nsluiting zelf ook al betalen. 
Het nî,euwe 11e1-1l,ement werd mecrde rheäd te.1-1en 
oppositie goedgekeurd. 

tEIUVEN KONSl:R.T(ZALEN)STAD 
Bij punt 20 over het brandbeveiiigings- 
=terieel voor de · ,De- 
costerstraa•t k l aa · (VU} 
de. erbarmelijke s 
jeugdherberg verkeeTt. · • lleP.;e 
voor <lat ie daal.' aHema !p'en 
in de winter., . 

En dal) word,t er wee11 gek . bouwd 
àJ:sof het ge.id op onzer 
Het huis nr 4 in de Savo an- 
gekocht voor de uitbreidin lijke 
Biblioteek. Als Tobback op huis 
toch niet aan de bibl:iote ordt 
Cnops dat het museum er toch aan g11enst!?? 
Aan het nieuwe conservatorium zuiien een 
bijkomende kosertzaal en enkele ve.r.gader 
lolcalen gebouwd worden. Kostprijs zo'n 30 
miljoen. 

En dan is er & · ' ' v..an -500 plaatsen, 
en he.bben we n houvbue ll en de 
irote a.ulta, van )let Augus tines- 
irenkloos'te,r mcf stemming Rd:iisen. 
Leuven word!t v en kultuuntad 
of e:en stad va irr t za_l:e'n ... 
Ook niet IDals is de aankoop van St ~eertrui, 
een k loos te't'gel:>ouw met b.ij_ge.bouwen voer de 
verwezenlijking van d~ stadslcernvernieuwing. 
Aankoopprijs: een sloril;:ige 27 miljoen. 
Veel te veel natulll!lijk, vol,gens de oppositie. 
Maar niet getreurd, Cnops (schepen van 
Ruimtelijke Oi;dening~ bev:estiP.de dat de aan 
koop alleen zal gebéunén als er veer 90:!: 
toelagen bekpmen w01sden. 
Maai: hij wetgert dan...weer de.ze klaus.ule op 
te nemen in de tekst. 

"Wri:j w.iHen d'eze yoorwaa11de niet opnemen 
omdat de füèerderheid ui teindeli,ik toch wil 
kot,en." 
Onthouden we ook dat de stad hie,; aan 
SOCIALE huisvesting wil doen. We zijn 
benieuwd'! 

Het ~1'8genuurtje leve,;de nojl; maar eens 
een interpeUatie op van Van ltte-rbeek (VlJ) 
over de ,&'!,'la's ll.Karsency (franstali.g 
tweederangs:toneel in de stadsschouwburl!;). 
Maar daa'l;voer heeft schrijve,,; dezes zijn 
slaap ,nie·t ge1aten ... 

~ ~,1,•1~. 
~ t, 

kri'igt het staasbestuur 
sc:h,ik VGfl de 
stnuktuu-pla1i1ning ? 
Heeft het atadsbeetuûr en al aijn poli 
tieker>a wei beseft dat aij met etntktuuv 
ptanning eindelijk r>ekemng zo~ moeten 
gaan houden met "de eohte wensen van de 
mensen", en 11rimder -de kaant: moet spot.en 
Vàn bgpaa'tde beZangenffPOèpel'.I, 
Een aantat dingtm t.qat ve:vmoeden dat ;ii,1 
nu reeds (mi het e'l!J'l!Jtig begint te wonden) 
het etriuk'tiuutw'lan 1'1.fiten àp_eP r,/'t'Hen net 
ten. 

een eez>e·te aa11t,1ij ning dat "men" ( in de 
p~z,soon v~ Vaneina) ~et struktuurplan 
niet: el'l'lstig neemti, si,jn de (}'l'Ootse plan- 
nen t,1aarvan men spreekt voor het Marte 
Zavenplein (een voetgangerstunnel 4n een 
~~otu11nel. voor 450 miljoen) en dit tn 
Wl>JZ _deaelfde ''men" bij de pub7.i1<atie V<m 
de nchtdoeZe.n van het etl"Uktuurpt.an otsZd, 
dat {TlY)tce i-nfNsm'tlktuUl'!,)erken moettm w.iu,h" 
ten op de resultaten van h11't stl'Uktma,p%an-., 
Dat Zaate•te gt>i,d,psn ds betJOnsPs van wiefk 
D~ Bl'tju7. ~ om ~n hun f'111ak.tiss op di, 
r1.chtdo~Zen (eri 1>n ee11 peUtH,a) u steen 
dat de 1,nvatm,ii,g die door, hun 1.njk gep'kmtt 
WàB e:r niet; 1/t.omt, Reak.tia van Vansina • 
"De invtl'Zswitb• ~~ een gegavenheid, 11 wj 
van <?na-e kapt vi.nden dit ""1er, Hn oteZtdi 
Van politiek woordg111b:ruik in 'l'OOkg~d 
nenstijl, De invaZBl,}(lg io een geg 
neg voo:r, hij w Ugtl 
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Nu ia het ook so dat de pZanmakers van het 
~truktuurplan voorstelden 3 "p1>1:kkelpno 
Jekten" aan te ,xtkken; sij kozen o,a. de 
2 hog9rgenoemde pi>obZemen : MartelCl1'en 
plein en i,,i,3'7< De Bruu'l met. zijn inval.oweg. 
Maar de prikkelp:vojekten prikten het stads 
bestuur blijkbaaT té erg, want de stand 
van de infowinke.t, die aich moet be:iighou 
den met de iJ1spraak van de bevot.king, mag 
van de stuurg,roe,p (,'di:;, l'eg1:sseW'B van heti 
struk'tuiwpfon,1 15"!:i;fkbacw sl.ecnts enkele 
algemene plannetjes tonen 1;n de flandsZt;- 

beurs. We zijn benieuwd hoe de p7,q'nmakel'8 
op dit aUas zul/len reageran. Ofwel, ai,fn 
ze een technische dienst van de stad 
Groot-Leuven (wel eigenaardig alo de 
helft ervan in Wenen :iitÀ ofwel Zaten 
ze voeZon dat Îid wei bagrepen hebben 
wat struk,tuurp (Rliting ici,. 
~ij Val"ltloeden he't 1:aatste, Maal" httn werk 
is nutteloos al.e wij de poZitieke'L'B niet 
·op de vingei'a kijk-e;n. i41ts "v~sina A ze.gif; 
(.en er 30 mU,joen aan spendee,11t), moet 
hij ook B zeggen en het st1>uktuurplan 
apel aerlijk' spelen. 

• ven smes 
droom! 

WIJl(FEEST GLASBLAZER!JSTRAAT 
In f,,la·sbla,zedj.sl:raat ijgang (tussen 
M~chelse s,ttraa',t e,n 'Va q eï.nd augµs- 
t,us wifkfeesten opge~et. De plaatselijke wijk 
klub zorgt jaarlijks voor de organisatie en 
da;t gaat van 'tappen ove r eten koken tot op 
tredens op touw zetten. 
Dit is geen feest. waar honderden mensen zich 
verzamelen zoals op Bier-of Gamb.rinusfeesten 
maar het gaat wel om de mensen in de straat 
zelf. De ambiance van het moment hangt dan 

e.er af van het pub L'i.ek dan van de kwa 
het gekonsumeerde. , 
't Lampeki een informa- 
met histo ns over ileze 

zen ,met vco r h:e,tsen hoe 
leine woons~r urmen inge- 
worden. Immers ov komst , van 
tra.ten s·chij nt weinig a te staan. 

Ambiance met voZksmuziek van Garde Sus 

~✓e zater.1 aahte» he,'/;, ika,fê-e:toaam, 
het: Di,ilepaard en i'k:, 
Ik bestelde Mn drankj-e iJant liet Di,1Zer,aar& 
had aZ tang geroepen: 
-Voor mij een ei!!! 
-caas m'.e t SOYlffeman,-onze k,ip is vanmorgen 
gestorven, ant.,Joörddè de barman ten,,i:il hi:i 
een andare plaat opZ-egde. 
Na hex,haald overie~ zetten we uiteindeZi4'k 
toch,voorzien van het.nodige vocht,naar 
buiten te turen. Onze dtePba:v.e stad.,. 
Na onze vakantie r'f;.ijdens deweZ'P..e wi.1- 
en wi,i hol(!Ven er geen doek,ies om te wi,nden 
·apri ,onze ~!i-~:rbave ?.'tad weini(J hadden ge 
daèht) waren We er WB1i', De stad was e:r> 
ook neg. llet votk wqs komende. Na een 
poos van tege o'/;Pa•tën en nog l.eqer» kafees~ 
begon zich hier en <krtt:r weer p1tbUek te 
verzame Zen. /ü,)Q]JI niet het: nièuwe akademie 
jaa:r op kousevoeten vanachter de biblio'b3ek 
piepen? Inderdaad. l)rief,)erf hoera: f:risse 
mei~i}es en jonger.s,.gejxikt en gezakt met 
tassen vol: atudiei,jver kr,,amen etke dag het 
station buiten dar~et.en ,naar het koi toe. 
'Si!>ltimige met de ietwtT.t Mversahi Z Uge bUk 
~an ie~d dve het ati,rxng heeft bekeken,. 
anderen zeer. s.chuclt:tèr,.nog anderen met ds 
neus in de 1,uaht op zoek naar een oord 
om ziah nu en dan tijdéns de, komende maan 
dên te laven. Bij die gedachte s 'Lw"Pte het 
Dijl.?paa.rd de t.aatste sU,k uii; zi.1n beker. 
Een hele tijd later ~ hi;i ;:ich door 
de kafeedeur naar Jrniten. 
!fier en daar prijkten nog affiches van de 
hàndelsbeurs en tk 'Eoomtown rats'--ierse 
punk-. Ach wat is er he.erU,iker dan in 
aü broeierige warmte -van de ene s-taruJ. . 
naav de, andere i~ a~ Hàndelabeurs te ku~e 
ren om je te verge~sse.n van ki~a'/;-fjteit en: 
p2,ijs van groenti?sn'ijiJè,rs tot en met vàat 
wasmaahines en indiséhe b1.óesjes,en qaa.rna:, 
bij het verlaten-van, de ArtoistempeZ al 
gratis gekregen foldertjes in ck dicht~~ 
bijzijnde papiermamî te gooien,of er dj4- 
Zepaardjes van te VOUl,)Bn, •• 
We lieten het Zicht van de stad achter 
onsJlet: l/lOrdt- stiZ,op het hangerige 
gvorrmen van de Dijtepaa:pd maag na. 
Thuisgekomen verwenàfl.e:fi we onszelf met 
ojo,ko lad!!pudding. 
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de mussenbuurt (1" 

slraaljes met hart 
( D·E·en J) 

Hij herhaZ.irig in dèz'e · Z-em-ee.k$ J:iebben 
we e:r op g6Weten dat . c&eilJ,ling aie 
naam niet waard is in dex» 1107..ksbuur- 
ten geen nieuwe tevèn worden gpboden. 
Ve. Mussenbuurt is nQfr è_en-,,bi;fna-gaa.f ge- 

heel: krott,ing tree!# binnen 
,m me kel:e huis,ies èigendom van 
de s v11aag in ons g(!sprek met 
F:ran ook: "Wat is de stad met 
die huisjes van p'lan?'' 

----------------------~:-:-::--:::-:--------,, 
"DE IN EIT VAN fiET E - UDEN 

( C~OP.S) 

- •. 

S r entng en huis- 
en druk be-zet man. 

bij een vorig inter 
e.foontj.,es om de 

hav pend stadspersoneel en 
daart s Lagenda Cnops. De studie 
van d architectuur van de uni- 
cversi , ver e Mu,ssenbuu-r t is hem on-· 
bek ek dat wij het daaAs te- 
vore elk over een ver- 
schi en. Een misverstand 

or een zinni~ ~e- 
. r geen nood,sche 
n van ruimtelij 
niet voor de 

r s tadsvernieuwi ni,;. 

op, aan hem deze studie 
n. 

, 

r\c voor het 
tuurplan is trouwens de ~ 

-tad tegenR;asn. En het · j.n 
g meer hu~zen d~e vrij 

de Mussenstrsat op te kopen en te restau- 
reren. 

iah ä1.. uitge$p;rok,en 
Mtu,"enbuUl't? 
n de Stad is da,t 
mo.e t bil.ij ven. We 
hepencoH.ege ,en 
er gehad,de Mussen 

e toekomst onze aandacht 
straatjes in de stad 

(Ne edikherinnenstraat)die 
'arê:iigen te verkrotten. 
E ~ ,, e eerste dingen die er in de 

· en gebeuren is de áanle1t 

o,?l!iertuseen /!.i,in·erikete 
van de stad.,toch aan het 
~ne~s d~n~en dät d~t 
van i&:,,t; de bUW?'/; te 
ij we~en mets ai/ van 
n zi,in vo111,11; Jaa•r pas 

g ;f-aar? 

Om alle twijfel uit de weg te ;ruimen 
schakelt de schepen ziDn administratie 
in die prompt meedeelt dat -zeer tot 
zijn verrassing- nrs.8O,82 en 84 zijn 
8:&llgekocht in '69 en nr.2 in '70. 

€nops: Vier huizen zijn dus in ons Be~it. 
Op het scbepencolleP:e is erever Rep':i:-aact: 

i t res,taureren voor maa r ani,e 
zijn he't erover eens (·f\'n hij 

dit),ze zijn zodanig verkrot dat 
'sloopt moeten worden (haas til() en 
pgebouwd worden, 

D.P. : En wetk is hun bestemning? 
Cnops: De stijl en uitzicht moe t behouden 
blijven maar deze huisjes zijn te klein 
voor een gezin met kinderen, Daarom denken 
w~ eraan twee huisjes te herbouwen tot één 
woning. Natuurlijk moet er in zo'n buur,t 
plaats zijn·voor een variëteit van bewoners: 

· den,alleenstaanden en itezinnen,• We 
s in da toekomst denken aan vecr 
e types van woninizen, ·xaar de- 
t behouden blijven-; . · uw .• 
tj es· in· I,euven z-i · 
·,r mar1?inalen,,d· 
aak voor uw ie 
te: :Lnteg,reà:>en .. 

n de voorste beo- 
of meerdere 

. . · en/of 82? )te 
een so.ort buurthuis van waaruit. :mie-e;r 
i1:1formatie kan gegeven worden over ver·, 
nwuwboU1,1 aan de bewoners. 
Cnops: Dat is een idee dat te ondet zoekan 
'1al.t. , . 
Maar het voorstel komt hem ieuw 
'Voor - zo spreekt hij van' huis' 
i..p,v.buurthuis -. De vraa Ud 
door er nogmaals op aan de 
studie 'te b-ezorgen en d 
de Info-W~nkel van het 
t:e geven, 1loege1-1even,, 
de da,t een derge,l:i:jk 
d!lie ni:et buhen de: u k 
ge,r-aaktt. 

Cno,ps: ~:i:s"we er in shégen e·en aantail hui 
zen te \le;rbouwen daJl hee,ft cf4:t z'n guns·tig 
ef:fekt op de andene bewoners. Ze zu'llen 
wel volgen; zo worden ~e geakti'Veerd om 
zelf iets te gaan doen. 
D.P. : Vergeet u dan n-~et dat de meeste be 
wo.ne11s bejaarden zijn . .Kunnen en wiiten 
zij de nodige kost-en doen? · 
0nops: Vooralsnog zijn de ~este huisjes 
in redelijke staat. B1r is dus geen reden 
om deze bejaarde bewoners op kosten te 
iasen. Ik spreek over dii.e huisjes d:i!e ddin- 
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Onder-tussen betrekt Cnops een ambtenaar 
van de grondregie in het gesprek en neemt 
hij bij wijze van afrondinit va-n;het 1tesvrek 
de· man als getuige terwij r hij zigb vast 
voprn·~emt de zaak van de ve-rkro-ttre huize\)• 
in de Mussenbuurë terug op te nemi,n. 

D.P. : En tooh kunnen er miet z0maCll' in-- het; 
wil,de weg, etappen g.ez.et wor~ia.. IM-s'táura 
tie kan de p;r{;jzen omhoog jqgen·• (pZei:tendP 
Er zou toch met de 'huidige beWQlile:Va aan 
een pian kunnen gew~rkt•lilorden en. een 
fasering worden opffestetil. 
Cnops : Goed tilsa'r wat biijf't tenstöt·te van 
mooie plannen o,ver. Ze.er weinig. Laat mij 
het ·herhalen: we willen de Mussenbuurt 
"de intimiteit van het erf"- behouden en 
we willen de verkrotting tege'Ql@an. En om 
dat te doen hebben we eigendom nodig. 1,!at 
we nu reeds hebben gaan we -,;es-t:aureren of 
herbouwen in het bestaande kader. 
D.P. :Bedankt mijnheer Cnops en 
tot een 110Zgende keer. 

l
' ' ,.,.. ' .,.-=., . 

• . 1~8- 1 
. - 1 1 . ,. •-L .. -~ · 

Vol.gende gesprekk - · van de 
oppo.si tiB - z-i · ee.n kort 
teiefoniach ge ken E.Van 
Itterbeek over enl:!uJa't. 

van 

"B' d . innen e Volksunl!e hebben we het niet uit- 
d-rukkelijk gehad a.ver de Mussenbuurt wel 
over de Nerviërsstraa-t,e~n ander typisch 
voo-cbedd van · volkswijk.· Eén 
va · - de oorichtin~ van 
ee ===~=::::e,,"'"'cc,. stad (of in 
sa • at ~oedkope 
l7n1 n voor verbou- 
WLnge a~liJ.ks we- i' ,.. 6P Ja s,tadsinkom- 
s ten Maar vo,lJgens 
l>epaa, · tiin~ van, 
een~ Soe~houd- 
:kundiJ: j,k zijn, lin 
e'Llt ge , t ~n aan 
g~~d ger au s dies van het 
lhnk h~t d of beide.'' 
Vsn ttterbeek siLu-itt zien ook aan bi,i het 
v~orstet van de ~SP Ol!l de Dienst Ut'baniaa 
ti.e verder u,it <te bouwen, "Zij zijn niet 
uitg7rus_~ om pr,~b~emen van sociale stads 
vernieuW'l.ng effic1ent aan te pakken• ze 
kunnen nauwelijks de bouwaanvragen ;an, 11 
Wat de Musse'nbuurt betreft meent Van lit 
terbeek ~at deze t'1.lstige buurt beslist ge 
herwaard,eerd 111oe..t wo-rden. Verder informee 
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o.c.1.w~ • • 
EEN DURE PlEISIER OP E; 

- 

E,RLENI ·· 
we't.ke.r,s van de 
;ve.,isch:LHende d n- 
, van de bevolking 

loan er ee1:echt me·t matze<r.:Lële en fin anciële 
-problemen. Si-nds I j-anua-ri '75 heeft ied'ereen 
-recht op een (laag) bestaansminimum. M0111en- 
teel bedraagt di~ lo,625 frank voor een 
~ezin, 7. 650 or all eens taanden en 

voors den. Al naa, gelang 
tu CMW nop; bijkomenae ,, 
d hulp kun je èr aak: 
er e vragen zoals rcnd 
'l!e aeding, alcoholisme ... 

·tndi:en nodi:g verwijst men naar meer 11:esoe 
ci~liseerde hulpver1eneners. 
Sinds kort kun jenµ ook bij het OCMW be~ 
roep doen op thuisverpleging ( iets zoals 
'het Wit-Geel Kruis).. 

D" u;: 

' - 

Gëzins~en bejaardenhelvsters komen aan 
liuis. D.aardoor kan bijvoorbeeld een moede-,, 
'!/lugger het ziekenhuis verlaten of kan een 
bejcaarde of gehandikapte lanl'(er in zijn 
êî,gen vertrouwde omgeving blijven. De beta 
ling voor deze diensten- gebeurt volgens 
inkomen . .!Tammer genoeg blijkt er hler uit 
.de l·•rne:e Wl!cnt'lijst<fti toch eep tekort aan 
.;iter,.soneel te zijn. ' 

worme ma:altiiden 
Deze dienst is gecent11alisee1:d in de Sint 
.Pieterskliniek van waa.t'uit dagelijks 
6 dienst:wagens vertreklc-en: 3 voor Le.uven, 

erlee,i • eel van Kessel- 
het an an ~essel-'lo 
W!LL!J;e'L ren zo'n 25@ 

. Voor en is deze 
onscha è. 

", lEtlil EN 
inueren zich nog het bewuste ar 
et weekblad Humo (" S te,rlten on 
or'''), \qaarin he-t Rusthu!Ls Rem_y 
de ko'l;,Ji'e•l we.i:;d genomen,. fle,t 

ige reak~ies uit, zowel in de ge 
als in de plaatseli.jke oers, en 
vanuit een nog~l erg zelfverde- 

. trding. Wij vra~en ons dan ook af 
in welké mate men hiel' ep -e i zen bor s e heei:t 

ppen? 
al het Rusthuis Remy is ge.en 
inete1iinge,tje. Er zijn voor 

v . aaeden 17 ' besehikbijar , 
,r,oor •s·emi--vaHîde•n 1 n en in de vet- 
p1eg,i:ngsafdeHn,1 180 . 
Wij l.aten dit potje nu l(eqekt en gin11en 
eens een kijkje nemen in he·t veel kleinere 
Ruatlïuis van Kessel-to. 

rustoord fabiela 
Wij zilin bil.ij .positief te kutmen echrij- 
11:en ov,en ·lhèt ruetoorll "F•l!J).:ilolafl te Kesse1- 
~o, De intei::,iiewers zouden· et' zelf hurt 
0oude dag" will;en Blij ten en dit niet al 
leen omdar de gemiddelde teefti.jd er 82 
jaar isl 

!)e mees•te bejaarden z i.j n er tevreden, ook 
al zeggen ze er dikwijls bij (Wij moeten, 
wel he ! ) H:iermee bedoelen z>e dat het le 
ven in een bejaardenhuis in, feite een ge 
meensohapslev:en is, waar u_ii teraa:rd niet 
naa.r hun. indfvidue1e wens'eQ. ,ye,JiJ(oo.p t. 
Maa't> wat ·•bepaalt o•f: :lema·nd t'ev1,eden of 
niet foy,r,eden is in Fabió1a1 Ze hebben het 
Ol]llliddellijk ove r eten, wonen, verzor,:ting, 
verblij f'skos een .... 
Hee etet1 om 8,12 en 17 uur is er lekker, 
vo Idoende en aangepast aan de behoeften 
van de bejaarden. 
De eenper,soonskamers zijn n,ieit gi::oot. De 
meube.Ls ,? ) zijn eigendom ·van het rust- 
oord zel'!L Hbewe1l de be,il.la't'cten wand'ver~i,e 
liingen mogen aarib,re.ngen peperkt 'tie inrich 
ting zich gewoonlijk tot enkele foto's, 
allerhande beeldjes en lap Jes op de venster 
bank. Het tafelkleedje en de sprei op het 
bed is van hen. Het grote venster betekent 
heel wat: uren en uren zitten ze door het 
nam te loijl<en naar alles wat beweegt op 
straat! 
• Er vie1,en opmerkingen over de verzorging 
-in aachce 'bewoordingen '"t?clesWJ!afr wàht .de 
bejaarden Z·•ijn zee,r voo1,zichti111 over de 
beoordeling vàn hun rustool'd. Het: voornaam 
ste 'bezwaar, was het reeds lange tijd "bui 
ten dienst zijn"· van de verpleegster. Naast 
de verpleegster van de nachtwacht was zij 
de enige verpleegster in het rustoord.Bij 
normale werkomstandil!;heden schijnt dit vol 
doende te zijg omdat Fabiola uitsluitend 
valiede bejaarden opneemt. Hiermee J.S me 
teen ook hèê- probleem i;es teld: <Zat als be 
Jaard'en ,ctaroi:itsd, ,111'.linder~valiei:1 worden·? 
Inde11daad , dan v:a.lgt een overp"l'aatsing 
naar een gespecialiseerde instellinr, (bv. 
Remy. 

Ré/7ry-Insti1tuut: in behee» van he't 
zeker niet zonder probZemen. 

H.e•t onl!b111eken "1:an een pel!manert't'e. na"chi.,tï~ach,t 
i,n het 11u_sl!oor,d -zelf werd ook a'J!s e.en: na' 
deel beschouw.cj.De, bejaal.'den kunnen wel 
's nachte de ve1rplee11s del.' oproepen dool.' ge 
bruik te maken van een individuele beû , 
Naaerhand 'vel'namen we dat het personeels 
kader van hetr 0OMW uitgebre~d zal worden 
en er mi:sscluen een ,bejaardenhell,ps,!Ye-r bij 
komt. We vaUen ,niet over h•H diptoma d-at 
een binkomende weikk,racht moet h.eoben , 
maa,r, het iis !Ln eslik geva,1 wense):t,i,k ~•t 
h~t ve-rzorg±,ngspe,r,soneel uittitebre•id w.or,d1t. 
Tot slot whlen we llet ook hebben over de 
vrije tijd van de beju:iiden? Vervelen ze 
ûch? 
In Fabiola wordt er weinig ge~aart. Men 
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kan steeds tv kijken in de living. Bezoek 
van kinderen of kennissen is zeer we~kom 
en het valt bejaarden elkaa,1.'S be- 
zoekers kenn verwondert ons ru,et 
i,,:ant bej:aard .en ,grail-g ovee" de 
dooh,ce1: van of ,.ran de bakkèl',, 
,Me ge tr<iuW"d zoon van Mat-ie ,-lf.è 
neef van iem e"l; ook in het roift- 
o.ord is ... " · ~sse oudjes helpen 
hun buren o1: knappen allerlei k,arweitjes 
op.. Toch zijn de meesten vrij "passief". 
Aktiviteiten zoals feestjes, optredens, 
films ... waar · g gevraar,d wor,dt, 
worden door z jaarden bijgéwoond. 
,viders Ls he,t 'eliûks llez-i,~ne~ds- 
te~api,e. EeJ\ i.ll'Îg'è·1"S· . , 
qpbouwwel.'k So rt d~ze d 
namidd·agdagen t n: leren w • 
met waardeloos mate1,iaal, vlechten, brei 
en, haken ..... maar slecht een 7-tal hej aau 
den neemt er aktief aan deel! 
Al bij al hadden w:e een goe-ie indruk van 
Fabiola. Het gehe 't rustoord? ~o[- 
ge;s ons is dit v eken in de 
kleinschali.gh_eid: • bej aaeden 
h_t.bbè•n et een thu 

BEJAARDENHUISJES 

Wie Fabiola zegt, denkt ook onmiddellijk 
aan de bejaardenhuisje~ rond het rus,too1:d. 
Meer dan 100 huisje ge 
bouwd door de bouwm 
d · eet op hed·en 

39 van <t~,z 
rden. Hoew 

g · · h t l\eeft o:ve 
d~7e·vrij laag : 500 Er. per maand ( 7.ie 
lhJ lepaard 5 over soc:ia-le huisves tingj 
Oo1c in het nieuwgebo Parkrust heeft het 
Or.MW een percentage ingsrec:ht. He,t 
OCMW bouwde bovendi nieuwe wo- 

de rand nk. De 2500 
s is ho, k'om;fo1,tabe'le1' 
koS>t:,prijj 1i Wils daor 
bouw. _ ons de v.paa~ 

de huur,prij s van der,:teUJke 
steeds lcoppel't aan d'e, bo\11,/'- 
iet aan het inkomen. We kennen 

h7~ e7uwige a1;1t:woord• dat het zoitezegd wette- 
11. k 1.s. Is d'l.·t geen t - voor de socia[e 

wmaatschap 
het (i jke ,huisves ~ 
khe~en :t er.ga te ap11re- 
e,~ aa~~- op die malliet 
d1.1:gh:e,1. te:rwijil ze 
unnen diensten van 
kunne an eten in het rust·· 

:- 1l ao a: daBelijk mak_en meer dan 40 
be3aar,d'en hiervan gebruik. Dit ve1:ant 
:7oor~t cweilich.t de inpianting van de huis- 
Jes in de onmiddellijk · ·a van het 

k ai v:a 11 ge•t,to' s 
ls de b u±sje ni.et 
·nnen o.n en, ze be,r.oep 
hel:ps ~~ . en wiLj · 
eil Vl!'I.J am:!!Uelie 

<len helpen ..• t.tat ons a:oet vermoeden da·t 
me1;1 zo ]Ang mogelijk op zijn zelfstandig 
hei.d wenst te staan). Wij hadden trouwens 
gr~ag_een ~aar preien uit de ve~zorgde 
tu1in~~es :7'lllen meenemen toen we zagen 
hoe il.Jv~n-g en nauwgeze,t da bejaarden 
hun •latrne g.i,ond ,bewe,rktten en ondnhielden, 
He,t zrol Fien· d'a1;1 ook heslis•t pi.,in aan ihe,t 
ha,i,t doen \e z11:en ho'e. de a'ak~oten en llTen~ 
s•terr~men van hun hu:tsjes di'ingend aan 
een n1.7uwe 1aag verf! toe z-:Ljn ( dit ter 
attent~e van Heuvelhof), 



" HOUTEN BEEN ? 

~war f ~usters 
We ven, · f . 1n ormatîe ook noR het 
lies taan eslote '-. . . . n psycu.1,atn,sch 
1nst1tu vro 1- "k . ,,. d uwe i~ e ~at1enten 
~:tn e terss · 
!,e: mees koma rus1thuh 
~emy e_ ze pa . li- 
ehamel · zorgen nodiR 
terug naar het rusthuis. 

,dte 111 

drie jeugdbuizen 
traa . . ·us- 
est t 
ezen - 
eem 

l!en 
na -e 1:.$ 1 e Velï 
in en om. een, 

. Het van jeugd.huizen 
OCMW is dus een goeie za<!l!:-•Punt. 
opt · · ijn d~et•ijkse wer- 
· eug ben ee · e 
ç,ect dens ta, - 
e\<'k é>t ben . 

· ma•g andêi,g - 
n moet s werken. 
· een gezig, dl::agen ze 
kinderen en staan ze p r 

h sèhikkin · I! 24, . , 
d week in de 
d en v p,e zi,n,: 
t'o 1èi11 llt van 
v hilli · "d. 
D onna udijke SSf!lenstelliinR van he.t Re 
z:i,n, het verleden van vde k i nde sen (ui.'t kans- 
81'1!1 milieu of uit instellingen), de wisse- 
;J.ing van de o · ""pe 
b,ehuiring in i- 
ijkën een id! :neer 

hui . a een aan kan ( der 
wox,dt ':'~et bezoldigd hoewel hij a zii: 
moet z13n). Zou het bezoldiRen van twee 
P~:soneelsle.den hier niet ijn plaats 
z13n. Het da~ en nacht instaan voor 

,p,emidde'l.ä zes· tot zeven n en het 
beJ1'eer van eei\ g,:,oot ~u' · lij,k t' ons 
toèh een zware dobbe'r . · 
Akkooi;d, ze genieten van natura-voord·e1en 
Ree ganse eigen gezin mag mee eten en ze 
beschikken over een eii:en flat.(dit is niets 
.anders dan hon slaapkamer)Er is trouwens 
nogal wat administratieve lomo (•ekstra 
werk) rond de 1.1i tgaven · ge t van 
~o' n j'e1,1.g All le,8 R ;ge.ns 1-ie't' 

,sy,steèm olhi.eké. di,ni1 (of, 
hoe kan d n_ou, dat naarRe awi: e partij 
en aande macht bepaalde handelaars duurder 
of goedkoper worden? toevallig natuui;liik). 
De jeugdhuizen krijgen een lijst met de· 
namen van witlkels en handelaars waar ze 
de:r.e of i>;ene j'.ltQdukten (voeding,kled:Lng,enz) 
m.ogen, aanseha;fien. 
Verdei; komt een werkvrouw halfl:i,°;as he,t 
jeugdhuis mee onderhouden. Officiëel 
zijn de jeugdhuis·ouders 1 weekend op 3 vrij, 
maar het moeilijk om vervani:itut te krijgen. 
Ze mogen ook gratis mee op verlo" , er 
:wordt dan vervan · eel 
ge·zor,ga, · ,t voor tsoan- 
nende va . Jij f.,t ken, · 
lfo,rfo1n,: l zware oi; de 
jeugdliuiso · t verk aa me een het 
gering aanbod zodat bij de a11nwerving noa 
aleens wat door de vingers g~eken wordt. 
äl.s we nu eens de jeugdhuizen benade~en 
vanuit de hoek van de kinderen, dan durven 
W'e zeggen d•at ze materî.ëel P,een problemen 
kenn~n. ,E,r wor,d,fi gel'ler,gd voor een degdijl:<e 

_:-voed,:i,ng,, k'le&i•ng en ont,;imnni,ng. Ze moaen 
bv. jaarlijks l maand op va•ka_nti:e gaan en 
een Sportakamp volgen. Ze krij~èn voldoen 
de zakgeld. 
De·meesten onder ben volgen bijzonijer 
cmderw · · . S leren · •., 

Bekt an geJn noei- 
t· Qn · :t · 111t) , 
a•a e trk>•- 
vin ne , J 
lijk vernl:i!cht te zox,itenvoor de 

k~nderen tot bun 21 jaar. Vanaf 18 jaar 
he1ibe11 de k i nde ren het recht zelfstandig 

won s p;ebeur,t. 
;,eu_gd 11:i:ch,t 
. ako dan i,n - 
i!ri, ebben 

. en n lieven g,e ~~ , en 
dr,agen de st n vroe~er ,vei;:blij<,f 
in a'j])lerlei i of van oncwrichtte 
ge•zinsituati.es. Ze moeten zich dus sceck. 

tleve · aan · ". - · en 
doe de te. 
wet ,11e u11;d- 
chbs an an~ 
or h dit i.s an soms 
om z · rekken aan, het 

' ou e-rlil.jk gez,a j eu~dhuismg_edex, 
-wordf trouwens bijgestaan door een ~oclaal 
assistence van liet OGMW,, die weki 
b1:,zoe~ 'komt. pe j elîgclbui.zen ?,i,in • ~ 
gel,ukki,g ,me,t de ze "'ïi,imeng-d.n.l!"., , 

om,erm:i!Jde,l;itjk !<onfktkt'en of. 
heid mee r<>.na de vraag " wd:e 
de'liJl<. voor de opvoedin.e. van de. kinde1.en" 
(het OCMW off de in dien!lt .zijnde moeäer?) 
Zou bijvoorbeeld een grotere autonomie van 
j eugdhui.zen een opz i.chce van 'het OCMW en 
een p·eda_g'q.gis'che raaél met· de ;v.ers·ohiil.lend'e 
j eµii;dhui:.spu\ie,r,s h:l:ei; een .qpJl'oSSilng rb~engeril/ 

VO' , .· IJi'T E . 
GYSEMBERG'5 
Na een kl · utiertje naast mij 
zat een k · gentje, 'Lk me af- 
vroeg wat 'n pr'L ,tijd bij 
lje't OCMW maàr li:. met z!i,,j.n 
moeder mee we·rd de Ocs:MW~ 
voorzitte root bu nenge- 
loodst. Op de schom, : ee beeld van 
een verschoppeil.ing,die hi ak heeft 
gevonden, aan. de wand: <la taferele11<, 
en het po11 an een ge ens- 
Wa t verd n, s toe il n rgadei;.- 
tafe•l, e !iret tnge1li ··1aerl!'j 
van de vo . 11':i:msel.E · nel:i:j,k 
man,. een soc.Laa l wezen, h, Sprock.eels~ 
achtig, waartoe ook de v1· oort- 
dhr.Gijsenbergs lijkt me ec er m1nder uit- 

reke bli:k. 
og nut nog 
gen e>le aagge- 
k e nne h:erhaail!- 

. jk oor _ rperve.: 
rend elektroru.sc telefoon maal' voor- 
zitter Gijsenbergs laat zic~nie~ van zijn 
_stuk bren~en. llè~ _wordt een zeer uîtvoerige 
babbel. Niets b~ me verl>orgefi: uit la - 
d.~n. ~n k el' o.f- 
cf cie ' s · ,, n en- 

n e •s !i:k ben m , , 
r-1:i:ezen. 

Q: Wie bestuûr't het OCMW en hoe- ·tèêmt men fot 
~ samensteiiiJ!fl van het bestuur? 

voo,r "k naar an 8 ju,ilii 
•t·!ats Saug. l ,t z!i,i3i 
li•nwon • te'u1>7e op een 

. n,1,3 l!ed. li,d·aa,t !eden 
en kandidaat~opv;, gel's worden scb~ifitel:Ljlc. 
voorgedragen dcof a,. of mee1i gemeenteraada 
?eden en wanneer die kandidattu;en een maal 
aanv~ar~ zi3n, kan de gemeentel"a~d tot de 

\',aan de b,es tendi>ge 
ll8 moe,t ga.ven. :Voor 
k,t déeY,P ,ovel' 6 le.:. 



den in de raad, de BSP heeft er~. del'VV 2, 
de W l. Tijllena de eerste raadszhtiug, 
voor ge ze ten dool' de burgemeester, -wo11d t een 
vo"Orzftter gekozen, die uiteraard, tot qe 
meerderheid behoort.fin dit rre-vaZ-: PVV van- 
~ge a.. teuvenae CVP-PVV De ind•i- 
vidue le m11-cht van de voo ~sta:at hier- 
~n, dat ltij inél,i viduee l s , §;!.:lenen,, 
dwz. dat h-ij zeM tO',t hu• n 
lie.p,aa>ide ,pe-'IIS<>'on o,f i, ,n. 
o · a·a'.llde ie we3; da,t 

ee11s,t ~olgende ad 
. e.rpt me,t oog op 
voo?rzciittersve.rk · el- 

1:Lng van h:en '.'fasu bure 
e.artij moet je minstens 6 ge · . . den 
bezitten om 1 lid in het vas rij- 
gen. •De OOMW-voorz<i.tte"r is v 
vo_orzitter van he-t vast bure ko- 
mi1!ees .~n Leuven heb je 4 le ·t 
liu,rel!U: 2 CVP-ers, l BSP-er en de PVV -<XlMW 
voorzi,tter (n8lllen: Vanhoof, llamels, D.!icel ver 
D · ,Gijjsenbergs). Bet vas ' 

n van het dagelijks 
omschreven bevo 

in d~o~ de raad1 o 
• , no~ in de 

i,t een bi 
S•t ( om, à 
·-ven,. du?Jk 
l/}ej!'/;é l<,sit;' 
net l1e1t b 
n diens•t ver 
ma,e·e.riii lie otfd e 
n bi,izondelt" kom i e voor e,. rust 
',; een bijzonder 'komite·e 'i!O.or het 

-~ ~ _ , , abiola",(,Kessel-lo); eeh beheers- 
l<omitee voor de V-afde li.ng ban ''R~_y,.;(180 
bedden~; een beheerskomitee van liet -p-sycbi 
.itrisch instituut van de Za,rte Zusters en 
een beheerskomitee van de St~Pietet;,s~linièk. 
Al dez~ instanties zijn uiteindelijk verant- 
woording verschuldigd aan de r aad , - 

D.: Hoeveel. mensen ver.dienen bie» hun. 'b~.ood? 
En hoe zijn de taken veráe~ld? 

vense OCThlW zij'Q e 
e11kges·,tel,d. En d'è. 
ou ilk aen heeJ. ae 
, ' aziop ben vl<. "!!5iJ 

ingegaan, omdat ik de ti# 1,n het: oog hieZd 
en nog be Zangrijker vrugen iM vooraad had, 
achteMf b'leek dat de v.obrzittei> mindtw op 
ai;jn uW'l,J6:r.k keek) 

D: lloe verZoopt de aamer;werki7W met hot 
stadsbestuur en heb~ C!daQl' een 1<onk.r>eet 
voo:r.b11e.Uije V®·? 

V: Eén ke , een a'f ,_ 
vaa rdd,g,1,n 'àh· 't!\'.8 t 
de lieden , zogfi!naam- 
de kontak'll.kö wan alle 
gemeente,n ge- t,e voo1' - 
beeQden van meqwez. 
king: de aankoo,p van de - 
-Pater,s van scheut, itbreiding 
van de "Remf" (fin senkoms t) , de 
begroting, he c der circuit, .. 

D: De vroegere COO's zijn O'CMW geû/Orden. 
Heeft dit voor Leuv.en- 'kclfikretg l,)'i,jaigingen 
meegebracht? 
V: Eigenlijk niet, omda·t wij reeds ove1! een 
gans gamma van dienstverlening beschikten. 

D: U was in zekere -zir,r de we,t; voo-ruit?' 

'I{: Zio zo • He,t funda- 
mentele •0, hg;t in 
het eet'S e,t : ell<i 
~êrsoon ~ij~e 
d'i ens tve gdijk- 
heden wo te leiden, 
beantwoordend aan waat'.digheid. 
Vroeg'è.r moest je werkelijk behoeftig zijn,en 
dit alleen op financieel vlak. Neem bijvoor 
beeld gezinshulp; ook iemand die financieel 
niet behoefcig is kan huLp krijgen .... een 
alleenscaande vrow die moe·t rusten na een 
bevalling en hulp noll:ig heê•ft, die hoeft zich 
geen meid meer aan te schaffen, maar kan be 
schikken over gezin.shel_pste;:s. De hulpverle 
ning is niet zo beperkt. 

D: Wat geber,a,t e:r. l,innen en vanui-t; het OCMW 
op vî.ak van co0rdinatie en sameni,,erking met 
qmiere sociçt.'l,e voorzieningei:1? 

v: Bepaal.de" <il. . . ai:I 'dh:r.. 13-~jeen- 
/,eri;a .i:le napm noemt), lie_bben 
al fi.nanc:i:,e.èl daan op het <:lCMI-/. 
Al:s algemene Ue be s.t aande 
organhati.es i maat,sohappelijl< 
welzijn en die een beroeP, doen op het OCMW, 
bij ons terecht. Er i.s wel geen rechtstreeks 
petl!lanent kontakt. 

D: W-e vingen al. vez,achillenik keren iets op 
over"pl.annen voor een 12ejaavdenkcmpZeka,een 
dienstverleningscentrum". Kunt U ons iets 
l,)'i,jm,r maken op dat gebied? 

V: Het bes,taande al gesloopt 
worden v il ' ter h(Je:fl; 
het ge · eJen in 
zij,n p i,egebouw, 
een d.i ( op de 
hoek V: aat) , waar- 
van L0 . j;onge 
ge~inne gegeven -( 
a~chi,ta . over de 
voorontwersc he~ voor- 
o,ntwe.rplall mo rden in de 
raad van 3-1 au goed verloopt 
zou ae aanbest van januari 
1979 gebeuren Tegen eind 
'81 zou het a af moeten 
zijn, zodat me diensten- 
centrum zou mo nnen. ('Fk 
mag mij,n neus n steken) 
De ·11Remy1' zo · se verbiind:ing 
staan mei! onder- 
aardse ga Een 
eil)ddat ik 
nog n~ : onge- 
veer l 

ó: En het '1'kve-im 
be(fiifn . S,'8.Um:iek? 

V: :l:11 het k~éi:n beg,irl,n:hof i,s een gel;elide-' 
Hlil<e res'tauratie voor..zien van 29 huizen, 
ver,houdingsgewijs ~ol,ge,ns 1:le subsirdi,e die 
we van ,de colll!!\issie voor lam!sch!!,ppen en 
monumenten krijge-n. Maar er zijn nog 
geen konkrete plannen. Kostenram¼ng: 
50 miljoen. En laat ik ~aar -volledig zijn. 
De kerk van hatt grooE begijnhof is even 
eens bezit van het OCMW en wordt op dit 
moment mede met de sub·sidie van de staat, 
stad en provincie gerestaureerd ~duur 
800 werkdagen), waaxma ze in erfpacht ge 
geven wordt aan de un,ive1"sfte:Î!t. 

,8 

De res taur•atie is in handen van 
"Hanway Building" voor een bedrag van 
123.282,a&B fr. Rat orgel en de technie 
ken (~erwarming, eEectriciteit) horen 
tot een af~onderlijk lastenboek an bedra 
gen respektievelijk 1.595.000. en 4 mil 
jo,en :frank. Verder zijn onderhandelingen 
bei d1sbestuur en Ö~1 voor de 
uit rp - di:enstencen- 
t,ru eëdd werd 
V:á meenbebe- 
s1tu ,!lro~ van lle 
s:intt ás't'lllee gast, 
~de e~i~h 
O•VBit ge Yèrdwij,nt 
en i 350 dagen (maar het 
za:J. hoogs l!Waarschi,inl ijk s-lechcts ! 900 
dagen dur,et1) komt er een nieuw, waarvoo,r 
de ruwb'ouw op 2Ó0.247.290 frank geschr.t 
wordt. Ingevolge -het ve11dwijnen van de 
UCL dat ae· e~ste vleugeJ. uitbaatte, zijn 
er onderhandelingen gaande tussen OCMW, 
st·adsbe-stuur en univer,siteit ove r een 
nieuwe. , - - · .eze.enkoms t. In iede.r 
geval, is O©MW-personeeiJ. 
en::.;.=~,...::,:;.:::.;.. tte bezitten we n9g 
8 dekenstra·at, die we 
v huur moeten 

· en dus). 0,ok in 
enkeile gebouwen 

koms,ten ;,,ormen 
, !l.a' -wijjlk •h·abbej;\ 
we I en ·lag,e huil!lp,d"j- 
zen e. ebben we tpe- 
wij zi 

D: Ik kan me goed voorsteiien dat heei 
wat mensen u-~~ het ieuvense niet dui.aeliJ"k 
weten -wat 'hèt OCMW eigenUjk is. Hoe gebeurt: 
de bekênçmáki'lig? Is er zoieta ats een 
fouieP? 

V : Neen, maar er is wel aan gedacht, hoe 
wel het nog- nie•t- a,f is in zijn konk.rete 
vo'l:m g Info-Leuven •••. 
Aan , eeft de maatschap- 
pe onde,linge relçlame, 
\(o van onze liouwg•ron- 
,de ite i t, hi:i.ewel dó; t 
va ;i.à o,p lie,t ti:a,d- 
s io ·,tf. !l'bo'rWB'!Uiî:le 
is ,geen eigenaar 
mag, dommen, ~a&r voor 
Heve ering gemaakt 
omda en daa1' •zo duur ;waren 
(200 r , 1n · ) zodat men ze nog moei- 
lijk a,ls 11·so1:i_aa1" kan omschrijven. 

D : Bestàat; er neg clltijd een zskere 
schroom ten opzichte van het OOM'~? 

V : Ia en dat g,eld~ voornamelijk 
voor o ie. De jongeren zij,n 
bete kennen beter hun 

hebben geen hulp 
erend. 

elf 

' wd 
ge,e-n: 

'D : M,_<.ra:a -f:,s er ll)e Z aëge U:jl<, van as 'kant; 
van •he,t 00{& nog-voorUchtinf} ncdig ? 

V ; Ja 

D : Heeft u met de huidige, ekoncmiache 
kri-s-i8 en as roep om besparingen enige 
financi/!î.e besnoei-&ngen moeten ondergaan ? 

V : · · eggen d·at we vaeyege 
Ret nkele beknotting 
he, söDDDige gemeente~ 
m een bepe1'·kt be,- 

kenne-n in Leuven 
e>rkingen,, ,E1; i. e, een 
samenwe:c,ldmg tl\et 

, Îlk zou zeggen dat ·er 
11 ' . • • . d,t op vana,l les en dat 
aa,t zekei, sn:te1: moet gebeuren Qp S-1.lcd.a'l.a 
gevaUen. 

WaaP!'ee neet la:qge gesprek (waarvan je hier 
het :~te1'~&santste gedeelte-hebt gekregen) 
op Z'l.Jn einde loopt en ik de voorzitter 
dank voor zijn welwillende medewerking .. 
W~nneer de QCMW-le'idsman zijn twijfel 
u1.td:ru~t o:ver de volled'igheid van zijn uit 
spraken (lié-t gesprek duui:-de een dikke 2 uur 
iets wat ik n.ooiit verwacht had van zo''n • 



d-rul.t bezie iemand>) , bevangt mij een ~ich,te 
angst of iik vanmiddag een koude oJi hel"emaa,1 
geen maalttijd zal nuttigen en ik neem 'Vlug 
afscheid. 

We echrokken l,/6i even over de grote verschei 
denheid van aktiviteiten binnen hei: OéMW. 
Ona reet in elk geva7. de neiging 0f1l onze 
speurtocht verder te zetten. Het is een 
inmenss organiaatie ~ar ook ongelofelijk 
veel gemeenschapegsld,mee gemoeid is. 
En net soale met heeZ wat andere zaken is 
s,inqa de fusies de kontroZe op het beleid 
terzake niet vorgemakkeZijkt. 
Wij '/Mi;jfelen da<trenboven et.enk aan het 
bestaan van een serieu.ae 1iso,'iiiai.è,-·p(anningn. 
Zeke:v dle ,we de moeizame B<ll/1e~rk.ing me;t en 
01:1de:r- (ie andene eooia ~e •Vo.o.raf.eninge.n kennen. 
Kath•dinavv'e is in feite een taak van ijet;; oê.\fW. 
1/i' gebeta>t dit grotendeels door•het 0WRE 
(0Verleg We7.si,ins1Jerk R..egio BeuvenJ, totmutae 
ui•tsluitend op vvijwiZLige bazis. " 
B'l:ijft het hel.e beleid van het OCMW ook niet 
hangen in een sfeer van 'mensen die i'n de knoei 
zitten' weer> wat tijdelijk voort te het.pen. 
Waarom niet streven naar 'weerbaar maken van 
mensen' en = het vçorkomen van rr;,oeilijk 
heden. (vb door het tijdig geven vaii meer 
rechtshulp, door het voorzien van betère 
huisvesting van Zage inkomens, .... ) 
AZ1.emaal- vragen waar ook wij mee zitten. 
Het is nodig dat er ko7.1.èktrieve v0;0:rzi:emm 
gen zijn voor mensen die in de, knoei raken .. 
!.Jaar hoe je het aak draait of' keerti, 'ket 
zijn niet 'de voor zien:ingen 'di.e de 0ozozciák 
van al die miser>ie zuZ'len aantasten. 
Tenzij ze misschien de mensen ,i;IP weg he,tpcen 
om vao:r, h.1,m èigen rechten op te, komen. 

---------------------:-~~--,11 
S1ilUKTUURPILAN LAA1STE KANS , Il 

INVALSWEG IN DE BAlANS . 
RIDD&RSSTRAAT BR0Ml' WEER TEGEN DE INVAbS 
WEG ~E LEUVEN 

~ijdens de ver1ofmaanden kwa~ vrij on 
verwacht een protest tegen de invalsweg 
op de proppen . Dit protest ging uit van 
de buurtvergadering iüdder.ss t;raat en 
omgeving: BROM. 
op 
Op inltisüe.f van - 
peke wer,d in het 'b 
s•tar,t met de buur,tv 
a'l.s pr-aa,tavond waa,r 
word'en over de kne'Ip 
Spont aan k"lam na een 
ten de, i:nva,isweg te·r 
En 20 startten de Bromakt-iv,i_~eiten. 
Brom bes eaa e uit een ;,ij ftien_Ml mensen 
van de buurt en beeft de administratieve 
steun van het buurthuis in de riddersstr. 
Begin juli werd besloten een J:a.-tste 
fwanhopige ! ) kans aan te gFijpen om het 
projekt van de invalsweg in andere banen 
ce leiden. 

INSPRAAK 

•Deze kans werd Brom geboden. door het 
scruktuurplan met zijn 'vraag'fonnulie 
ren van het infocentrum (Brusselsest,r.), 
waar een beperkte vorm van inspraak op 
m<>gelijk is. 
Inspraak, die door s,tadsbestuur en pl.an 
groep essentieel genoejnd wordt. 

Da,t bewijzen volgens hen ile voorgestel 
de d.chtdoelen. 

2 • ,BRO)i VERVOLG'I' 

Momenteel l:even we in reen ti~d waar men 
schuchter op zoek gaat na= meer mense 
li.iJ,ke waarden in onze woonsftuat,icè : 
leelibaarhe!!.d, mi•H,euzor,g, vern'.Ï!euwoouw., 
het fietspad, en noem '<iiaar op" 
tn ait b·eel:d past geen. invalsweg,. 

• 

inZei&m: dei a swe. 

Brom voerde een informatiekampagpe en 
vervolgens wer.d door de buurtbewoners 
zelf, momenteel reeds, Sii ge!'lall9'teken 
de formul:ieren verzameld in de Riader 
straat en omgeving. Dit gebeurde tij 
dens een vakantieperiode (geen s çu- 
den ten). Dit betekent datèen groot deel 
van de volwassen bevolking- zich tegen 
de invalsweg uitsprekkt. Wat Brom aan 
formulieren toegestuurd werd van bui 
ten de buurt (103) bereikte hen h~el 
spontaan. Een vijftal vereniging~n 
van de buurt verklaarde zich re~ds 
akkoord met de aRtie en andere-ver~i 
gingen zullen wel volgen. 

·Gra·ag benadeukc Brom de 
ai.tie. H,elemaal' niet po , 
nile·t agi:,es•s ±ef, niet ve 
boze galuiden. Kalm en 
Brom b$1Staa,t uit gewone 
zeggen ze, Bro~ wil 1:og 
lrjk oproepen tot een h 
een oude en voorb:Ljgest ng.. 
0ndertussen besteedde de 
enige aandacht aan de akt 

WAAROM ALTERNATIEVE OPLOSSINGEN ZOEKEN 
VOOR DE INVALSWEG ? 

1 • HET STRUKTUURPLAN 
Het s truk.tuurpla · - · · 
beeld van de sta 
BeäoelJ.ing i,s na 
beeil:d' van te 
11,ëanden op te , 
be:gin t .ce ,plan 
a'ties moa•t men w 
M,gk wil. En daaiJ1, - 
tenbu•l!eau V.o:J!llen 
voors,te'l!Qen · geda·a ·- 
pige ricli tdoel!en : 
'de eigenwaarde van el'k stadsbeeld 
wo-cd<t gerespekteerd' 
'het verkeer dat 'aUeen maar de stad 
w,H d'oorkruisen, wordt bu i'nen de stad 
verlegd' 
'toenemende verkeersdrukte 1<ontroleren' 
'konsentratie van appartementen ver 
m~jden' 
'oorspronkelijke bewoners behouden' 
enzovoort!. 
Het is voor Brom duideliDk dat de in 
va1sweg het verwezenl;ijken van e.en 
goed struktuu~plan in de weg zal staan. 

3. EEN BUURTLEVEN NAAR ~E RAAIEN? 

De weg zal met zijn vi_er rijstróken 
een zware verkeer 
en zware verkeer een buurt'.l(,e_ven spl:ij 
een, Met alle gevoLge _ : onvei- 
ligheid, lawaai, appa fokken, 
buur tv.reemde be<Volkin àu~M:, 
enzovoort. De opbouw ee,tbate 
buurt is zeer moeiilijik. 

Dat de plangroep Vol h 
bezorgd is over ae inv dui- 
delijk. De richtdoelen s een 
vermoeden , het vcoes ee pr'ik- 
kenprojekt 'den bruu' eidings- 
groep grote inspraak 
Om inspraak 'los te 
prikkelprojekten op kan 
men met konkreet mat 
men met konkreet mate _ aller- 
hande al dan niet realisee-r,bare ideeën 
ten toon gespreid worden, ,aar de bevol 
king gaan. 
Bedoeling is om een bep lRings 
groep aan te zetten tot om zo 
gezamelijk tot een opbo nnen- 
maken'te komen. 
De ,p langroep 
het Mar,te1lar 
Op· de handtH n 
een ee11s1te m 
Man hè.laa·s• 
we,rd een gece 
Brom zou zee'l"' ve 
prikke]projekt.Ee 
van, het p,rojekt van 
dan in samensprll'ak me, 
kunnen bespiioken. word 
Op deze maniër zou he 
kunnen bewijzen da~ v ilk 
geen ijdel woord is, het 
over werkelijk prange 
gaat. 

INVALSWEG AANVALSWEG 

Onder deze boofdi, · · 
reeds uitvoe,rig a - 
ste nummer. ~och ied- 
kund•ige situering. 
IEn de jaren '50 · 
Mechfl,s,eves t t 
s,tad'scen't•rcüm. 
sprake van ~ 
het verkee'Jl eJen, 
de ring za1l , . 
Deze sane,r~ 
De weg was, meteen een om on- 
gezonde woningen op te Deze 
sanering viel ecbter ~ ig still. 
In d'e j•aren '70 begon met opnieuw. 
En hoe 1 De kaalsl!ag wei:d uitgevoe-rd 
en ook goede woningen moesten verdwij 
nen. Een sociale bekommems blee1t 
toen niet meer het hoofddoel te zijn, 
wel het scheppen van grootse wegen en 
appartementsblokken, w~ar ge niet 
naast zou kunnen kijken. Nu is het 
1978. De buur.t ligt en venninktt b,ij. 
Brengt het struktuuTrpian raad? ■

9 



. ' 
E: 1lE:ZET'IJING DE NAZI-AFPOGHT 

llij de nazi-ove·rrompeling -van ons land in 
mei 1940 kreeg Leuven ook zijn deel van 
de oorlogsvernieling. De bombardementen van 
de Luftwaffe waren dikwijls ~egen de bui;ger 
bevolking gericht. Het was de bedoeling 
zoveel mogelijk mensen "op de vlucht"te 
jagen,waardoor de wegen voor de geallieer 
den dikwij ts 1,1eblokkeerd raakeen , Onze 
stad werd bij de inval ook zwaar geteis 
terd waarbij o.a.aan de Tiense Póort tien- 

n deden en, gewond a de ka- 
• werd ons lan ilitait; 
n de .Weh<rmach de 
dµs ook te D en 
ndatu,; i.Qge ver - 

rgahen werd o op- 
ge even, De colleges en 
schepenen werden doo e- 
steldl. Er kwamen een heel . · iale 
ma·atrege,len in voege. Zo werd bij voorbeeld 
de openbare verlichting afgeschaft en de 
verduistering verplicht. De meeste eetwa 
ren, textiel en brandstoffen kw3!!len "op de 
bon". Vele mensen (nl. zij die niet i;,;enoeg 
gela hadden voor de zwarte markt) kwamen 
op een echt hongerrantso~n te st:aan: Met 
ter,ti.ja i-erd ook de ver,plichte arbe~ds 
d,iens t Lngevoe rd , waa,door de naz'i ' s hoop- 
ten de oor1ogsiLndustrie in · ' P 

draa" end te · tuur- 
n . . 

n 
' . ,~d·e'l! 

. ve een· 
b!ijar;ige dlle d'aarover ve · et 
Dt'j lepaa,td nr. 4 . De vo Uedige 1-euvense ge 
schiedenis der bezett-ingsJ'a17en mo·et nog 
geschi:even worden. Daarom. steunt d'it a'r+ 
tike1 op fragmenten afkomstig van mensen 
aie het nog dlemaal i1;e1f hebllen meege 
maakt. 

Ook vlak voor de bevrijding k,,am de stad 
onder intense bomba.edereent.en te liggen,di t 
keer van de geallieerden. Vooral in mei 
1944 werd er amiermaal veel schade aanRe 
richt. Er vielen 246 doden en honderden 
zwaar gewonden. Bijna 500 gebouwen werden 
verwoest en 1300 zwaar beschadigd. Op zon 
dag en za t.e.rdag 2 en 3 september 1944 was 
de uittocht van de bezetter alr,emeen. Voor 
nlee-r de laatste dµitse eanheden ce crokken , 
probeerden ze nog zovae I mogelijk l)l'lll\JJ:en 
en wer,cn op te b'lazen. Er uerde.n hee lwa t 
burgers o,pgeeis t en i•nge.zet voor de onder 
mi.j ni.ngswe,rken. De nelà.ni,trij:ka,te br\t~si;en 
over de Dij'le t,i;aren ondermijnd en in de 
ll'russelse s,traa•t i11, de buurt van liet St. 
Pie,te11sgast.huis ( tijdens de bezë t t.Lng in 
ged:cht als een du i.bs militair hospitaal) 
lagen mijnen onder de kasseien. Op maan 
dag 4 septemb.er (I,ormaal de maandag van 
leuven kermis) naderden britse troepen 
Leuven langs de Tervuurse steenweg. Zij 
kwamen de stad lany.s de Brusselse straat 
binnen over het d~orscoten van deze troe 
pen tot in het centtum geven wij in het 
kort het verhaal weer van een oogp;etuip,e. 

Die maanda·ITTU1middag bevond de heer R. V. zich 
met een w:iend op de Grote Markt. De herber- 
11en waren bijna allemaal. ges.loten en overa•l 
waTen de l:uiken dicht. In de .verte was het 
strijdrumoer te honen en nabij de bru1,1 over 
de DiD1e in de Brusselse straat zogen ze 
een duits soldaat óp wach•t staan. 

"W,ij, zi.j'n naa'11 ca.fé Monica 11e11oan d·at zich 
toen· fn de Dll·es tses•ti:aae nr. 5 bev~nd1

; Op de 
eerste verdiÎ!epinr. hadden we een u1tz1ch oo 
het Fochplein,,een s ttuk.i e van de <.i;ot7 Mnkt 
en van het Margarethaplein. Het 1,1elU!1.d van 
het geschut was duideli.jkeli Reworden en.na 
de't'bij gekomen. Na een ti.id,ie kwamen dr~e 
duitse solda~en langs het MarRarethaplein 
en de s·t. Pieterskerk tot aan de l':t>ote Macrkt 
en t,rokken dan, n·a even aarzelen, het P.;ebouw 
van d~ Nationa~e Bank binnen. ~et P.;esçhut 
en h_e,t geweervuur wàs vee'l hev111:er 117worden: 
S t m~ ón vriend 'ben i!k weer bu1ten ge amen me. ~. . ·1 
zaan to•t aan de St .Piete,:sker,k. Het was ,s,t1 
'· ' i •, 1 • end tot oo gewonden en ik waa.gde m a s ••ll!I.P , 
de Grot.e Mark'!: ~oen plots 1h:e't :',u.-oen ~pm;euw 
b;c,;g_on. filk k<>n• nièe.t meer l<,(ep; • M'!l.rn en1!i7 i:e,i 
ding was een van de nissen ven ~·7 St,,P,retl~:lil~_ 
ke,rk waaär{n ;{!k mij zoveel mi.ii,1el;1,,11k vers.toote, 
He't i<neÎ:tètdë om mijn oren van h~t )!;ew'eer-;- 
en müi:à.tl le\n:vu11t. Ei: werd va11uH de l!at.1- 

·l Bank :in de r Lch ting van de Bl:'usselse o,nae . dht 
s t raa.t gesclioten en van daax;u1 t wer · e. 
vuur beantwoord. Van waai; ik st~nd kon ile 
zowel in de ricbting van de Nationale Bank 
als tot aan de hoek van de Brussels7 st:,;aat 
kijken. Voor de oui van het stadshuis stond 
een duiese vrachtwagen met nech . !;ronde?' 
lag ~en soldaat met een machinewèer dat 
naai: de Brusselse straat gericht was. 0n 
zeker ogenblik. werd de duitser door e en 
kogel .getroffen. Hij bep:Qn te y,illen da~ 
het óove.:n het andere tumu>ltt van het schie 
ten, ait;k;J.o.nkr,,een akél:i.l!; ge·schr\lleuw dat 
stili,a·an in een :iloodsstrijd. 'Uitliiep. toe,n 
de s·ó,1'é1-aa•t onde.r de v11acntwa.gen .i!öodb11"oeçl- 

-de en-i>~oQs hee>l stH on zijn rug lilee<f 
liggen 

Er wer,d nog onephou'delijk vanuit de Nati:p 
nale Bank ge:vuurd en met zw1111rder 11:es~hut 
vanuit 1!~ Brusse1J.se ,st•raat. Plots lis he,t 
in de Nltctiopûre Bank be.~innen bz,anden•. 
We;i:,d '2le in 'bra•nd 1-es,;,ho;ten of s·ta'ken, .ffe; 
dui t ses-s ze in bnand ? llk heb he-e niet 1<un 
nerr uitmaken. Ik meeT\de dat d'e d'uitser,s 
dood war:en,maar plots zag ik ze al'l:e d11ie 
ko~en buiten )!;elopen,besche-rmd dooi; de 
nock en onzichtbaar voor hun tegenstande11s 
in de Brusselse straat. Ze lieoen snel we~ 
langs hi?t Fochplein' in de richting van he!; 
sta·tion. 0 

Dbr.R.V.lioorde no,11; enkele salvo's die in 
de Brusselse s t.raat werden afgeschoten. 
Dan l<.lonR plots een an~swek'kend geratel 
dat s.ceeds .naderbij k-.,am. Toen hij zijn 
b:oo hoek van de n~s w~agde 

·p dat het een britse tafik 
ogte vim de 
deed t'ek'en 
scheo t er b · li,acn~ 
, l'l'IJd' ,na ttu.u,r , •~t g_e,:,- 
1:wij"f e ]d h~i,e,11nerveuse 

tank. 0p het ogenbiliik da.'t 
· akd'oek zwaaid·e draaide de, 

tank dreip:end :i:n mi:i,n 11ich 
een salvo afgevuurd,gel~Rki~ 
raken. daar ik vlug <le'kking 
chter de d,ikke inuu, van de 
.Pietersker1<.. Het moet ~e'1 

z13n an beseft hebben dat ik een 
gewpne burger was,want toen het vuren op 
hield en ik min even liet zien bleef het 
stil. ]k had mijn zakdoek haastig om miin 
arm geknoopt en kwam nu aarzelend maar 
me~ beide armen. zwaaiend uit mijn sehuil- 
J> o,s.chi~n. Achtei; de tank zaP- 

eie britten -k kende 
e 1 'eng:elJ;,s en es anö:e11i:; 
tlîan;k fou"'e-n orde'n 
da~enl:ang se n, insll.av. 
ud'e.n word'en re t 
· d,aa,i; het 11eiaasvan dhr. 

Toen dan ook de ee:rstte burp;ers blij kwa 
men toegelopen was de bevtijd~ng van 
Leuven in d.e ]ate namidd'ag van 4 septem 
ber 1944 óffi!cieel een feit. De zuive- 
1"ing van het grondgebied der stad zou 
nog een aantal uren strijd kosten,een 
sttîjd ~aarvan we onmogelijk een volle 
dd-g relaas kunnen geven bij gebrek aan 
ae nod~ge informatie. 
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Plan tijdig. Aktivitei,~en binnensturen 
v6br de 25ste van de maand. Enkel a~tivi 
teiçen na de 10 <!e van de votgende maand 
wol'den opgenomen. 

97'8 : Groo,t e.valu!!,tie· 
=-.,,.;..;_.,;.c;~=;..,--'--.,"-v-an liji:T !llJtJEPA:MID,. 

er 11,9'/j,9 Wagenspe1l ".Zach,tjres aan 
=~----p""".--- 

17 s_: 8 : Wàgenspel "Z"a~_li3es S!l_n 
iî('è't 
p1,aat uren van ,opvoe,:,img zie b,i;e.r,- 
naast. 

19 september 1978 : 2Ó u: Infoavond over 
de 1<risis"e t van de Regering. 
Maria 'L'heresiastraat 93 te Leuven. 
0zg. : Wereldscholen/<::VA, 
21 ~eptember 1978 : 19.30 u : Start van het 
lsêe jáar Ar~eidsuniversiteit-Leuven. 
Iniichtingen: Maria Theresiastr_aat 93 te 
3000 Leuven, tel, 016122.91.93. - 

=-=~-===-.....;.'1~9~7,;;..8 : Elcker-lk's tuinfeest. 
spé Lên en kinder-spelen 

,aëlla-a:vond 
es,t in de tuin. 
t<s,traa-t 1 15 te 11\euven 
' . 

: Vo'l:kskeni!h van het 

e : van 1~ eo t 18 (mr. 
a8't! 57k, Leuven, : vanaf 21 u : 

SSV:Ot\d. 
d'e S_ticht:tng Lodewijk de Rae d t 
maa tschappe lij ke vorming 
20-27 nov. ,4-11-18 dec. 
egen op basis van mime: 

-- - 6-i3 okt. en 14 okt. en 4 nov. 
'Kont~t met jezel.f d.m.v. geleide fantasie 
en meditatie : 

er, 3-10-17-24 okt. 
men vorming in eigen hand 
ok;t., 14-21-28 nov. 

min voor jezelf : 
ólxt., '7-14 nov. 
: harmonie in eig,en leve-nsritme 
k,t., »4-2·1-28 nov., 5de;c. - 

Wi Lf,rd.ed G:J.aus of Myri,am 
, ·Koe,ts"eg 122, Ke,s-se]-Lo 

1 01:KONDE en DiIA.1.00G s,ta,rllen 
HANlHG lN Hll1'S , i .,s . m. de - 
assenen11;oming. 

• G tot 11;!.30 u . 
!Gts·te'èltj'e te Wij gm11al 
n: Ruelensvest 127, Heverlee, 

• 96. 1'3 en Jan Stas.saraai: 2 te 

"'"'-=."""==~1~9~7~8 : 2de Vrij entreeavond voor 
eid in de Beestzalen van de Gene~ 
atscnappij, Vi~al Decosterstraat 

4-2, •e euven. Aanvang 19 u. 'lloegang vrij. 
Or,~!l"i~atie Heverleese Hobbyclub. 

14 oktobeii : 
Muziek- en thea 

ee,rd door ',t STUG, 
'Leuven,, en het 
en, i.s~,m. BR·T 2 om- 

'C 

11 o'löi.o)fti:111 1 9\7·8 : Deba ta<Yond rondt 0n,tl't~kke 
L:i,ng-8·s•amèi:iWeilking i,n de S tedeUjke tlent<>,on,... 
s1:e1li;igszad, Vanderkel!enst,iiaat. 
O,rg" 1 W~rkgroep onttw-ikll:eld:ngs s amen"erki ng. 
15 oKtób_ef 1•9'78 : Opendeutrdag in HESO 
(Hevé~l~eä~ Samenlevingsopbouw), 
van J'(i) tot 1.5 u :fieteen:c:alLy door Heverlee 
vertrek: Naamsesteet11o1eg 164 te Heverlee. 
14 u : bezoek aan het huis en inlios tands 
Drank eu eten te verkrijgen ter plaatse. 

17 o~tober 1978 : Infoavond over 
sTii.~lNG mei! Jos Zuallaert· en 
Chris De ~ulell!èester. 
Maria Theresiàstraat 93 te Leuven 
Qr,g. : We~etdsonol'en/ CV A, 

, zachtïes aan met dat dorp ! 

l?I.M'.'IISEN, EN UREN v/m DE Ol'VOER"IiNG&N 

KESSEL-t.O 
zaterdag 16 september 
1'7 u : Gasa 8lanca 
1·9 u : Gemeenschaps<!entrum Den Bos co 
zondag 17 september 
I0.30u : Kerk Boven-Lo 
12 u Abdij Vlierbeek 
15 u Wijk Kesselberg 
17 u Chirolokalen Biauwp-ut 
20 u Park Heuvelhof. 

•Een rondtrekkend wagenspel is een aan 
trekkeiJ.ijk en volkse bedoening, Het zo_ekt 
de mensen op in hun eigen wijk,lo~t hen 

11,met luide trom" nas.-r •bo-iten en sp,eelt 
hen met voQkse hwno,r en op kri"tische 
toon •h'erkenl;a,:,e situaties voQr. 

Het nieuw wagen~pel' met 
h'e·i! d'o-r,p" neem-tt de r · et 
J aa·r van heit! èl'e,rp op t is 
een spe•l van ve,rze t ns 
die het Jaar van het do rt 
ah. kamoeflage voor geld, n macht- 
sp eku l'a t i.e . A-ldus word't de 011d'e traditie 
van het! wagenspel dat gesgeeJ;d werél op 
kermissen en jaarmarkten q'Oor nar.ren en 
komedianten met de bedoeling ma-atschap 
pelijke wantoestanden te hekelen voort 
gezet en nieuw leven in,g_e&l!azen • 

Met "üachtjes aan met het dorp" i-s ,regis 
seur Jan Das aan zijn derde wagenspel 
in Kessel-to toe, Spelers en Muzikanten 
zijn toneelamateurs en chh;o-leèie~ uit 
Kessel-Lo 

èindel'iik ! 
Eindellj,k is het slechte wee.: voqtl;ij , 
want ... de vakarrt i.e i • ach t e'r de -1.1ug. 
Ook voor d~ 11 -1 1-11-aktie ies de winter 
s1aap verledtm tijd . Het ontwi>kke1ings 
gedrocht steekt we-er zijn kop boven (al 
thans voor ons, noorderlingen) 
Voor allen die met deze onmetelijke op-: 
dracht (nl. de vernietiging van dit ge 
drocht) "i len aoorgaan, is er ree~s eén 
eerste bijeenkomst op 
WOENSDAG 13 SEPTEMBER OM 20 UUR in het 
OUD-GEMEENTEHUIS TE KESSEL-LO . 
Wat mag je allemaal verwachten die avond 
0voor,stelling van het thema '78 aan de 
hand van een diareeks. 
0keuze van een ,proj,ect dat door Leuven 
zai ge,steund worden . 
0 opstelling i,an de verdere kalender . 
0ve1.1deling van de verschiHende t;"ket!, 
s•amens te üen Man wer~g,ioe,pen 

Wat j1e zeker ook niet mag v 
notePen is d·at er op 11 o\h 
clebat avond' zal plaa,tsvinde _ 
w:LRkelingsssmenwerking i:n de- ' · ·, 
tentoonstellins,zaal in de VfJ, • 
(na-ast de stadsbibHotheell:) 
!let is de bedoeUng van deze avcnd om 
e-nl<.ele Leuvens vo1ksvertegenwoora-ige'1ês 
of senatoren hun mening rond ontwikkel 
tingssamenwerking naar voor te 1aten 

'b-reri'gen 
toe,tsen 
detai:i,,ls 

èn deze men~ngen met 
. Konkt"ete af's!l.r-aken 
voigen nog later 

Zoals je ziet is e,r opl3 se 
voldoende werk. Wij h~bben 
dig en hopen dan ook dat je 
heid onze bijeenkomst mag si:eren. Ie 
dereen is welkom O!l deze startavonä. 
Namens de we'l'kgroep ontëwikkelings_samen 
werking-Leuven. 

open thuis 

~eonen juU!ie OPEN :rHUliS al? 
Een b'eweging van gezinnen en leefgroepen 
,die bun huis en hun hart openstellen voor 
all.eenstaande gehandikapte medemensen, die 
om verschillende redenen in de keibat"de, 
op winst jagende.samenleving, minder kan 
sen hebben eot zelfontplooiing en aan de 
rand gediiu'kt worden. 

Gezinnen en ilee,fg,:,oepen voor wie ii.,ntegr"',tle 
,mee,r is dan ee;n mooi lüink,_end woox:d, die 
gez,:Lnnen en leet1gi;oepen wil!len ben de 
ma,te,11:Lji,le en psy<!hhche ru,i.mte ~e!Ten 9111 t'e 
g-ro·e::iî1m naae ze.iJlhtland•ighed:d,,,. •een r,wimte 
wwS>r hün handicap, nile:t weggemo'ffe,lél: wordit., 
majfr waa11 men la-ngs, 2 kanten wee,t dat men 
sen el!kaa-1' in ,hun andeiiszijn aa-nvull!en, 
da•t mensen, wie ze ook zid,n, elka·ar 
~unnen verrijken. 
Winen ju-l!lie OPEN '.l!BUJ!S leren kennen? 
Voor meer inlichtingen kan je ook steeds 
terecht op het sekretariaat van de 
beweging : OPEN THUIS; 

Broekstraat 91, 
3200 Kassel-Lo 
016/25,24.43, 
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