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VERDER IN DIT NUMMER 
Zal de Kesselberg 
verdwijnen ? 

De Kesselberg mag dan al. 
wel gel<ltt8!.IC!Crd gebied 
zijn, be,sc;hermcl is hiJ 
daarom nog niet. He c wa 
ter dat in beekjes lang~ 
het' oude motocn:ossci.rcu.it 
afvloeit, drelgt de Kes 
selbcrg met de dag klei 
ner te tn11ken. Een BTK 
ploeg probee:L tegen de 
ze wacereros~e op te roei- 
en. 
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Krijgt tweedekans 
onderwijs geen kans ? 

lloewul de i;esul tate,1 van 
twee janr po~itief kunnen 
genoemd worden, ziet de 
toekomst voor he t, Twee 
dllkunson<lci::wijs van Leu 
ven er niet al te schit 
terend uiL. Zal het ge 
reduceerd worden tot een 
onderdeel van sociale 
promotie in het stede 
lijk onderwijs? 
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Wijgmaal wijkt uit 

Ondanks het feit dat jon 
ge mensen cpch nog probe 
r.en can zaak te beginnen 
i.n de kleine gemeente 
l~i.j gmat1l, vinden arrde'reu 
hèt voor bekeken in dit 
rotlund. Zuld-Afrika i.s 
de sirene ,waaraan niet 
kan weerstaan worden. 
Na de euforie komt ech 
ter ook de ontnuchtering. 
Een gesprek mee een kan 
didaat emigrant. 
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Eenheidsinitiatief 

De SP-eenheid -lees dit 
goed : Socialis ti.sche 
l'rogressie,ve eenhead - 
in Leuven is een ~eit. 
liet p~a'tfonu k1'inkt als 
muziek in cle oren van 
al wie de idee van een 
progressief front in zijn 
hart draagt. Maar wie 
goed luiste,t, hoort eu 
de zang van de sirenen 
in doorklinken ..• 
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Schepen Pierco was zonder twijfel de hexd in 
de raadszitting van 22 maart. De diskussies 
speelden zich immers af op "zijn" terr-ein : 
de sport. 

Verhoogde tarieven 
Het g~bruik van de Leuvense sportakkomoda 
ties (~wembaden, sportzalen, openJ.uchtter 
J;einen, •.. ) ,zal in de toekomst duu.rde-r wor 
den. Pierc0 vond het hoogdr;Lngend nodig 

· ssen. Hij motiveerde 
1,Tij2ei;i o~ de s·~ij gen= 

77; : 4. 1.7 
.)' en dit; 
, ,000 f:r. 

. · J:r. ~ in de liaats,t 
en dus pe idkomsten ·,11 

echte,!:' vanaf 19,ZJ o,n~eveer , 
Dat ·maa\,_t dat de kloof euss. 
:Lnkoms·ten voor spor t s rieed s 
(Een voorbeeld : in 1 98"0 bedroegen 
komsten ongeveer 20 miljoen, de uit 
echter 112 miljoen.) 
Pierco vond dan ook een prijzenopslag ge 
rechtvaardigd, en wees erop dat de verhoging 
nog lang geen gelijke tred houdt mët de 
index, en dat zelfs de nieuwe tarieven nog 
ver beneden het Vlaamse gemiddelde l{ggen. 
De ~wee oppositiepartijen keken er toch 
wat ande~s tegen aan. De socialisten be 
~reurden, dat het advies van de sporrraad 
door Pierco niet was opgevolgd. De sport 
r~ad had gevraagd, de tarieven pas te -wij~ 
ZÎ.gen na het huid:ige sponj,aar (dat loopt 
tot au·gustus), omdat de verenigingen hun 

hierop baseren en het lidgeld van 
jaar al ge.Ind is. 

woqrdde hie,rop da: de niem,e pr,i.j 
ten goedgekeu-cd worden en dus 
ijk pas V,Q·l11end seizoen van 
len wo rden , Van Zeel>roeck en V'an 
,SP~ siotE:•11 nlet u,i,t dat d.è be-trok~ 

. s gezamen•Ej k rö'ri'd <Le t'afe1 ,n!pes.- 

ten gaan zitten om enkele ano.malieën irn het 
huidige sys tncn: weg te werken. Ze betreur 
den dan ook, dat Pierco niet eens was inge 
gaan op hun vei;zoek daartoe. 
De Vo~ksunie kwam met andere be~waren op 
d~~n. Mevr. Lambrechts ze~, dat de VU hé= 

' oqrs tander i;s van een sis tèem 
es, maar principiee~ vi>t1dt 
mod'aeie g,:at:i,s ter beschiR 
èV'olkin_g mcez 's taan, Van'élezan 
r nog aan toe, dat he.t 
de s•tett:e,\,ij,ke ,akaèlem~e is 

• ' ·i ,. at• :v.oor d·e •a]igenlene .ti~s · ~ 
plooung van de bevoll.v;i..ns o , 
gevraagd , DemokratiserilJ.g , 
doen ,tarie.f11e1:hogingen zei 
hand gewerkt, aHlu•~ Van I 
gang tot .spor tbe-1,1e.fening wordt stee 
lijker, en s teeds mee r bevoLki.ngsgr 
gaan en•é!n uitgesloten woi:den, WIit 
temnijn de volksgezondheid zal gaan scha 
den. 
Al deze 1:edeneringen wekten bij de meer- 
de rhe i.d enig protest. Wouters {CVP) velëWeet 
I.anbrech·ts een 'sloganst:ij l •, Verlind'en (è:VP) 
-!Ou met twee voeten op de gron.-l blijven, 
'Hebbinckhuys (CVP) noemde gratis sport voor 
iedereen absurd. De infrn, l I uktuur moet nu 
eenmaal betaald woirden, en ofwel worden 
deze kosten gespreid ove= d~ ganse bevol 
king, zonde·r dat de -bepe rkr« t;roep- gebrui 
ker.s ervoor betalen, ofwel laat je deze 
Ve.tfuruikersgroeJi wat 1111iér betalen dan de 
an'de,ren,. en vraag je. dur inkomgelden. Deze 
il.aa:t's te visie leek de- OVl'-PV\1--meerd·erl1eid 
eeî! bete,re l.{eu;,e. Ze stemden dan ook vóór 
lde ~¼ei:1\oogile) sptn·tl!llr±cven, tevwijl VU 
t.egenstemcl~. SP c>nthi:e•l,d1 zi,oh va.nw.ege het 
door he.r, aa_nl,le kil; nagde oe b;i;,ck 111m ove r leg. 

Iris oogappel ? 
Niet voor d'e eerste keer ve rrle.n e-r ook 
vragen ge s te Ld over tennisklub tsu. IYeze 
k l.ub zou een perceeltje br,a.'ltl i,ggende grond 
aan het Boudewijns tadio:-1 (Kessel-Lo} van 
de. stad in huur krijge:1, om er op e.a'.gen 
kosten twee k l eedknee r s , een sekretariaat 
en een bergplaats t~ bouwen. 
Mevr. Lambrechu (VU) was ande'rmaa.I aan 
het woord en vroeg zich af, wanneer de stad 
nu eindelijk zou ophouden privileges toe 
te• kennen aan de tennisklub. Ze wees erop 
4at Iris slechts I fr. huur moet betalen 
voor de grond, terwijl de boogschuttersklub 
1000 fr. moet neertel.len voor het gebruik van 
een cent. Bovendien pleitten zowel Lamb1?echts 
als ·V'an Zeebroeck (SP) voor een gezamenlîj'lèe 
duo.r.zame oplossing van het kleedkamerpro. 
b·leem in het Boudewi.jnstadion, waarbij aile 

klubs aan hun trekken kunnen komen. 
V0lgens Pie~co is dat echter moeilijk ~e 
verw~enlijken. Gemeenschappelijke voorzieni~ 
gen voor alle kkubs zijn niet praktiseh 
omd·at de verschillende oefenterreinen 'te 
ver uit mekaar liggen. Het gebouwtje dat 
]ris mag optrekken zal bovendien iets voor 
lopigs zijn, want de finaneiële coeacand 
-van de tennisklub laat niet toe deel te ne 
men àan een duu~zamer opzet d•at bijvoorb.ee];d 
in samenwerking met de stad zou worden op~ 
genpm~n. Volgens Bicrco was het v.oorste1 
'c!'an ook maar een noadop l'oss Lng waardoor 
li'is uit de moeilijk)iede9. komt en, waaraan 
S:taiL Leuverï Qiets -wint o,f ver'1kest. 
11e si~em,ning : S·P onithiald zi.ch, andèrma-al 
wez.~ns, ge·brek aan ov.edeg; VU stemde tegëri. 
'B,e' me.ei;:'d'èrli.eid 'Tl,'.am het vooes tel aan. 

V1:3genminuutj~ 
Tet slot van deze al kor t e genreen-tleraads 
zitting kregen we ook nog een kort wragen 
uurtje. 
Vooral Libert (SP) had een mooi boodschap 
penlijstje me~gebracht. Uit de diverse ant 
woorden op zijn en andere vi:agen vernamen 
-we volgende nieuwtjes : 

. De infowinkel bestaat nog steeds. ~ever 
lenging van het BTK-projekt is toegekend, 
en men kan dus stilaan weer aan het werk 
1·ond s t rukcuurp Lan en ruimtelijke ordendng , 
. De rodde LrubrLak in het blad van bec- Leu 
vens stadspersoneel zal voorlopig niet meer 
verschijnen. Niet, 1.oals de ronde doet, omd'a~ 
Vànsina het zou verboden hebben. De redak" 
tier.aad had Vansina echter "'el om advies ge 

i'Vraa!,/J• hierover. De burgemees eer had gealit- 
w/)o_,:d .. d.at he.t misschien toch raadzamer ies 
i,n. verkiezi11f:lfi,S crijd om dn t genre van be 
richtjes weg te Laten en moeili,jkl\eden te 
,,ei::ruijden. 
. ,M0·e,t he,t l{um.inistisch Vc-rbo-nd' ~ in cegen» 

·s ce,lHng eo c andere va,renigingen - de on.e 
-vangen aoe-lagèn v.e-rrec!J tvaai:dig·en dopr _èen• 
"èrsLag v.an ink0mstcn en uitgav,en 7 ~e@., 
zie Vansina, d i t; is geen bui,tensp.o.r~gJS! eis 
van he't schepenkollege. Het flumsnht-is.ch 
Ve,rlronà hee f t dit zelf voorgeace.Ld en heet 
kollege heeft hen alleen wil1en berinneren 
aan deze ·belofte. 
. Van Itterbeek is nog altijd fel in de, 
~eer voor de invoering van het spreekrecht 
voor; burgers in de gemeenteraad. Hij v;ro·~g 
wanneer Vansina nu eindelijk de fraktie 
-voorzitters hie.rrond zou samenroepen. Van 
sina· wacbt echter nog op enkele bijkomende 
informaties : alvorens met de diskussie:s 
te starten, zou hij graag de mening van 
de goeverneur kennen. 1iJ 

, 
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ZAL DE KESSELBER.G 
VERDWIJNEN ? 
DE BESCHERMING VAN DE KESSELBERG 
Het Dijlepaard is weer eens op scap in de natuur, deze keer richting 
Jeess,elberg,,. Het Dij lepaard weu zelf h~e het zat met de berg en 
wat e'I' allemaal gebeurd is om 'dit n ed i:n stand te houden. 

~o,qi:steUing 
De &e,S'S'eJ,be11g ( gelege~ •tus•sen de. !":i;l:~J!l•s.e~- 

- 5 teeiiw!lg en de ,Be'i;-gs'ta,aait in l<!e:ssi?-L-1,loj 
,maakt >ae,el. uit van de heuv:els ,Mm h·e.t 
Rage.J.and. ll.lgemee11. wordt ä.angenemJ?,':' dao 
d~ze heuvels eigenlij,k oude z,;i,ndb~nke~ 
zijn, de top eirvan werd. door. de lhe~t~a·an- 

a.fgezet zo'n 10 mil3oen 3aa•r ge"e en. 
z-ee d t d Wessel Er dient evenwel opgemei:kt a. e - 
berg vroeger eigenl:i.J I.< vee.1 gr<:':·er li!<lS • 
doch door vei:sch.illende mens.e•ll.Jke 
ingrepen- de aanleg van de spoorw~g ' 
Leuven-Aarschot, de aanleg va~_de courbe' 
de ve~hoging van de spoorwegL13n naar 
Mechelen, ... - werd hij gereduceerd co~. 

~:. . En wat er nu nog van overbliJft wat u-...J 18 • lJIDd 
is zeker de moeite waard om besche ce 
worden, 

De Kesse1berg is in meerdere opzichten een 
interessana gebied. 1 ei;r:i,,jke Op geologisch vlak kan men er e 

nemingen doen over de o~bouw ervan. 
e Wilselsesteenweg zijn er grote 

-ngen \'laar men duid•e-lJijk de 
e }aae.n kan ident:iliieeren: 
r0es,tbi;uine :Lj,zerhoudend·e 
ng. 12 gë 

'e D-i!e.s,tr!i:a•a · ) ; 
d!ir eerl kil, 
1:1 daa~ontle• 
m. ? "'itg 

· . . anzee werél 
jaar geleden'. 

:Pl,ant!kundig gezien i.s de llé1>ssellber,g 
inli'eress.ant door zi;in •heidevelde.n. föi.t i:& 
ev.enwel niet de oorspi:onkeliJke begroeii~g, 
l:!oven op de berg (NW~ vindt men e,r een 
overbli;ifsel van : het bobn:i.seb bosje. 
V,r:oeger 1o'l!S de berg h:lemaai bebost (•k!a'?'t 
"an ~erraris van de 2 helft va~de 18 
~euw), daarna ~erd de grond bewerkt doch 
na een ti;id werden deze akkers verwaatrloos'd 
en dit leidde tot de vo=ing van heideveJ:.den. 
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Een bei~~veld is dus eigenLijk een semi~ 
nacuur~Jk landschap. Het aantal heide~ 
~elélen l:ll net Hageland is zeer beperkt aan 
et worde, vandaar ook het belang dat d~z 

se~berg bewaa~d blàijft. Naast, 
e~:red ':'ind,t men er ook nog gra,s 
ul:gkru1dvegeta.tie en bosjes. 

Ook op het gebied van de fauna i,s de 
oiad voorzien,. men vindt e1r 
e sooi::~en vlindeiis, vegel!s 

en d·e o.éverzwa•1uw), 
r0d'e öos~eren-, ••• 
sin de a~cheo~ogie, 
van een oppri.äwn, • 
8/t omr'.i!ngd !i,s do 

~ angs ·de l<.Pni 
oven gaa,tt dan ziett men na 

·g b,o;ven op de he,rg dat tiet 
,omrri.ngd is door een lage ophQR 

z, '•n de t'es·~en van de. waa van de opp{ 
,De ~ssel~e•rg is ook ibelansr<i.j,k al• 

recreat1Jegebtted. Men .ontmoet er veel -· .. 



w1md'e'laat;s en. jeugd'giroepen, die zieh daat 
g_oe.d kunnen u,itleven u.e·t Di"J"" d " · "' ,_.epaa,r ,. naau-t u alvast een wande1ina.. aan lt .. . .,, , u z.u ni_et 
b~drogen u1.tkoD1en want bij mooi wee.1i ii:'s nee 
zicht adembenemend. 

Oîn al deze redenen hebben verschillende 
persone~ begin '70 geijvend voor de 
klasser1.ng van het geb1.·ed D K lb . . e esse erg 
~ad il.~ers enorm te lijden onder de 
3aarl1.3kse motocrosswedstrijden. Ueze 
personen haalden hun siag thuis en de 
Kes·selberg w~rd S!klassee11d gebied in 19rrJ. 
1}.eze kl~sser1.ng dtent ais ·bes.chel11llin~ voor 
~et ,geb:1;ed ; onde,rnoudswe:r.,ken zijn tQ'ege_- 
la t'e~,, 1'.1aar ei ke mil iÎ/eU-lll,lgrij,pend·e 
6e:hssang ~b:v:b,. \\et aanb11e.nggn ~$11.D P,a,pe':)rê!Î)) 
ma.et ,goedg-el!iEmM worod,'ell ,don . de ~':iten.s•t 
fllmumen-ten en I;andlscha-ppe'I!, · 
11!1att we:11d elf nu ll;,on~11eet· gedaan om de 
iies:s~'o'e"lig, t.e b0ehoud1en ? 

.Eirosie 
~eû g~ootste probleem van de ~esselbe1,& 
l.'5' d'at van de 'Watereros:ie. De norma'le 
afvloeiing van zo'n berg gebeurt venspreid 
langs aUe nellingen. Bij de Kes seäbezg is 
dat "niet z& : ,:ingevolge de motocross- ~ 
wedsm:ij<len zijn er heel wat paden ontstaana 
1!ij regenval volgt het water eigenlijk 
het oude- cfa:cuit van het motQcro-ssparco,..rs, 
het wate c aldus echte beekjes die 

van het circuit naar beneden 
in êán pak langis de heHing 

• De he>llingen wo,rden aldus, 
tsen u:iicgeschuund om na 
wei in te s•to,;ten. bè 
t 4 ûs ,~e.t 'de da.g k],ced,ner 
~e-rd ~aan nu ia.n ,ge:d'a•à:n R 

-i. ·,ug werden er djdens een eenste 
- 19,9) acacia's geplant op 

Xe • Acaciá's hebben een breed 
w~r~elscelsel en kunnen dus veel grond 
sameahoupen. Dit bleek evenwel niet voldoende 
en daar.om we-rden ook her en der hou een 
scha • et sp.oorw~g!)a1keJI - 
aan osie tegen ce gaan. 
nez plaatst waar het wate-i; 
de e om de kracht '1an de·ze 
, be,r,JW:1' 'tie ,b1teken doox ze te 
6 t1eide m'il•ati'e.g·ei;en hebben de, 
e!os,:ire '.eJ:1, wa,t a.1Dgërèm'!I .. , ~o·ch. ~ng-d!rl- 
p~,:ide; e:Jren , b.'lerlle.n noo,èl1zakè•l ~J•~. 

De cwee~ p.e1àrode,,wmg1:' aan ijiet l~et ,'\!an 
.. art g~an van een, .B'FK:-p.ojekt (:]ul:ll 1980~. 
sct · a•anV!17aag van ''De v:r;i!end'en van 1-1.eve'rliee 
~~s -en, Mee1id•a'lµwoud • hee-ft het s,tadsbestuur 

Leuven een,.B'l!K-projekt in het leven 
van met cte opdraC:h,t o.a. de Kes,selberg geroepen . 
te valorisaen (andere opdr achcen 1o1a•ren . 
het aanleggen van een wan~~lpad langs de 

. ·ie van Egenhoven co't W13gmaal en het 
DiJ k 'D B ') - 1 riseren van het par e ron . 
va ~'llK-ploeg ,(juli-november 1980 en mant 
n;BJ-februari 1982) beeft reeds heel wan.werk 1 t Jllet de hul,p van de Dienst Bepll.ant!l.ngen 
verzed g--eenl!e Er werden een vegetatiekaart 
van e "'"' · d herbarium samengesteld van e 
en ~end ·flora de g~oeven ~orden in detaii 
bes taan e '' k n en er we.r.d een a,lgemene aar,t 
~pgend0Jll8be,...., gema:111<.t iue·t de bedoaiî,11g een van e -o - . 

in.fiornl!ltiepanee.1 a·an te brengen ten batre 
':'an d.é wandel:aa1;s. Met het oog op hetr · 
1:nstandhoud'en van de beng werden de. beid~ 
vel~en gemaaid: de wegen-werden vrijgelDllakt, 
de Jonge cpach i.e tende bezkan in ae beide 
velden werden uitgetrokken- en de oLaatsen 
waar nog spoowegbalken 111Deten ko~n 
tegen de arosie werden in ~aart gebracht. 
Naar het publiek noe heeft de BTK-ploeg 
haar wel'king voorgesteld op de Handltlsbeurs 
, en in ltnfo-Leuven; te vena is °":i:;_ .è'~n wijk- 
vergadering geweest (op ZQ juni ·•·äl i,n d.e 1 

feestzaal '*esseldal '~ om de \9ij:kli'ey0ner,s 
te betrekken bij d'e ,bescherming Man hët 
geli'ied. · 

ilin• de n 
'ddngen 
'1,ie·11de-re; 

. '•, ~ 

. ~e 
• 

m , pes'trootje en s 
and de hellÎng zoude~ 
~n bremstruiken geplant wor 
helling zouden spoorwegbalfk 
worden voor de watersi:,reidi 
.kloo{ langs de Wilselsesteenweg zou 
afgesloten,worden om verdere vennieling 
te.voorkomen en tevens om veiligheidsredene, 
,na. de winter zijn er enorme blokken 
ij-zerzandsteen naar beneden gerold). 
Ih een vèrdere toekomst beoo~t de ex-BTK 
-plo'èg een broch.ui:e samen te stellen órit lig't 
gebied bekend te maken alsook een 
excur s i.egd.ds voor de humanioralee•rlingen. 

Besluit 
!De .Ke.s,se,tberg kan e:ntel bewaard b'lijy.en 
indtien de bovjlnslte b.odeml aag t.nl. ,de 
roes tIB-ruine ij zerzand's ttean1aag) b i jeen- 

1 gehouden wo,rdt_c. Deze l,aag houd't imme'l!s de, 
!Çes,selberg samen l',1ant daaronder bevindt 
~:Ëeh een losse witte zandlaag. Er moeten aµs a11ihgend verdere maatregelen genomen 
wo'r,den om de erosie van de bovenlaag ( 'd:e 
kop') t.egèn, te gaan. Die kan door aange 
pas.t.e beplanting en mits de wai:.e,;,.fvloeiing 
te sp.re i.den aan de hand van houten scho t ren , 
D.it moeE snel g~beuren want elke dag 
erodeert de Kesselberg verder weg en het 
zou zeer spijtig zijn moest dat lllOoie. 
natuurgebied verdwijnen. 

Wenst men verdere inlichtingen, die 
n bekomen worden bi9 : 

oe.g •Kessel,berg 
t Beplantingen (2° verd.) 
emèencehuis lleuveiho,t 

!leuveilhof, 1 
•3~Q'O KesJJel-llo [) 

~L.o van de Bbnd van Gl;ote 
bi•icee't7~e in zig,n ,fe- 

n, ,d!e; ll'o. id een oproep 
n voor ons e-:iJgen D:iij•· 

de•1iijk gel)aar ste•lde de~ 
z 1!ij k ten zeerste op pt<ij s. 
Het sp·eu1uin. e ijilepaard vernam evenw~l! uit 
goede bro_n aa·t de hae'r bu.rgemees,~er, Jaren 
l@ll 1i& van genoemde bond~aidel~ng - wat 
ovez iigens prij,zenswaa11dig 1.8 -, aanstoot 
naar aan de 'rek-lame' die de Bond aldus voer 
de voor de stads'kt!ant. Want, deze stad-skrant 
heeft aldus de bul'gemeestte11, rechtsureeks 
niets•~e maken met de geziin~belang~~ 
Tencz.ij, . . . er ,misschiien gezi.nnen ~1Jn die 
t;ed.ang he.c_li;ten aan wat er 1omgaat in hun 

r□stad,) 
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WIJGMAAL Wl:J'K'f UIT 

ZUID-AFRIKA : VOOR BLANKE A VON1URIERS 
Wijgmaalse mid'densfand •gro·eit 
Het gaat de midd'enstand in Wijgmaal bl:ijk- 
1;,8lul: goed· Het handelaarsve,bond van Wij g- 
maa en omliggend 1 d E . e te •t 75 aangesloten le- 
en. en tl!l.et onaard~g aantal voor een klei 

ne gemeente van pa'kwe'& 3. 500 il ,, .00.0 -tnwo- 
1'1~ ';9 • 0nd,anks he,t ,g!l~é-ï!'.klaatt over •hèt moei 
LiJ ke en narde leven :va:·n tl'e zelfatandige, 
ond~nks de zware lasten die drukken op de 
kle1:1_1e en middelgrote ondernemingen, vinden 
SOtllmlg!! mensen toch nog de 11K>ed om een ei 
gen zaal( te beginnen. De concurrentiè van 
de &ro0,.~warenh.11izen• is nechtans gr\(o,t. 
Le\lve~ ·les als het wa,re· overssp,o·e1cf met groot 
warenl\~z-en en de gro'ê'i ':i,s vooralsnog niet 
te stu1ten. Als we boodschappen willen doen 
kunnen we ons kar-retje op elke ui choek en 
zelfs tot in het een~ van Leuven goed 
v~lladen ~onde1: noemenswaat:d,,ige vet'P,'laat- 
s lngen: Niet ve,r§e ten c)leq,ue en b,t{!kl?aart 
k~~a-c •~ 'l\qucJ:en 'ocli, 1,;o·r5:t; w-~e nog mföcfet op 
Zl.Jn ge'l:"d Le t , d_e, 1i'boppingkaar,t. Kessel-1:o 
h77ft zijn Nopri, Nonkeltje Tapijt_, en er 
Zl.Jn.plannen voor een grote Deïhaize langs 
de Dl.estsesteenweg. lrever;J.ee kan zij,n. in 
woners b~voorraden in Colniyt, Delhatze 
en G·B. Leuven-Ge-n'.t.rum is goed voo,i; een 
lin:n:ova,ttiron; een Jialil.1:1,tet,e Ga'l:e-ries Ansp·ach, 
overgenoïnèn door Delha,ize, een S~rma,-P'enne;, 
eneneens een Colruyt en er is sprake van 
een C.en A. op de Bon.dgenotenlaan. De 
Vaartzone is bij uits-ti:ek de aant:i;:ekl,;:ingspool 
voor l!:Dootwa.r.enhuizen : Massamark,t, Super 
ccnfiax , Shoedisc.o\)nt, )lticocenter, ,!::,ish 
en Ca,i;ry, E>ran~end~scou,;1-t v :uaduk t, B'äeiFen 
bond. Verder zijn er op een boogscheun van 
Leuven, althans voor wie een auto heeft, 
een GB-supenna~kt meE bricocenter en super 
garden, een Unie en een Amerikaanse Stoc-k. 
En voor wie. er een k.l.e-i ne uitstap van maakt, 
kan Unikamp nog mee dpe"!\, met, de dah~ ~ 
P;robee11 !laar maat a~s kleinh,ande}a·act t_egen 
op te· b9ksen. ~n toch .~ebeurt het dat jon 
ge mensen een eigen zaak beg.innen. in het 
laatste jaar zijn er 2 kapsalons bijgeko 
men in Wijgmaal. Een gespecialiseerde zaak 
van aq_ua,t'~ums heeft ~t aangedurfd -zijn 
,deu1;.en ·re ,open.en. Eind,e,lij)<: is e11 re~T\ 
fri tuti,r in h'andöcrei,!< · vah• 'de Wij•gi;,_1a1lefl'à're1i. 
Enkele kines:i,sten ziin m<!'t een eigen prak 
tijk begonnen. Verger waren er al 3 huis 
artsen, een succesrijk tandarts, ee!): schoon 
heidsspeej.aliste, enkele kapsalons, 2 apo 
theken, 2 kruideniers, 4 kleerwinkels,, .!i 
bakkeq,_, 4· 'be enhouwe psl, &ef; wijnh-and'ei'aa•r, 
een ijS'"sa_'.lfo,n, een el:'e·!.<t-r;i,cite:its-w•i,nRe'iJ: e,n 
enkele be'drijJljes :Lo ê!"è bóuwsek~ot: me'tr 
uitstraling naar bui.'t:en. Koi:tom een lcl!eine 
gemeente. met alles biilnèn :iandbet:ei:lc. 

De .rroep van het verre zuiden 
Toch ~s he't niet a•liemaal koek en 'ë"i ·ren 
dna,i;om beslo,ten enke1te ze,1,fs t:a'n,_qi;'ge:n' hun 
ge1uk in• her buitenland te beproe~~n. Ne~n, 
niet in L~-xemburg of Ned~rland. Zu1~-Afr~ka 
schijnt ·de sirene te zijn waaraan.niet kan 
weerstaan worden. Wat trekt hen hier.weg 
en wat trekt hen aan çm zove,r van 1hu1.s te 
gun naar een land d:at 1:eeft op, -de 'v;ua 
kaan 'van de ap1J1:the:id1spoill~l!iekî .ID'~-~ -iif81H"ek 
mee êén van de kandidaten. laat b~~Jlèen dia,t 
de gro~e crek een tlubbeltJe op z1Jn kant 

Ls , · · d · tl d Opvallend is dot men wegWl.l uit 1t ro an• 
aegeringen die voortdurend vallen en op- 
8 ttnan zo!ld"'r d11t er ande'ne personen .de 
md:nisterst·oel!en b'eze!!tlen, l:11ac s,taan, d•at 
er een andere polit~èk- gevoerd wordt. Ln 
cijden van vo ,1·spoed "ord t he c geld la~~s 
d ren en vensters buitengegooid, terw1.Jl 
e~ in kci.sis vooral de l<.leine man, ook 
: klei~e ?.alfstandige, ~itperst en Belandt 
me•t al1~ zonden van Israel. Voornl d.e ba 
lBB tin!!$'!\ 1:uggen tiPó)~,• Be hol,ti tt van w~tt 

ve-rd l,,n tt gaat naa1; de s unn t en watt 
ment die ermee? Ook de kosten voor ~evens 
do:erh~ud zijn duur en de zelfs7andig~ moet 
:nvendinn veel afdragen voor id.Jn s~c::~ale 
z~knt'l,,1,_;_J en krijgt uiteindelLJk weinig 

to1r11·S• , , ,J.."- •11- ff et larid van 'belofte : Zu1d"a1•ll,1~a 
. . -~oi land mee een sub- 

t I Afrika ~s een .. - • • . Zll ' ~ ,; ·ltlimaot. Men 1<,an er rustLg ~'l.asan 
tr:>f'~~-b en om on>!e aquar11ns een 
en s:t~mplaren opecur 

llUf t) 
"""' - .. Be~fO~t_ Al,11---M OitiMt~•~t•·--.-..... .... o.J.,,- .• ....,,., ... -- ., . 
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------------------ 0 l!Xt•tisch tin.tie te geven. Verwarmi:igskosten 

heeft men er niet en de kledin6 is goedkoop. 
De ~elas•ti?~en ~ijn er C4.eev laag, Een b'la~ 
)gen~ me,t een 1!'1,t)Jl ci'at 40,(L 0))0 J: r per j a<!,"'C 
-ve,rdtent, beêl!a!lt s•l:echts 2s,.,ó.OO fr. bel as- 
tingen. SociaJ:e zekerheid, !llu.tualiteit en 
pen.sioen zijn geregeld. qet zijn weliswaar 
privé.verzekeringen., ,naar ze bestaan. Slecats 
1-5.% van het loon g:ut naar ))el·astingen en 
sociaLe zekerheid' .. Water., !!l,ekq:i:ci.teit, 
v;O'eäing z.i_j-n zeer go,èd~o,ci'p. \i:c,téä~ng kos'r 
oi;igev.eer 5. dgq fr. pe'!; maand, Huren is er 
wel duur, maar grond kopen en. bouwen zijru 
daarentegen heei goedkoop, althans voor te 

_blanke. Die kan gemakkelijk 2 huizen hebben 
.me.t een riant zwe!!ldc,k en dan nog een huis 
voo r z:ii;in zwa:FEe s,\av,en. Dat is zowat een 
ve-rpil iclltd:ng. In Zulid-Af11i>ká -g;eraken is ·e,<fü 
ander paar mouwen. 

...... u ' '". ·• •• "'""!! .. 
0tC) "''"''"••• .. ••••111 •••H 

Eerst moet men een aanv-caag indienen en dan 
krijgt men vrij snel een dossier om in te 
"lllllen. Dit wordt door een commissie gekeurd. 
Men zal nagaan of men ~w bekwaamheid kan 

_ge_B'f'uiken. O!;r~ hèt ver1ede,n ~p.eelç een rol 
è'.n de poiil,t!i:e)ae opv,l!l't>ti'llg.fu,. ,/i'.J,s men goeÏl 
gjakeu;rd wi>,:;dt, krijgt men',een werkvergun. 
ning voor 3 jaar, Men wordt d-us gastarbeider. 
Een definitieve vei;bl ij fsve11gunning vas tkrij 
gen is natuutëlijk voordeliger, maar moeiliJk.. 
~n dat ,geval is men binnen. Men werkt dan 
10 jaar bij dezelfde baas, •;ver,d:î,ent goed el'l 
ktëiJ'k't d'an een peq,s,ioen. Oa11 \,an m'en opnie\i)' 
10 jaar werke·I): e_fi tei;ug een jlensioen krij,g_en. 
liet la,_ags te ink'Qmen bedraagt toch ook maar 
21.000 fr. netro. 
bm Z-uid-Afrika binnen te mogen, mag m.en ge-en 
$Chulden of l,eningen meer a•f c·e lossen he'b 
.ben en hoe meei, geld men kaJ:l meenemen hoe 
1leve,r men j'e gind..e,r z.:iiet "klfmen. Di:t is 
voora-1 ,waar; voor d'e aTbe:Lder, len dokter 
i\oefr niet z,oveel: geld te he-'b'ben, zijn kwa 
lificatie is voldoende. Wil -men het land op 
nîeuw ver1.aten dan. mag men DJ.et meer dan 
i5o.ooo fr. meenemen. 
l(qor wie het ,ge;1:uk wegg~legd.- ~s,, tkrij gt yan._ 
ge ,.yt1bas:s;a,,<l.e' nog een li11.'nke, -,;,ç_cte·a_u .. 0,p 7·.000 
fr. na beMWcll de ambl(ss'ade' h~e:t r.eis1ticke-t. 
Één ticket kost noi;maol 3.4 .006" :lir. per per 
soon. Meubels en huisraad kunnen mee in een 
container. lluurprijs 1,0.000 ;fr. maar er 
dien~ geen taks op betaald. 
liet: on,thaal is p,rachtig. De ce-ntainer wot1dt 
•b'êj,l,S:a-rd 'èn men wol;dt ,1 week opge.vang,e-n im 
een home o'r, kc;l:l; ten van d'é ainlj:a'ts.ade. \1/er,k 
11.e.eft men a~, m'tn moet nu wel êè'n woni.ng: 
zoeken. De ambass•ade speelt 3 j_aar eng_elb.e 
waarder. Valt ge zonder werk dan bezorgt de 
ambassade nieuw werk en b.etaalt de wedde 
door voor de pe-riode van werkil1'oosh.eid z.on 
de-i; loon ver Hn. 
V:tm"l! do v,ro,u\l i,s er echte,r nÎl.e'r.s we-gge11:egd•. 
Z:i,j cel:t n:ue·t me'e, Zoals de t11ouwboek' het 
voorscll'rij.lit, volgt zij de man. Zijze1f kan, 
niettegenscaan~e zij een betere job hooft 
die meer pa.se i,n. het behoeftenkader, zelf 
geen vergunning ~r~jgen. Zij kan ~el ter 
plaatse wal)k zoeken op voorwa•ärd'e doe cle 
man e.on wo1;k,11o~gunn;li(lg hee<li'tc. 

Voor onze gespi;e"J.spartner was er wel eon 
groo~ knelpunt en na da eufo~ie vanhet 
mooie, komt de ontnuchtering, de apa,uhoitls 
p~Utiek. Dit onmen11elijk regime begint 
400-r te wegen op de uiteindelijke bes,Us 
s!i.og, l'!Ot i:s namelij•k zo dnt men •er niet 
on!lep,.i'h •lliM, Het ia cil)n mode gi,n·d,e-r dat de 
blanke oen zwa'tte boef ho(!Jit en een zwarte 
meid. Die worden dan gesust ll)et respektie 
velijk 4.000 en 2.000 fr. per maand. Ze 

5 

h,cliben we1 koet en i:nwoon. Noa,s't ai,t raci&lile 
en voornamelijk daardoor is de politieke 
situatie woelig en explosief. Zal men niet 
meegezogen worden in d.ie politiek? Het is 
meedoen als blanke ol creve.ren. Dit brengt 
11el ontnuchtering na de droom. Oo'k de thuis 
i11ndeng.o-lit:i11k dó:et rdenken lli!fl d'e ge:c:to 's 
v,an de Joden. ,De ·zw,aiien hebben g;e'en rechten. 
Dit zijn echter niet voor iedereen !'edenen 
om te tswijfelen. Integendeel, voor een ande 
re emigrant of avonturier is dit juist wat 
hij zoek't, Cemakkelij:l<; geld verdienen en 
,rijok werden op de kair van de .zwart:,:JJ, To'e 
va1il:,ig was èe l:okv<;>ge,J,. een kennis ddi'e reeds 
10 jaa1r verblijft in Zui:d-Afr:Lka. D:i'e bren(:t 
natuurlijk: mooie fot:o's mee, bluft: over zijn 
2 huizen, zijn heerlijk zwembad en zijn 
huizen voor de boys. 1>ie vriend brengt. ook 
informatie mee, allemaal van bij de •Ani.bAssade. 
Andere ~formatie wo,r,d>e,_ nie,t gegeven.. Dat 
m,o,e,t men ze<l'f- maav zoeken, ofwel d'e og"e'.n 
s'luiten en meedoen nre:tc de apartheid". 

1 ·,' :. l/ 
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Op de' Tienseviist weriien onZangs de borr.en 
doOP paaskaarsen vervangen. Óf hoe men kan 
zien da-t het hou* voor de haai'd cfum, 
be•taa.ld 1,K>rdt. 

Het l<oh.te.JJ1d. ZekVll un,t de. bomen be1Jl~t. 
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'-"GG'r de d n e t me'l. aaa t eu.r , met ee-n _ 
tne,n - waarsch • , , . . Gr- l]n...13 k neo· · be.il.an.g.s,tell;,ng u k 1ek_e · ... • <>Ge ·Gn 
d;e ,,B:ell!gi-s•che r'-'ck · , ... · . " Ln ""eu, 

e El~!i) il.ep.aa•rd kij1 
,ge,z:1;e1~ ~~ l5eoc-'sq, 
de sch't"il,J'V.er de _ 

ke d'e-cn sterk suöjektie:ve op. 

Mei '80 werd . a·e . . georgani.,seerd door "d • Aa t{et;tt, 
pe1:e~gd:~7zen_Heiberg en Jogem en de Yiin= 
natie pd' ~ ll1.lJnst een merkwaardige Kombi- 
di · Met was een scholierenkrant 

e,_na drie goedverkopende nummers van de 
mar~t verdween biJ' t, k ~- ge re aan medewerkers b:z~ gefr~streerden dachten in maart '80 · f~= ~rantae nog te kunnen redden door een 

- t1.va1 te organiseren voor scholieren 
m a~et in het mid.deilpunt :v.an de ,;;_ 

l~ng. Ze waren met weinig en namen 
. l_Le hu~p g,retig aan : van ,Heiberg 

- bes.chl!".-,baa-r personeel én park, · 
fü1't z1.i:thzelf enkele · 

de roes vernietigde 
leuk idee, ~an enk 
nger,s wea.e,,o gel:ii:e 
en van Re1~'nd B~el , gens 
... he~ klikte ! 

tijd werd al1es in mekaar 
en O1teerde voor een free podium 

se. jongeren hun kunnen te laten. 
~en, voor infostands om het geheel 

_ e maken - weet je wel-, voor ani 
mane en voor Belgische rock. Datum: 8 mei. 
11; d-e Hei.'be.rgparl<-arena : podium met plas 
ta,c ~:versp~ng à la Ove1L6pa.M-i.ng, soms 
bol in de wind. Bevolking, angst, kou. Een 
achtt~l groepen of individuen maken het free 
pá:ili'um., met TJt.i.ple.-S-Bp.nd als opwarme r , voor 
het avondprogramma. C.G.S.O.-kendooms wor 
den opgeblazen evenals een plastic reuze- 
slang m_e·t. stofzuigeraand,rijving. Een idee 

ssen door Jo N00rbergen is ge 
ekeex;d ? ) , en in ,geperfektio- 
o-p .de l 6de biënnale van Middel 
was. ·De 450 coaschouvar s Leken 

te sv>.i:'ndeJI en besc:hi!Lderden zi:ch 
and. -He't ,Dij'.Legaa-rd 
aa:i;d (nu ·dood,). En 
rtandend ter plaatt·se 
Toen kwamen de Mo.ti.vu, 

W~ , d,e. /Ot.Wine/1.:6 en de 
siJZ.enes. decibelme·ter'S en ten 
pieten, Ondanks het Koude weer 

_ - - · , sukse s en voor navolging vat- 
baar. 

-eze keer een organisatie van 
enk, Grams, Jee Twee en 
erenkaffee 't Sapke, van 

Se (het gelijknamige Scor- 
pio- jongeren), van ee~ paar 
vri den dop en van dezelfde 
too 80 - de zogenaamde vrij- 
wi · . - ke ging ondertussen ter 
z · merl<t weekend aan d_e Les se, 

- · · · is.eerde kamping 
ge nachnan be- 
ft nog 1,<e11de11 
oeg in He ibe:i:g. 
a,r een jeugd• 
s,êàd. s·c,ho t.s 

• in eep ande11e 
vo elijk. De. ~oèn!<- 
is J.ange program- 
mat en groep9es 
en z rams is een lief 
jeug wpu·t met kons r ance feest- 
ve11l e stad gepikt ?) • Jee Twae 
leeft in Hevèrlee, séerft er en leeft terug 
om weer te ste11Ve.n. Heiberg tenslotte, het 
Kesselse vrijge.s~eldenreservaat, zorgde 
weer voor het 'koördinerendê personeel. 
Deze gt"Oep besloot dus in dezelfde vonn 
verder te wer1<en en rekende op.een coeloep 
an één-duizend eenheden. 9 me~: dezelfde v . b • d lastic oversgantllllg-een- eetJe-an e~s-ge- 

hangen, en stralend weer. En dan ook_: 
tweeduizend 1l).8Jl, ~en war~ over~ompel~ng 
t schaa,r-ste aan beke.nt j e's., drank, handen, =~z. wel een v;i.,~ligke, intiel!l'e, soms uic- 

~elaten sfeer. Weer een free podium, en 
:nfo-, platen-,textiel- en andere stands. 
Overal lampekes, vertrappelde gras- en 
grondgeur, dikke balonnen, sch:nink en 
decibels. In 't veld wordt een vr;emdsoot 
tige space~koepel opgericht (terug te zien 
in Middelheim '82 ?>. En dan de groepen : - 
<J:e1t1ty a.-nli :the Hafttii.lchx. - waar is de tijd-, 
ee~ enorm entoeaiasmerende Luna. Tw.u.,t en 
tenslotte een ontgoochelende en aanste'lle 
rige Toy,-,sc.t, met vriendelijke politie als 
tpétje ~n net vermeeden van een boze~= 
s'in·a 'in ,sat-i~ctlen kamerjas. Ko r cor», -een 

i!,'Olk- etr kas,.,sukses. 

)fee •operrlucht.6es,ti1.'al 'kreeg ono;!e'rtussen eeh 
-ko1-lega-folkfestival in s·eptemb<!r en een· - 
kollega-winte·rrock in de -ihderc(aad- winGèr. 
Het werkte b,lijkbaa, inseireren)I. 
Er w~ra be s l.o't en een meifestivalkomitee op 
te r1.ehten met de Zoenk, Jee Tl.ee, -Grams 
en 't Snorreke. Heiberg bijft energie ste 
ken in de koördi,n.atie. Deze groep - zonder 
't Snotteke dac voor 50% naar een trouwfees·!? 
moet - organiseert het mei '82-festival. 
Hierover verder mee,:. 

Toë zover dit artikel en wat mij betreft 
een punt achter de Swingers. Hopelijk wil. 
Î.Eë!ll8na a:nders deze interviewreeks cverder 

Het Dijlepaard zijn muzikale 
g hoeft te mis,sen. Groet 

r,kers, en houden z~ j ongens., 
rd is mee zijn uniel<e sta,1_l 
Vlaanderen eooJ. de moeiGe 

n. □
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THE BIT rOF NIET THE BET 
'!!he Be't doèt mee aa' 
©een plaats onder d manr l'he 
~j.t! :Z.et door. En me, e,rtste 
sli~i),"e· 11E>()n ',I! talk (),JlJ:t 
goed onthaald door . k. Wa:.t 
ia~er_ g~a~ Th~ Bet naar Engelan_d,_en komt 
de studio s ua c met de e:Lpee "Pac i.ng Fate". 
Nummers over aanrand~ng en ~e~krachting 
( Who l!ikes your hee,1 s in t.he dark) , een 
aank,lJ.acbt tegen oorl:og, en militarisme (No) 
o · de uicbu,ic"' · It\dianen- ·• 
V.· de VS ' dl:i;e' niet 
t. ,;i;ijve ·Jied;ênten, 

1 . ~ ' 
v: en w ~"~. Müz"iek 
v groep ne r z;i.ch 
laac en enkel nog zichzelf. 
Zanie-r-gitarist Mai:, . en drummer 
Guci:do Van M.ilegnem: over de inzet van 
~e groep, en de recbte weg naar de top. 

1 
1., 

Ju.Ui. e. e.t>A.öt e. 4i.n ' · ' .t.a.lk to -the.. 
~" e..n ook j z. e.elt. goed o nt- 
/uuttd doolt. de. p d.,i;:t ovelt. ? 

: He;,t eetje v 
nd.et; eÓ.hem z 

, •ot:eren. natuurll . .J •e~n, 
_p;l.ezante verra . 
Hoe..&i.ng u.jn jull...i.e. !l:l. beug me.t 11U.U. e.k ? 
lle. za.ng ~a.me.n e..n de. .i.nM!t.ume.nt.a.le. begele:i. 
cUng kUnke.n z e.e1t. a.6·g eioeti.k-t. 

· : . : De z an mij , en d g- 
s op de ~k opk ze en. 
geleidim ons, e:en 

g~kteë · .• T:ed:er 
ma]lier , , .en he 

s sen de muzikanten,,. Ook de p 
er veel aan meegeliolpelle, 
W.i.'e.. u.j n juil.i..e. i~ pi}l.a.ü. èblto nne..n ? Tli.e. 
Po..glu ? 
Vanhie: Ja, 4 of 5 jaar geleden kocht ik 
d;a,ar een p•laat van , je kan er weinig aan 
ifoen al,s je· kt op dat 
E_ag•les. ,IJ,e k , moe:i:1:ilj~ 
VQTinen. 'li!eem i;beeld die 
~ro·e,p ABCl, d een .1hel:e tó ;J..e. 
met een stem t op Bowie. .Ja., d:ie 
eastt kan daa an doen. Iedere ~zi- 
kant is beinv!o~d. Ik denk niet dat het 
een kweitcie is ee}l groot v,oorbeeld a,1:s 
~he Eagles of The Police te hebben. Te- 
der van ons luister.t naar een v-e.r · 
)!ende muziel< versch.!iil1en 
-wloeaen maa ,:iJ,ngel'\. Heet 
!te m~ken, me ;ie J,e. e,ige 
11oonJJ.ij1khei - , en hoe je 
sound die je hebt ee-n eigen sound m ·· 
En ook in hoeverre je er een eigen iden 
titeit van de gj,öep van maakt. 

Vlnd je /ie.tl otlt?: , end velt.vete:nd da,Ji;. ie- 
cleli.,e g1t.oep r611- Set wo/llM vl?JJ;g~e- we~ m,,e.t a,i,d :C;:11 'ee.n -,ll<!ih.:J ('.! lgO~ OéW- 
a î-(l;g ebM.el:ut 
Vanhie : Bah, -dat z1.;n eigenlijk zaken 
waaraan je je in het begin niet zo onmid 
dell!i.jk verwacht-. Later merk je dan dat 
dat met vrijwel elke groep zo is. Ze heb 
ben ons in he.'t begin me.t zoveel vergele 
ken, dat je op de duur denkt : ja,, wie 
kunnen ze er nu n_gg bijhalen ?' 

tag, cl e a;B;Ü, h et. 
bliulk N,ev' Wa,ye. 
17111M ~ e.y.;in :tl.gt 
de. Pu. : .i.ed M. e. 
.t 411.ug 111M cte.. ~. - 
Vanhie : Ik heb de Punkperiode meegeJl)aakt 
en dat hee-ft me heel weinig gedaan. Ik heb 
eY niet -- t van gekocht. Gitaar heb 
ik alti . Op mijq vijftiende ben 
ik êxme 
V.·an ,M~<L 'be.gon te S:11elen ó'P, mijn 
15' - 16 . 

Hoe b11. ect1g en j ttU..i. e. l'lleuwe. IWlm! élt-6 rut n op 
ee.n .11.e.,=eüci.e. ? 
Va.nhie : Wij werken in 't gebeel niet met 
een partituur. Het kan dat iemand in de 
g-roep• een i:dee heeft dat d · t 
wo'l:dt. k een id ee 
op d e muzika n 
dan en onmi, k 
1k d oordansc Zb 
onts caa op een r t is 
wel hee;l bep alend voor de ; t ie- 
dereen evenveel inbreng heeft. Dat de an 
dere muzikanten een gans andere achtergrond 
hebben, is niet zo een probleem. 
Van Mileghem : Mark en Gert ist) z.i j n 
veel me · aans gericht Rik en 
ikzelf er. The ·B i,jk 

, de som J I? ben t ,, ma'ar 
je maa ·ets dat n · oed 
vind·t·, è't gaan. ijk 
nooit ~an ge~eest van één _epaa_ genre. 
In aLle genres moet man nee. goede. kunnen 
onderscheiden. 
Z.i.j n eJt. b e.p:wld e. MUITl)I e/1.6 11.1:Ul,'I.VOOII. je. 'cho. 
pi!!l.u.' doet; t 
Van - : Ja, er zi,jn die ik 
gew drununers zij il CoHîns 
en é•tt. M!far .j e'e el\ns 
zo ok ,Co:s teli'c k BolJ:e 
van en mij ie:ts 11'elen. 
s:Lj a..ni. eJt. e. giu, e,::e.n, zoo.ll. coo:CeJt., ~ de. 
b ez ~ a.e: e.e.11 pulli. li . elul, e.n. 
da.t:vune.e ook c1.e zlel. van . Zou. de. 
4 · • e. gt.o e 'j ne.n al.4 
de. u w.lj1.-i. 

kans i ot dat 
i:s ,me1t armen 
dan a;L:L noep . 

1.j z,iJ een 'ge,zin' : als je ei: ie- 
mánd zou \l'Îtneme.n, zou het g.ezin kapot gaan. 
Niemand is vervangbaar. 
Van Milegbem: Voor mij is dà groep heilig. 
Vóór cwèe jaar speelde ik,-me't Gert samen. 

van alles, maar 't waren pruts- 
pee Lde e~ me,t Rik 
eie k k:!,!am eens 
en., ,de t was ,e.r j,u,is G 
an me •Spee11d en cl,a,t 

,1 Ik lie111. · er me de eersGe 
samenspee"lden l)l8 t The Be.t. Ik 

oen een heel pak beter dan de weken 
ervoor. Hee was iets sp.eci,aals : ik over- 
trof waarlijk mezelf. En ik denk dat Gert 
z±chzelii to!'n oc;,k ove'r'tro.f, en Mark, . . ik 
ge]oof da,t hij nog nooit zo •n goeie nlJlll 
me11s gevc,nd·en had • 
Vanfüiie : Dat is e11 at da.t is &"11 ni.au. il,n 
èfe :o:odge g'!7oep was dat er ni8't en bij The 
Bett is dat est we~. Dat is duidelijk t!o,ch ... 
r n E rgeb. id b utaa.t e11. e.e.n vak.ba rd d.i.e. de. 
mu.µ!}µi~ b,Ul!he1t.mt. Wa.:li uüile.n JutUe. dá.aJL 
van ? 

V.anhie: Dat zou in ieder geval een verbe 
tering zijn. Als muzi~anten zijn we noch 
ta:fe'l noch s,coel. Wij -vallen daar cusse-n 
~n. 

1"": :'f/Jj;;(; e.en ó ~é.l!i,ob,, V.cio1t: "fhe B'ët i 
ie : lk doe ,clit ,(illl,time. l,k kan he 1i 

waanchijnlijk re.dd.en omdat ik nogal veel 
auteursrechten kan opc~ekken. Voor de an 
deren is het natuurlij~ wel moeilijl<;er; 
omd~t we hier in~tlgj.ë zitten. We hebben 
de plaat wel goed ku promoten hieT, 
maar zolang we · moeten blij01en 

en, zulle tijd moete"n s,ti1- 
en. E>at g geniur~n, maar 
'l<Q,!J\t er ,n en ge!l.d biirlnen, 
tie woo,in s te!J komen Nan 

. edens. 
1Je. Bq,lg.uche. co ir. ~k,t ~ e1t.g v e1t.z~gi:.. 
Wruvi. eJt. e.e.n ,:o-te.m.ûeet b~ voo1t. e.e.n. 
o~me..n, cûuvt. kcmt éJt. ook Hn ! Kijke..n 
j uiU e. al u.i,t 1i:u!lt het b ui.t e.nl.a ni '! 

e : Ja,. re cennijn,. ijet 
aams te :u in het · · · 
_eyen, ~nt 011d1t a an d.e p-1 . Dan . 

en ze er ve~ • n, voor doen: de 
uitbrengen en er een goeie promotie , 
ge.ven. Als je dan "at '.kan rekenen op wat 
P~:5 en televisie, dan moet het mogelijlè 
Zl.J_~• Maar als de ~ensen er niet vooi, g.a~ 

rd rake · · " · t g.ewoon z:i,nl'oos. 
llende erîjen heboen 
ast ge;r a11 die b.engeÎ!., 
a-a t u,f.~. 

eii. o,p• cWti m'g e.'ib:Uk. e:ii:n ,=taJtenv,"11;~ 
Il T>he. Bet i.n ,het li~e.r&.tif ? 

'!anhie : ftlee, daar is geen p!l.atenvetlk:oop·. 
E.M.I. heeft hee1 weinig gedaan '-loor "Don't 
~alk to the liar~. Ze hebben nu misseh:iran 
Lets gedaan voor <ie nieuwe single. Maar 
a.Jis die D;:J 's het' v,_ex:t.ikl<;e.n ons te ail,aa>i.en 
j'a, d'sn word't het .11:i>e ts. • 



• 

Ugt het nle.t aaJ:t llet 6,eit da.-t h.e;t voolt 
the B.e.t de. e.V1Ll;/t e ~h~e. IA.IU, ze~ ie.ri 
tmil~ fj.6'.\.IE:h YQ VIL ?, · 

Vanhi,e : Ja, dat kan. zij,n. Maar we den1ten 
toch d1~•t we nu nog n•l!et gereed zijn voor 
het bu1ten~and. We kunnen nog niet konkure 
ren me~ bu;i.tenlan~•~e acts. TC Matic heeft 
nu ai 1n Zweden b1Jvoorbee'ld gespeeld :v:oor 
zalen van 300bl. man. In 1Be1g!i_ë spelen wij nu 
voor een pu 1ek van _800 à 1000 man. Maar 
h7~ is beter dat. eers·t je p1aa,t uiitls,pmt 
b13 een grote bu!l..tènllanäse fiÏ:'ll')lla en da,t 
je daair een hit-si~'ll:e o'f• een se;icmze 
l!.'P-verk,oop hebn , I>au kaJlJ Je ook 'v.oor een 
sed:eu,ze prijs gaan s,pel:en in het buiten 
land·. Het is tiiouwens een dure reis voor 
i:le hele groep. 

Ho e. woll.d:t d e. nl wwe. LP ? V 9Jtdw.lj ne.n VIL v e.el 
twnmV/1..6 .i.n d e. ffèu;U e.mn ra ? 
varu:iie ,: Hij zal · ijk anders zijn. 
·Er 1,s e~n n el hitpotentie 
heeft. De LP k0,pen1 1 
)/.an Mileghem : We · · ' · ijk nog niet 
aan een demo toe. aan ideeën en 

-e r wordt ei: geen houden. 

Vanhie : Hoe meer instrumen.tale nummers•, 
hoe meer keuze je hebt om er teksten op te 
maken. We zijn wel sterk bezig om a1s groep 
een evoLutie t.e maken, Lt!-versie 
va_nde sing•le "·No" zi' ukken uit, en 
dat iis heel ae ook ánder,s. 
Voor de ,nieu"e de eigen ,seund, 
en he.'t zou spi · daar ineens 
ie't?s- tus.sen sta ande't's klinkt 
dan de andere nummers. 

Wcu m..i.j opvaU bij The. B·é;t ~ ju.Ule. .lnuge 
vèltrzo11.gd ui.twi.U.jk, eenzelóde. Ma1L.611U: .•• 
Van Milegbem : Dat is dan toeval ! 

eu». he.e.6.t de ge.lwü -<.de.ebt bij The. see ? 
an Mile hem en Vanh ar, de manager. 

ove'r van t 

Vanliie : .Natuurlijk, a1les kan verbeteren. 
Van~iegpem: Alles geweon. 

Hano Janssens □
DE NAGEL OP DE KOP : 

_J - , - • N , - 
1 ~ - ' ' ' ' ,, ' , 

ALS JE ELKE DAG SPEEtT EN .IE KkN KET DAJN NOG 'NJ1ET .•• 

LES PETITS SUISSES 
Ze kunnen dus goed speten, de beste W,e.eJt;e&t1,e. 
muzllkanten Val) Leuven. Zoals iedere beste 
groep hebben ze één van de beste gitaristen, 
één van de beste bassisten, één van de beste 

HOE ZEI U 1 

DER POlIZEI 
U ~ii dus meer over ons weten. U he 
geHjrk. Want wij z±.li ,eve1;1, wein:i;g · 
sant al:s de p:i;:i;js van, 'het 1evend s· 
Ten~ij U varkenskweker bent 1':atuurlijk. Of 
tenzij U, zoals wij, boud t van ins tor,ten- 
de koninkrijken, neergeschoten pausen en 
gemiste penalty's. Tenzij U 's nachts oek 
droomt van hemeltergende orgieën, branden~ 
de BMW' s en bananenbomen. Tenzij U ook vindt 
dat muziek warm moet z'ijn en geen aanflui~ 
ting van de gemiddelde intelligentie. 
'Want -dan bev i.nd.t U zilcl\ OP onze goiflengte, 
en hebt U het recht te weten,wie wij zijn: 
Ko·en Leeman : bas 
Stoy 111 , 2, 3 ,4" Sto1ife1en dcums 
Piet Van Bever: zang 
Chris Josz : gita~r 
Jean Rousseau: gitaar, zang 
Paul "Pedal" Poelmans : 'keyboards 
Eddy Levens : altsax 
Luk Van Til!borgh : trompet, trombone 
t-lilliam Grossenüsch : tenorsax 

En hoe is uw naam ? Haas . ? 0:f DoU' ? Zo j,a_, 
bent U dan onderge_sp,o.t.en ? Spee:Lt U· ook gi 
taar/synthesiser/ritmebox? U maakt dus ook 
liedjes/songs/voetbalverslagen? Wij ook. 
!fan selektie uit onze nieuwe katalogus : 
-"Food" (over junkfood en de weerslag ervan 

orge,l:isten., een van de beste aikohoUsten, 
en BP.e•l!en ze. ook van de bes ne : covers van 
Somers, Tura, Severs, Zwangeres zonder Naam, 
en noem maar op. Voor het meifestival alles 
zins geen folklore of Vlaamse stterrenpärade, 

Sante (v~n lîqe Boxéars) : zange gitarist 
L de lîrekkers~ : se 
o git~rist 
l:, s•is,t 
J 

op de spij1 ,genen) , 
r-iites" (He :d,n om ,f- 
mont met z . " ur te bewerken 
play animal ", "Do you wanna have e wa. 
me", "Sofa-cas,anova" (over sex in de JJ1eest 
uiteenlopende vormen) , "Jungle book , parf 11" 
(over een gewezen olympisch zwemkamp,ioen➔, 
"Dial me for money" (waar de portefeuille 
van vol is, l9opt het hart van ove11~- 
-0aarm.ee moet a-r doen. Want · g 
hebben wij ge: rover overled 
den, eenzaamh e' gi;o.te 
(w.i;j wonen• in op, den 
loosheid (wij w niet 
liefde (hoe zegt . 
God zegene U. 

Het l!uneizenci:,mlièl ii,s óók al onts 
gr.ap , Het wecrkt· äk,tueel nog stee 
zelfde basis. Het muzikale progr . 
zowat a•Ue stijlen van de popula' - 
sementsmuziek: rock, roll!, jazz, gregori 
Morricone, James Last, Vlaamse Top · · 
Wave, Cold Wave, Middle Wave enz. 
(gelukkig ! ) niet in al zijn pure 
lijkbeid. -Haast onmerkbare persif n 
schering en ·' v,:Î!sue,J:e p 
biedt Show, i.tainm:enti, 
Ak<t:ite,1, 0nve• u,x,ten·:fs,sen,, • 
e'll l.(os,tuwns, 'I 
Prog,ramma : ZS minu·ten non-stop Va·rié-cé 
rock "Half gaai: is half gewonnen". 

--. --. 
~ --- --. --. --. 

IK VERZON E·EN DULEPAARD MAAR VOND HET ! 

n'a'll;m•: • • • • · · · · · · · • · · · '· · · · ... · •·• , 

sclre11: ... •. • • • • · · · · • · • · • · · · ' ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
poBtnr +gemeente: .. ····•··· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

□ il~ 'i.lii. meewe~a~ 1ne,t rlle t 
ll:L;l•letni·nitd, pt\a~t~se'll og·Jof 
inl\oudelij k 
Oik wil een, gra ntR. ~.oef. 
abonnement op Heu D1Jlepaard 
( 2 nummers) 

0,i.l< w.U (mn Jao:raöonnement 
~ lle,t Dli,J 1epa•a•1!d. illk s'ü,brtt 
25:~1 ir. op het numnle'l' Q0•1 - 
0596.401-24 van Het Dijl!~aarè, 
B1ijde !nkomststraat 115 te 
3000 Leuven, of~el stuurt 
u mij ,het volgende nummer 
met oversein: ijvingsform_ulièr . 

- 
abonnem 5: 
s te'llnal> , a•fi 
CJP-abo'nne ·· 

250 fr. 
400 fli. 
200 f-- 
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GEEN WOORDEN MAAR BEELDEN 

HETI ABVV "I'REKT TEN STRIJDE ' • 

Kijk mammie, dam• zijn de rooien i.,eer !!! 
?lie:t bang zijn, mijn ki,nd, de poLitie uaakt: 

l>iacuaaie over de (ler,terUjk} te wlgen weg. 
Tlier hielp overleg uel-t 

Po7;i:l;ie~eadhel"lni,ng VOQ!l'.' q.e· Zo.katen va.1:1 de 
kr,;ate Ujke a.t'beidPrsbew,eging. · Z't:lt ·hellen 
we:r>d e-r aZZ.een geroepen: ACV doe mee f f f 

Vrijwel iedere loon-en weddet~ekkende weet 
ondertussen uit ondervinding dat de rege 
dng een a,i.nslag op zijn inl<oJD.eh pleegt. 
,De lad:ing Yan de zagei!'iiitmde vo,lmaç.nttretnen 
14ot'd,t du'ide•lijk doo-r de we~kenae mense.n 
betaald. Oa,t Lek't e beg-rij pe1ij'k l.'eak,ties 
uit van de arbeidersorganisaties, spijtig 
genoeg eonde'r eensgezindheid. Hee ACV geefc 
tot nu toe eel.'der de indru1c de strijd af 
te remmen, todat van een gemêe~schappelijk 
vakbondsfropt vQorlopig geen spr~e meer is. 

De stakingsakties van het ABVY lieten 
ook Leu~en ,µ,et onberoerd·. Op 8 Eeb.r.uarri , 
116 en 2'6 ma'a'i't we-r.d er ~n het gew,es t Leuven 
door he-t ABVV voor 24 uren ges taalh. Dit 
ging gep~a·dl. met. spontane bet·ogingen door 
het stadscentrum en een tijdelijke bezetting 
van het sta.tion, dat alles zonde r incidenten. 
Opvallend was de grote deelname aan de sta 
king door mensen van de openbare diensten, 
dit in tegenseelling tot de AB\!V-ers uit 
de pdve-s-ek,tor; een versehijnsel da t; naar 
wij menen b±nilen de vakbond g,r,ondig moet 
geäna1is,ee.rd wo'l'.den·. Ev.eneens, opv.alil.end was 
de belangd)'ke verte,genwoord,ig,ing van 'het 
personecl. uit h.et Middelb·aa, Rijkso.nderwijs. 
Dit is begrijP,elijk als men wee-t: dat de 

besparingsmaatregelen van miniseer Goens 
vooral het officiëel onde rv i j s treffen. 

Vrij Onde ewi.j s hee;t tot heden maar 
. 12,,:, het V. ( ecundai r) 
.erwijs) ing al??? 
aatx:ege1en , llen in de qî'ie 
s-VSO-scholen meê ee_n hogere graad, 

nl , he.t Koninklijk Atheneum, Lyceum en 
RITO vanaf september 82 ongeveer 40 be 
trekkingen doen wegvallen. 
Hee universitair personeel is tot heden 
buit.en elke aktie en s taan, ook al 
il~et de regering 1 er onderwijs dik 
·· · .er,en. En \,aa ,t:i,j,d' van " aîbe_i- 

' ,s>tudèn.ten é' .t" ? ?? 
lot nog dit'.: eringspolitiêk :Zäl 
r reakti.es van e. arbeidersbeweging 

blijven oproepen. Dat zal zonder twijfel 
ook bepaalde evoluties binnen de vakbondèa 
en de partijen die zich op de arbeiders 
beweging beroepen, doen loskomen. Ons is 
ecJ-i,t!'r Un di : de schrale 
dee e v het gebeuren. 
Wi . , rscl;)iJ. met he,t 

o al te,c11o;1·tcièf? 
• · ni:woo,,rd? 

D 

v eJLvolg va. n iz. 4 

Tweedekansonderwijs ktijg1i geen kans 

maal(t, _voo·r 6 wek en. Een g!I'eep uit ête 
onderwexpen : nieuws beri'è'llten luis 
teren, äe belgische politieke in 
st,ellingen, moderne wiskunde, neder 
lands - woordenschat - spelling - 
kerngeàachte zoeken, ekonomische kri 
sä s , br teve n schrijven, con~entratie 
QA gehe1.tgen, ps;,cholbg:Le : ~ommuni 
ketiA en ·groepspe,Jiat!l:es. N,a 6 we!keA 
wordt er een eva Lua t ä.e ,gema·akt en 
opnieuw e·en programma vastgelegd. 
Deze werkwijze laat toe op een soe 
pele manier in te spelen op de nieuwe 
Jnteresses van de deel.nemers. Zo staat 
er nu een leesenreeks over schilder 
kunst op het prbgramma. Een bezoek 
aan Brussel had bij de deelnemers 
intel'esi,e gewekt voor de g,e·s1~l'liede 
r'lis van de schiJ.d,erku,11s~. De nadruk 
wordt g13legd op 'de akti"v;Lteit -vem d'e 
deelnemerg zelf: zelf informatie op 
zoeken en naar voor bren gen. Voo:r 
hulp bij deze taken kan men steeds 
bij de be1;:.eleidster, leePkrachten en 
vrijwilligers terecht. 

Diplomariçhting 
Wiè een off':l!ojeel li(Stl.liRScC'hr:Lf't se- 

cunda d r o,näerwï.9 s -wtl •b1;,,1ale,n V'.olg;t 
Yier voormlddagen ilies. Tijdens d~ 
voorbereidingsï'ase opteerden de 
initiatiefneemste~s voor de afdeling 
Eenswetenschappen omdat in deze 
richting de m.aatsehàppelij,ke vorming 
het meest aan bod komt. Er wc rd t 
nu ook een r±cbt:im-g I Wetens,cl'tap.pe- 
l!ij,ke ·A I voor de wtsku,ndek-no\iibels 
1:1i tgebou,wd. Bé" v.oo!t'\iiere).!Jding o,p 
h'et examen va,n d'e centrale exan'sn= 
çomm l asd e stelt zw~re eisen aan &e 
kandidaten en de leraars. Ener,zi,j ds 
is het programma v,oor de middenjuxy 
sterk verouderd, andepzijds willen 
de leerlingen zo s-nel mogelijk het 
dip.loma behal.en. Dii. t al),es hGe.ft 
'tot, gevelg ,<fat er weinig is om aan 
G>'n.d'erw,il.j sverniel.\:~:img te, doen. IDeh, 
aantal rnen,sen ziM1 \W~iMEibJ.lil'v,e.h om,da,~ 
ze ,w-e;rk gevontlen' nebben, omdat die 
afstand te g,root wa-a of omdát de. 
inspanning te z,waar woog. Ook werd 
er na verloop van tijd gesplitst 
in tempogroepen op basis van de leer 
mogelijkheden en de tijd die elke 
deelnemer kon bestetlen. 19 deelnemecrs· 
he l:)qen gèdeel telijke of volle'di ge 
uli"oeven afgelegd vo'o-r do oetitrale, 
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examenc0.mmissie. ll'wesei kà--ntlid-aten 
behaalden een getui,gschTïf-t lager 
aacurrdad r , 7 be haa Ld.en a'eelcertifi 
ca ten voor h.et hoger s·ecu.ndair. 
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Be~in mei s·tart er e en nie:uwe groep 
algemenr V(;l>,Pming. Pe l,e.ss.en• gaai:i 
d,0o;r ~ea,uf~);!de 2 halve dia~en ( 1 
voo:mi~'.dla~ ,en 1 namidda·g J • 
Be gä n JU·m. start er een v;oorbe;rei 
dingscuJ?-s.us oln in september met een 
gr-o ep le.ger en hoger secundair te 
vormen. De diplomarichting omvat 
16 lesuren per week gedurende 2 jaar. 
Veorwaarde o~ deel te nemen ·s l 
d~ t u max;.imum lager seeun.dai~ 0;de-r 
w1j ~ gevol~d_hebt. Voor ~nlicntin en 
an J,n_,seh,rfJ:v::icrngen kan u te!Peeht g 
\'.an 9 u. tot, ~0u30 en MB$ 14 u !tot 
15 u op h_e>t volgende adTeii: 

TKO~oonaervatorium 
Koning Albgrtsquare 1 

3.000 Leu'Ven □, 
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