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DPEDBAAR UERUOER 
TE LEUUED p6 en 7 

~~[2 01}5 
mJ1? W®OOG\J~ g 

0 Gemeentepraac: de jongeren van het Jeugdparlement 
stelen ditmaal de shcv ; aan de verbeteringen. 
in de Kape l-d r e ef wordt gesleuteld. 

D Redakcioneel: één jaar bij lepaard in Leuven. Reeft 
het iets te betekenen? p.2 

D Bellen vanuit cellen: hoge sko r es voor de R.T.T. 
23 op 27. toeval? Of niec soms? 

'D Kantwerk. p.3 

0 Zachtjesaan mee dat do rp . een wagenspe l in Kes 
sel-Lo. 

D Chili-avond in Wijgmaal: een succes. 

D Over een winkel in de B;russels·e·scraat. Heeft u 
s t,;uktuurplannen op bes telling, mijnheer? p. 4 

D P'l at ue-Lo speelt open kaart. 
D De overdonderende maar nog steeds niet denderende 

avonturen vàn het DijleBaard. p.5 

D Openbaar ve evoe r t·e Leuven. "Het openb aar vervoer 
moet met alle mogelijk.e middele~ weer tot een 
aanvae rdbaar al ter.natief voor he,,t priVeevervoer 
uitgebouwd worden." Deze zin komt uit êle Richt 
doelen van he c s t ruk euur pLan , Het Dijlepaarà 
denkt er ook zo ove r , 1-!a•ar er stellen z-i eh gro- 
te problemen. Lees verder op Il· 6/7 

D 11-11-11 in Leuve,n: Landboucp rb j ekt in Eritrea. 

D Ondergrondse p,arki:ng: ongegronde parking? p.8 

.l&LIEN VANUIT CELLEN 3 
D Sprockee1s bromt ter-ug, 
D lle.c stuc ·verwacht je stuc v:oqr stuc. 

D Met de speelbus naar, Brugge. 

n Langzaam vètke.er iq I:euven. p. 9 

D Hist·orische rubriek: Pieter Coutereel in een dub 
b,elrol? een volksheld? revol!utionair? vakbonds 
le,ider? of een l)Oii tieker· zoals er nu nog 'r ond+ 
lopen in Leuvan? p. 1'0: 

0 Kri:stenen veor hec socialisme. 
D Den Dam. p.11 

0 Ka l ende r-, p, J.Q 
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atief-en diensten~ent1:um, niets ech 
ter voo:li' 'e sane'lling v,an h:e'tr !Heiil11, Be·g-ijl\ 
ho.:t?. 
11,ierv:oor zal mea no'g eens ll"llIJd-r;i,ngeru lli!Î het 
OCMW; ilè vertrag!lmg sch-ijiît: eahber àan de 
architekt te liggen. 
Over de We-rking, v;an het ,d-iens,tencentrum 
v:c:aa-g.t ae o.ppositiiiie• d7.!!Ï!_ngenp endige uitilreg 
van het kollege.. ( Wat wora't daaii gefülan, 
op basis van welke kriteria krijgen mensen 
hulp en welke tatieven zijn er ••• ? ) De in 
fotllt/lt:Ï,e hierover "is tot nog toe zo schaaes 
dat \lisp iL6te11ï&eê¼ zir!lh $'e'l!.~M-g acl\,\i,l(e over 
een a~tQra#o te besch,ikke!). 3o had hli;j lange 
BRT 2 'reeds een eb ander ver-nomen over dit 
dienstem:ant7.!llm. 

~LDREl!•F 

Het 'on-twerp vcor de vei:,be,testing van de lfä 
peldreef in Heve~!,ee is gewij~Lgdl Het weT-k 

en de p_ro'testen van een plaat's,eHjk 
komitee (' en HE'SO ) hebben dan toch iets 
uitgehaald: De 5m. brede asfa'lb,eg wo1:d,t, be 
Re11kt t9·t het einde- van de campus . De 'leest 
woi:.d ~ -o,p,n<ie.uw gekasseid op 3m ll-11eed,~e, en de 
bocht wo·ndt niet rec'htgetrol&en ,( dit voor 
ingewijden ) . 

DE STAD AL_S 1<0TMADAM 
D,e a'ankoop van S;t. -'Gee.rti;ui 'ê !\et \doos ter 
gebouw i'n dè Half M!tartstraa:t: ) heeft nog· 
een staantje gekrê.gen. 
Tn afwac~ting van de goedkeuring van de aan 
koop zal! de s rad e_~ deel van de gebo11cwen 
in huui, nemen en h'i"ét!,in s tudentenka111ers ver 
but:én·! to zal de sff,lád gedure(rrde •I jaar ,!(o't 
madam spelen voor ~franstalige ) studentin 
nen en fio8 vooY hun ontbijt zorgen ook •.. 
De oppositie vond dat de stad hier zeer on 
yooTz-ichüg te .,e.rk is g~gaan ( het gebouw 
is a1les bèhaûve br-andvei 'l.ïg )' en t:l! toege 
vend is 'tegenover d'e huidi-ge eigenaars ( een 
kloosteroYde ). 27 miljoen vgor de aanl<,-0op 
is al niet niks en ~u gaat !!l'en het gebquw 
nog eens een jaa,r o.riderho,udé-n, een paar werk 
V•r'ouwen Q.ve"111nemën ,~:;_z ••• 

Tussen dco r ook di:t: na ee'n ~wartÏer dis~t1s 
sie over bet slachthuis vraagt Tobback, reeds 
tiddens ae stemming: "Wat is dat eigenlijk, 
een -ll'a-x,~,e-nsbroeiku-:iîp?" En zp -wordt ever een 
Lnves'teFÏ\ri'g van eèn 'k!.ein m-:i'ijoe-n besfä-s-t. 
En in ae s-tadsschouwburg funk-tioneert nog 
slechts I ketel van de cencraQe verwarming. 
Ret is maar dat ge het vee t , 
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Maar de interesse van geme - 1:aadsleden- 
en publie)< 1;1erd .zo• gering .4;1le,rwege 
,ge,11~·e'Z'è_"~oes onb's tand,, heen ,weer ,g:ei]oo;p,, 
enri,n l\~.11 gewone ,gedo-e naa t einde t:oe. 

Tijdens het vrag~wartiartje na de pauze 
me7.!kten -we nog s n De l,ley;-c~e 
en C11ops bUjkb e :,m,_eerd d<i:s- 
kussie ve)liz.ei:!I: }ut!.e ,-,:l!ang- 
zaam ve-r;V.eer'-1 e erkgró_ep Fie tapaden. 
Lezen dus! 

En i:ensl:61:te zal v_oJ:genl!e 1<eer nog een s;pe 
~e-r v.en,ng,en woirde-n. ·-Su dl:i!;enç,e ook Sol}d a, 
Vt'anokx '.f BSP 1) h:aar onts,1ag -i,n, 
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-De QM'!!,epqp:;vdp·ZoerJ_ rh-aii avoh ee~ :J,aw ge]Je 
den vbe>l'{Jênomen Wen nU1Tme1.1e u-r;t te geven 
. . . en dan te tien of en hoe het ver-dei> 
kon. . ~-~ 
f-{e,t tvend:e nwm1er lq'eeg _je zopas in ""'""en, 
A'1J11oèWe z !lf;t :feit de medewe,ckew.8 een, zekePe 
votdoertii)fifl geeft, i:.s di•t nog qeen i•eden om 
viktcrie te lb>aaien. Suksee betekent .voor 
ons w,nere nog iets meer dan mcu:mde'lifks 
ver1:1ohijnen en genoeÇJ;. nwnme.re ,afs~~ten-. 
0,n na(/ 'een màandw'rwàer te ,ve,r.sch1,iJnen. 
Ret öet~kent voov OJUI ook 'dat we een stap. 
je dichter genaderd zijn bij one doe'l: 
een krant; Zaten ver.sç-hij_nen die ete6;18 
mindor> de, onze is, en steeds meeP d1,e w:PI 
hei/; pubZii,"f/k. Omàa.t ,i;U 1viet z0 eenvaudiig 
uit te mak,en ·is, '1ze!iben de dij''lepaarden 
z.ich or, een weeker.d van september te'l'U'gge 
tr'Okken ?lri. éen Zande.U;fke stal om deze 
vi'aqg eèn.J;; ?:(1HgB ql.7,1p kanten te ·bekij_f<.en.. 
(!À11 n,,;et -tea verz1:rfkeh. in een 1n0.era11 van 
onopZoslxire probZeme11 a'l,e 'door wie "WOP- 
den we gelezen', of 'deze w.ensen dezel.f- 
àe soudm~ gebleven zijn indien het Di;jl,~ 
gaa:od nooi,p bllstaan 1,tld', enz.. %,Zqmpte_j(!- 
twe ons e:e2?iit vaot áan een aáflm'l ci,ifrers-. 

We hebben momenteel 307 abonr.ees; de 
opl.age scho/Tllle7,d,e tussen 800 en 1200; de. 
'R~nidde'ld:e verkoop pen m.omiers-was 700 
'met een pie'k vo1:1r de u~t;verkoáJi'be op'la,g.e 
·b-ver he:t .irtruktuti,i1p'Ï;an ( ge!ntepeseeerden 
kunnen zich richten- tot de zwarte markt} 
en een put voor het; vakantienunrner. 
!'Je g_ fobaZ~ koster. VOJ>r 1:0 mb~rs { 6.en 
11oeuJ 101 000 ·ekseYTJp''lç:renJ, bedifóê{ten, 8'2 .,@Q(!J'f'io 
de gl.oba'l'e, inkomsten 74.000fr. Kapi 
talistisch gezien geen goeie be'l.egging 
dus; nomiaaZ zou di"t on2e koude kleren 
n;f-et ra, ware 'het ,ni!i't dat _ lmt onze 
mige'4i;j _ 041k '15-,gper>k.t. 11.;'t een betJe:ce 
'Kl:ls ·sou he ';j Zepa,!JJ,d bij een ruimer 
publiek bë'ke11d kuntlèn zijn, we zouden 
be_ter lay-'Out matpriaa.1, kunnen °aanscha.fferi., 
een ruime;iiè) keuze aan foto '8 nemen, ... 
D:ft beqben,.,-w:e. in ons b1,i_41Jet vooi, de vo'l 
gende tien :nwnmera irl{/er•ëkenà: we wiZ.'Len- 
1.00.000 fr. in de ru.i,-f krijgen. Het 
abonnem~nbestand moe;t opgedreve11 
worden to"'E-, 500 nw,rner.gi; t.ie zoeken ,50 
,meaei:iask,/3s ·die e~ e11n §lt<3Unabi:inK1ement van 
?10(} fr. voor over 'Hi/'bhen.; ,en •aange-ziren 
de rekenil'!(1 dan nog niet kiopt moet de 
prijs per numner 20 fr. worden •.. Een 
f;r!oost voor ,de Ze2er i8 dat en vool' 20' fr. 
siecht,ers qp, de mar•&tr ~omt, ?n dat ei!" i11 
Fie1J 0ijl,•evi.wd nog s.rqeli'ds ,geen. spe'l;'f;er 
rekilame kcmt. · 

Di-t ai s eer.s,te houvaa,t" Wie Zee8t 
nz:i. het pa.ara? tJeiat1,s, _ j,e &in even- 
tJ,0ed e r. v:riagen #,e z,i_j:n pa~gemaaiàe, 
tarwe de kiezen zt;ii Jdfijgen . 
~hter, _ : '100 exemp'la:i>en, e'tk ge'lezen 
~oor zegge- 3 persone.n, dat geeft 2100. Wi,e 
-r;ets a sta:t_istiek áa-Z beamen dftt; 
~e~ ni~ !1(1Z gvóene- ml(kevii kunnen, 
z'f;3n d:i, . · j"lept:ï!:w(i lezen tussen de 
(.'ttete'l- . de (i!>ngespoten) patatten;, 
studenten d-r;e er een, thesis ov.ei, maken, 
~'leuter s.tr>:ip bel<.ijken ... 
~ n~et c:he ge-~s1mte L i-int1 
be,g,z,nn __ e tweede ,jaaz,gang. 
Dit wordt; i:1an het decembernurr_rner, want in, 
november hebben "'6 het te dz;uk met het 

on~e medbp&e,s vgor de wapen- 
denk1mg,, .Het 11,9 v~or jpu, ·ze~ 
om e.en ov,n,sohrijvingetje 

en op onae banknekening, 1"W'it die 
500 ~nneme~ten halli!n we, al. moesten IJle 
er eigen'!ani:î-r:g de 'iiunne i onde;i, het ~te- 
1,a-renp 'lilJl,z,n ll,ç>ori g~av.en, • , 
• 
Naast de abonnement l<li·Z'/;en we ~tuurZ.ijk 
ook nog (J1'<1!ig je meni,ng, je 8Uf/9eetiee 
en e~entueeZ. je 1,redp,!'191.'king. Wii je een 
itoes-r;·e1• ,~uer, iiie µ_en,'e,i,.7,a.M,epvdb:Ü?Jllen vcv;i de 
liél,/Ven·se f,!I'1;tkoten, vind je de taal. te ver 
heven of te pZàt, kim je een strip tekenen 
of l.e,~er$bl'ieven in de papiermand gooten: 
s,ahr1i;J f one! 



Een Dijlepaa1ëd h,g~ft gezien zijn omvarig wel 
enige moeite met ~en openbare telefooncel. 
Kan je indenken boe bij, in ademnood t us+ 
sen de gla,zen wanden gekneld, zijn j oerma-e 
listieke taak vervult. 

Nochtans heefitt het Dij,lepaard 
1ezelë 'l,7 i<;esseotse, he-v~;i;leese 
celJren gecl'teck<t l>~rl wd;j:.,e van een kle'i!ne. 
enquê'te over d'~ bescl)ikbanheid van aü bij 
wij 'lren nut,tig hoor- en luisterappara'at. 
En laten vé e<rriijk wezen, het resultaat 
overtrof onze bevooroordeelde verwachtingen. 
Tweeëntwin~ig (22) van de zevenencwintig 
(27) onderzochte leuvense openbare telefoon 
çe7(1en brachten een feilloze verbinding tot 
stand met nummer 22. 1'6. 11. Uiteraard een 
n.ummer waar niemand zou opnemen wat m:ij, 
neken uit, 22 "' 5 ; 11,0 frank aan werko.n 
kosèen be$p·aa~áe. 
\/e,t:melclens1,a'a1J1d de tai!I.: hec enige. ech,te 
telefoontje dat het Dijlepaa-r;d zich ver 
oor1oofde kostte hem geen cent; 'het 5 
fccanks tuk viel bij Qe.t inhaken prompt ~erug 

'in he.t bakje. Aan de gierigaai:ds onder u 
willen we de p Iäacs van het gebeuren wel 
kwijt: even blad omkeren aub: 

LEE ~u taosuo1~~~s 

De R'll'l1 boektr met d'eze 22/27 alleszins een 
behooriLij:ke· sco::i;e, want het in gebreke 
6:1!:iJJven van, d~ li a"e~ge 1le[e.io0nk0tjjes 
is s hechcs ten de.1e te wij ten aan het 
falen van ~e R'JlT-1:!echniek. ee 1 rrr . 4.0J 
aan de Heideber.gstraa~-Koetsweg zat name~ 
lijk geblok'l(eeltd. Een 1uxemburgse f~ank of 
een joe.goslavische dinar van een. overhaas 
te kesselaar- ne~-terug-uit-vakancie is 
weliswaar ook geld maar helaas waardeloos 
in be1giscn:e. te~e{ooncellen. Xwee (1) uit 
het rijtje van zes· ~6) te.lefoons aan het 
station lieten ~et na enkele krik-krak 

,gelluidew amJ,eten. Dat dit a•anil.ei.d,i;ng is 
,to,tr koo,rtrsacht:ij:ge toestanden op het spi'CS 
uur ,hoeft geen- kommentaar. Minder druk 
maar even ontaoege,lq w,as het t;_elefoonkol:je 
op het Vredep1eitt te Kessel-Lo. Volgens 
omwonenden even dikwiils 'buiten' geb:.ifui){ 
dan in. En in Casablanca te Kessel-la 

schrok ik wel even toen bleek dat het on 
derste stuk van de automaat was verdwenen: 
een holdup of gewoon vanda l Lsme? 

Nieuwsgierig besloot het Dijlepaara Mr. 
Dewelde, hoofd van de Technische Dienst 
te Leuven-RTT te kontakceren, telefonisch 
uiteçaa,;d: 

D. l'.: Wat heeft die opengebroken te,1efaon 
cel in Casablanca te betekenen? 
Dewelde:'een vervelende kwestie, sinds 4 
juli, en dat heeft zo enkele weken geduurd, 
zijn er in de zone Leuven - in Rotselaar, 
Linden, maar ook in Kessel-la en Leuven - 
een 20-tal automaten opengebroken. Maar 
naar het schiJnt hebben ze hem nu te pak 
ken' . na enig geschuifel in dos.s i e.r s., 
leest Dewelde een nota van de RTT-Brussel 
voor: 'geld '~nt:v-reemd en toestel zodanig 
beschadigd dat tele·foneren onmogelijk is. 
'Een vervelende zaak. Lk heb de opengebro 
ken toestellen direkt laten ve1:vangen; en 
kele moeten nog aan de beurt komen; Casa 
blance is· er één van.' 

Gebruik makend van de resultaten van mijn 
kleine 'Bellen vanuit CelLen'-enquête 
verwijs ik meteen naar de hierbovenvermelde 
kapotte telefooncellen. 'Komt in orde', 
zegt hij en belooft de bodes, d.i. ~e 
onderhóud,sptoe.gen van d'e R!l"I;, e'r op af 
te s,êu ren. 

D.P.: Kunt u me ook nog vertellen op welke 
basis «le RTT beslist ergens een nieuwe cel 
te plaatsen?' 
De.welde: 'Vroeger tekende de RTT kringen 
op de kaart en binnen die zones plaatste 
men een cel, maar sinds een.jaar werken 
we met een garantiestelsel, dat is e.en soort 
kontrakt metr het stadsbestuur (of een in 
s'ne LlLng van openb aar nut, een ziek.enhu:Î!s 
bv.}. Zi.Ji. dieqen een pla,ats.ingsaanv,r'a_ag in 
maë r aan moe·t een zona1e cel 4. 200 tarief 
eenheden opllrengen per jaar en een intei, 
natiónale 5"000. Wordt die aantal niet 
bereikt dan P.8St het stadsbestuur de. helft 
van het verschil bij. De stad staat ook in 
voor de openba_.re verlichting en betaalt de 
installatiekosten.' 

Mr. Dewelde goochelt tussendoor met termen 
als PAI's en PA's, een jargon waarvan mij 
de draagwijdte ontgaat. Ik dring ook niet 
aan want de stem van Dewelde 'klinkt door 
de telefoon alsof hij in levende lijve 
aan mijn ander öor sta.at te schreeuwen. 
~edankt alleszins, 

Over 'Bel-Len van uit cel ten' is natuurZijk 
nie~ het laatste woo'i'd gezegd. !1iaachien 
::it ;je zeïf met een tiel-efooneele-uerhaal., 
Heb je bv. al eens qeprobeevd om vanuit een 
tiel efooncel: een verpZege1'/sterJ in St. Raf 
te bereiken? Zo qeraak: je via een centirabe 
bij de Di-enet: Inwendige Ziekten en via een 
ve,rm.ftig personenzoeksysteem ( een 'zoemer 
tje') oi;j de gewenste pex>:soon die net niets 
kàn zegg-en omdat het qeepre« afbreekt. Of 
je bent hoogst ontevreden over he~ verdwij 
nen van het RTT-káhtoor in 'het station 
of over de ontoegankeZijkh.eid van de t el.e 
fooncel.l-en voor gehandikapten enzomeer. 
De Open Staldeur ruimt pl.aase- in voor jow., 
'Bellen vanuit CeZZen'-verhaaï. Schrijven 
naa»! 

MENEER, KUNT U 
ME SOMS ZEC.C.E/'1 
WAAR HIER EE f1 
TELEFOON CE !.. 
S.TàAT ? 

Korliàdt stqpte Het D~;jlepaard op de oen- 
bare telefoo,11eet af, het munt "f 
BeZgiese fi>atiken stevig in d. 
H1;j tro ~ , die r 
v~1:roe :'jgang,e 
h1,3 i.•e• , s m__aa]<.. ,. 
En in zw.aai , 
binr,en 
Hel-aas , De l@iat!ruktie van de RTT bl.ijl<,t 
Vàn zodanige aard te zijn, dat de deur nu 
een hoek van 4-5° vo.nnt met de Zûand, en het 
Jwkje nu preeies in ti,/ee (lelijke delen 
verdeeld ltlOPdt. 
Het l>i.jtepatz:rd weegt de moge'lio'kheden van 
de ondé q,f, en dwt zi'oh · ' 
e7:i<1 '!=Z or de ol?en,ing n, 
Hn;d V'I-Bt . van de haak, ,e el' 
1!'veta in. e(l(len, Opnemen,. • .• 
3a hoor.. inkt wcwempa:t. e ze- 
Zande "tu 
Het Di:}Zep 'kt vevvoZgens ("mi'kt" 
want zi:fn tiriker<Wltterpoot esaa» nc,g e~gens 
op de stoep ~i}r het hokje), mikt àus het 
.mwitstuk in liet gleufje, waarna hl:} het 

meteen weer uit het vakje "téruggave gaZd'1 
mag pimtáen, waa:i• het ao goed- ala onmiddel» 
lijk is i11- gevaZZen. Zucht. Het Di,jl,e 
paard geeft niet op, en dóe-t, een nieuwe 
po(l!ing •• Het muntstuk komt miet terug,. 
Met "Qe'/f~onste wenkbrauipen d:raai t Het Dij' 
Zi'epaar.d het nwmzer. 
Tuut. !I'uu"t. Piep. 
- HaZZo, 
- Kan ik de heer schepen van 
- Momentje. 
KMàk. S:tilte. Zosm. 
- Jaaaaa! 
- Ik had graag de heer schepen 
- OgenbUk:}e. 
Pî,ep, Puuteretuut. Stiite. 
- 1{AI'JL0! 
- 'Mag ik •.• 
Krak. De tij~_is om. Het gesprek iv af(ls 
lopen. Het Di3Zepacwd werkt zich weer door 
<f,a _de= van de openbcwe telefooncel, naar 
ou"'ten, en druipt af. 

1/eZZ.icht; Lias de vent er tooh niet op dit 
uur, b»omt hij bij aichzelf . 
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"ZACMJJES AAN MEJ DAT 00RP" 

In het weekend van 1 · .tember werd op 
-versahi'l.'l.ende pl.eine hoeken in 
Kesse'l.-'l.o een wagens erd door men- 
sari -van Chiro Don Bo ut. Ver- 
slag van een ooggetuige. 

We vinden hier het! ' 2 jaar 
geleden het dorp 
dat no fusioni- 
!;~s b l:èmen 

'-'!lu1;.ge 
s-te pl11n 
,, ko.1nen 
zijn als 

en soc~a e wo teel zal 
deels museum, dee1 orden. Ret 
wordt dus een oord voor een zeer streng 
geselekteerd publiek. ~ovendien is het 
doFpje uitgeroepen toéc 'Dorp van het Jaar'. 
Dit za1 gevierd worden in een groots 
dorpsfeest, • e nodige 
lintjes zal de eerste 
spadesteek le woon- 

1 wciijk'. ''Onz ten en 
de bej,aardé en 
bevoo1;'1.,eeh t ~r de 
p1~nnen va~ wor- 

'ó!i.j de ooJ, 'n 
°'en~l!igen en voe11der,, 
een ,1KK (Ku l tur' nt~, die de 
,psmensen me,t a dhuisW'oorden 
d !i.n de ogen moet s•E<i;ooien. 

Er groeit echter verzet tegen deze plannen 
in het ka.fee. Wee · doch.te'r van 
het kafee een zee evende en op 
zli,jn dorp gestreld · eet hoe 
deze zaken, moeten . 't 
Manneke wendt zie s creeks 
tQU de burgemeest •ieh 1Det de11ge- 

lijke àgoistische belangen niet kan bezig 
houden; en tot zijn 'madam', d i.e hem pro~ 
beert te lijmen met de vooruitzichten van 
een receptié en een diner. Er worden dán 
handtekeningen verzameld voor een brief 
naar de minïscer, waarin de ware toedracbt 
van de zaak uit de doeken W'Ordt gadaan., 
Ook de KK, die dt:onken is, tekent. Dit 

· uk te maken op Neleke van 
' handteke(linu blijkt i:loor- 
s ziJn. De 11Lin±s·ter stuurt 

,i,t hij rni:et áanwe1Zig z.rl zijn 
e pl annën vallen in het wa,ter. 
E ee zingt: 
' aan, wat blijf je daar 

nog staan 
' Koipaan, komaan, er samen tegenaan ! ! 

't Kwam nogal moeilijk over. Een opeensta 
peling van problemen en verwikkelingen, 
die dan plots, door die ene handtekening 
opgelos·t worden. Kan het voor een volgend 
wágenspel - dat W2 beslist verwahchten, 
want et'. zijn nog problemen genoeg - 
~· er? 

den in het wagens•pel n;og/ll 
ost. Het publiek w~et d;31t 
ud~g .ga·a t . Eel) mee.r a:;ea'" 
g of lie~er een pogi~t· 
wenselijk zijn. Een. 
atiek,, meer op onze ei,gen 

ituatie betrokken, zou 
m preken. Als dan inplaaEs 
van et nne een zijn dochter met haar 
vrijer frisse nieuwe figuren op de wagen 
kruipen, wordt het vast een sukses, In 
erk geval proficiat aan de spelers, vooral 
dan <!!!P- de lcafeebazin, de zaakvoerde;r en 
de. ma'èi.am van het kasteel? Tot een volgen~e. 
keèr! 

OHILI-AVOND: 
een succes ! 

"' • 0 

Misschien wist u hec.>a.J., ,maa-c bec stads 
bestuur van ~euven heeft ook een winket. 
Al is het dan maar •éen infwritikei, ja 
kan toch ven,ach~en aàt je er waar voor 
je geld kan ~rij.gên. Ui,t onde~nding 
hebben we geleerd dat dat niet altijd 
zo is. 
Ret ie de bedoeling dat je in die winkel 
terecht kan met V't'agen én sugesties 
oye11 je st,raa•t,buurt en als je het echt 
eer ieus n:eemt zélfs• o:ii'e•r het l\êle o t,:iiuk 
ca.iurptàn van Leuven. 

OV'er het pereo,nee,l, ~e linf'ow:imkel!i.e:u 
dus, gaan we lret cniè.l: hebben .,ail.J;een 
blijkt dat zij niét mê,t voldoende infor 
matie bevoo,rraad worden • 
Zo kwam er een mev;ro!lW uitleg vragen 
over het feit dat er ergens in baar buurt 
(keaael-Lo,Coosemansstraat) een weg kwam, 
zo had ze in de krant gelezen .Daarover 
geen niews in de infowi.nkel.(Hoor,stt 
waarschijnlijk ging het over hett'kortte 
pad) 

Dat er in W,ijgmaal toch nog beJ:angstelling 
bestaat voe'r m':i,serabe.J!e toes1!anden in de 
Der,de Wereld be)il,ees· de komst van een v~j1f 
t~g,êal men's'en t,ijdens de ©hd.H-avond, d~e 
op 8 se,ptember do'or j'é~dk'llub ~Di~uh werd 
geor,ganheerd. '.Aan, d'è: ,ro0Dbe11e,:ifd,1,ng van 
die avond was no.gal -wat werk geweest; da 1t 
moest wel want op de ,affiefte werd een in 
fo=atiestand, een k4eine kunstmarkt, Chi 
leense muziek, kontakt met Ohi1eense vluch 
telingen en een film beloofd. Dat alles 
kwam er, nog aangevuld, met een stand met 
Chileense drank. Centraal stond natuurlijk 
de kleurenfilm van anderhalf uur: "Chili, 
de laatste les?'", ing-el;eid doo.r Pablo Frans 
sen van Bevrijdingsfilms. Was de film soms 
wat moeilijk, de óeelden waren overtuigend 
genoeg. Zonder i.n s,log11ns te vervallen liet 
de kineast zien hoe d e. demokna t i sche e,en 
heidspa·rtij van Sall:vato;r A:llende ~ de "U 
nidad Po,j'>uilar", ne·t véi:;,enigde volik ~ mas 
s·aal door h'et volk werd ,ge,steund en Chili 
op weg hielp om uit cle miserie en de ondet': 
drukking dnoz de grote Westerse bedrijven 
( I.T.T., Eord, enz. ) te ,g,;-raken. Pinochet 
was de sterke man die op 11 september •1973 
dit "socialistisch eksperiment" op een on 
menselijk brutale wijze moest gedaan maken. 
Sedertdien leeft het land terug in halve 
slavernij; alleen de rijken en de hoge le 
gerofficieren hebben er een paradijselijk 
bestaan. De Verenigde Staten van Amerika 
hebben hierin een vieze rol gespeeld. Dat 
kwam o. s. aan het Hcllt teen een geheim ar, 
gent van' de C.L.A. ( ae, Ameri1<aanse spio 
naged,~ens t ~ u:i: t de bi,echt -~in!} pra•ten. Zij 
geb ruuk ten het zogenaamde 11P1can Z" om kl.!-len 
de ten val te bnengen en de demokt>a,tie te 
vervangen door een di kt a'tmrr dd a hun ekono> 
mische belangen zou beveiligen. 
Dit alles werd door de_ film in het licht 
gesteld e.n het moeten velep onder ons ont 
goocheld hebben die dachten dat de Ameri 
kanen vrome veréleéligers van de "mensenrech 
een" zijn. Voor de èh:ilenen is het intussen 
vechten voor hun. 1:iesEaan, vechten ook voor 
rechtvaardigheid. 
H7t i~ goed dat wij b·egaan eijn met mensen 
d i.a dit alles mee_mak_en-; w:ij kunnen probe•t'en 
h7n te st:'eunen en pok van ben te leren. Want 
nae ts g11:ran,.deert ons dat wij noo:Le eens be,t 
zeil:fde zu-llen meemal<ie!l,• 

WÜ, :ie op de een of andeue manier Chi:leense 
vZuchte-U,ngen in ons Land steunen, neem dan 
/sontakt Ol:) met: Pol Sp-eimans en Gr>eet Luy 
ten, EZf Noilemberstráat- 10, 3020 Wijgmaal,. 

'Een kqrrespondent. 

Miss:càien kan e,en kni;pselatchief ai :he.el 
wat van dergelijke misverstanden u:Lt i:le 
weg t>uimen, want ,we kunnnn ons niet van 
de indruk ontdoen dat "de pers"- en daa'l? 
rekenen we dan zeker het Dijlepaard bij 
beter i_s geinfo.111lleerd dan de :Ï!nfèwinke1 · 
lle ilc}liçwiilke,l is ook "inspraak verlener". 
Zo hebhe;i ze de reakties van de bevq['k-img 
op a~ rkhtä'oe]len~eersta liaze van h'eï: 
st_ruk,tuurplan) v,ei;zamel.d en door,ges;p;,ee~d 
naar de P,1anmake,r,s, maar ze,!.fi hebben, ze 
geen e:v.e=ich,t van de real<.ties i,n vo.011- 
rsad!. 
Bat han~t na,tulll'lijlk al ltemaal! s11m.en\ meti 
het ifelt èlat i:le póitide~ers van de s•15uu11• 
gl!Oep het st,ruktuul'phn in eiLgen ha.na· ' 
wiile_n h:ouden en zich ook wiHen inla,ten 
met de-organisatie van de is,prall!v, en dat 
is nu. juist iets waar ziJ hun handen moe 
ten, a:fillouden en overlaten aan een onafi 
hankelijk orgaan .Dat zou de infowitikel 
kunnen zijn als zij genoeg mogelijkheden 
krijgen om v..ij te werkan en da·t is ,op de 
eerste plaats, genoeg informafié en, op de 

•tweede plaa.ts tsJe ii.n de stuur- 
,groep,de pla organis11tie van 
h~~ struktuu urd wordt' en hope 
111k dàn wel gQe e richting. 
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platte-la speelt open kaart 
stad antwo., ·· . :t 

1'#;- i.>àt- luleft d,e Werkgroep Inatte-_Zo ,zich 
~ ~ste tijd hoofdiial<111Jij}l bezig ge 
ho~? 

· eind~~ 
<z•Î:e\•·0'.ÎIJ']le 

· onnen ,e.nk 
agente st 

i eá? ,Kan i.!k m 'J· 
eateden, 
een begrijpeU~ke rea~tie,want 
enkele gerealiseerde punt~n en, 

de beloften was er na vale · · · 
fundamenteel niets verander 

gê ve-cl<eersveiligheid in de Wijk lo, 
'Naar aan1.eiding van deze sombere g 
w=d een brieL gestuurd haa'r het - 

r aarin aangedrongen werd o 
g,,een konkuete timing vo ·~- 
" van de 'in het vèrleäen• lfe- 

het sd;adsbe'Btw.w op '!tet 
g:ooep? 

r 
,u, pla . 
oorden p 

, 

1 

·- ts esprek 
ht (waarschi.j . 

de in ~tvoering zijnde we eru.sw · ~n 
gi,. l!latt·e-los traat) ontvin 
van. de groep een ui tnod-igi 
leden van de verkeerskomnri. 

,d 
l/S 

n ·heeft de We i- 
rongen om een - 

, , te voeren me-t de 
"llucbtend verkee.r te on.tmoe - 
paden aan. te leggen op der 
zou vrijkomen. Onze voorsteile 
veel verder dan het gedeelte· n 

platte-to. Het - 
chter de haal r- 

iste 
yst 
BiJ.la1 ,n- 
Tie - 

me,nnin 
as ook h ,_ 
e fieJ:se 
eg ,te 
er. !In 
s weini 

111oet J;,ev 

een nieuw g - - : · · k 

3.Aanleg van het Kortep keersstraat 
met beschermde voet en ter ont- 
lasting van de Ontvo en een 
gedeelte van de Pl 
~. U~tgaV,e van ee if.,:,,:=.,;.;;;;."'S 1,>ohe·rs op 

:de hoog ~e te breng en de 
,gei\<otlge~. van de h.u · • 

.Was het gun pl'Ob'leem dat & mees~ ~eden 
van de Werkgwep a,fwezirr waren 02 a-z:e 
b~te ve1ikeez,a1«Jrrmieeie? 

a. Daa11om hebbend~ ~anwez~~e leden 
t nieu willen ve-rb11lde11•, 2-:hJ :vonden 
1\ele g11oep zich over dezec ,,cq,;rr;s,tei 
'"'iï,ü!1,esp11eken. 

'0 "'erd mee 
, ee,ts een ~iJ 
" e gi:-oe,p. ·o . 

guatus. 
Wat u7erd er op di.e vePgat-krf,-rrg ~eawtefl? 
Na een varvarde disJcuss!i.e kwamen we tot het- 
volgende advies: . . 
1 Invoer~ van een eDkeli;JJcht;,qgasysi;eem 
d;t ont1110edigend verkt op het v.1uchtend 
verlteer; • a • ·. 
l.Aanleg van fietspad~n die_h

1
~t te x~~s

1
erst 

mo elij.k moet inalcen zich vei 1~ e ve.~ as - 8 de. 8 troom in van h~ f geino1aor.isee11d aen tegen 
verkeer; 

semen 
'Qrn t"1ee, r.edenenc L, de Werkgro\!p 
wa·ren niet vooroere' eem was erg 
technisch. 2. Binnen Il, bes taan 
ook meningsvets.chill r:ef t de keu- 
,ze van oplossingen voor het ,r.ealiseren 
van meer verke~rsveiligheid. 
Welk zijn z~l, de hete ~jaars binnen 
de Werkgroep? 
Om te beginnen is er de diskussie over 
de scheiding van verk~e~ssoorten (auto, 
fietser, voetganger). Sommige i>leiten voor 
een scheidi._ng,anderen voor een vermenging 
omdat zij me.nen dat een s.chei.ding snelheid 
in de hand werkt en dus Ve.rkeersonveili 
ge,: i:s', Dan is er ook de diskussie over 
de teccre'i:hafbakenin . Ho;,w.igen zien het 
be.lang in. ,va11- erb~nd 
tu•ssen ,verlcee ·ouw,lt\$ 
>1:n de w.:i.j,k. D -i:,kt 
aan de zaak (11' zich 
std.k\: bepe'rk . )vei- 
0.ighe!i.d van de P -a 
Een ander heet ha de verschil- 
lende benaderings n: vanuit 
he.t standpunt van dat van de 
auto of de voetganger. es bij elkaar 
zij,n deze meningsvet'schillén positief om 
dat het ons verplicht voo~tdurend ,over 
de zaak na te denke , ,µng te hou- 
den met verschillen 'ingen die 
waarschijnlijk ook dere wijkbewo- 
ners aanwezig zijn. he t nodig over 
een aantal (!rincipe t,e geraken. 
Dat maakt: de s·t'e'rkt da groep naar 
buiten 

Het 
l.48 

p ti 
lJee.f:t d J?Zan~n? 
Momentee·IJ. e middelen 
om naast b nkrete r.esul- 
taten te kome dat we met 
nieuwe akties, z 1s ernstige, 
een grotere groep •S bereiken en 
'dot onze voorstellen."bij ~et stadsbestuur 
meer overtuige"nd zouden overkomen. 
Ook kijken we uit naar de 111ogelijkheid dat 
het gebied Platte-lo in bet kader van het 
struktuurp1an voor L·euvên uitgeroepen wordt 
tot pr'· · t. 

'.l>Ci< o.~., I\Ov:l>eN • 
t.i'ITGN 

,,,. •· r. .l, 

e~ ve~çht 
van de so(ien eii in het 
kaàsz, van he' •zijn p:r>G~ 
dekt:en die vs11e11baa.v 
siJJn en Wàar . · e 'dk11 be- 
wonpz>s aU;e . (Jen wordsn be- 
diakuasieerd en overwogen. Het Zigt voo11 
de hand dat deze pl>ii'kke'Lprojekten geaooht 
zouden worden daar !,!(UW de bewoners aetf 
.veeds de kneZp~ten ~eblten aangegeven. De 
ve.vkeeraoirkulatie V!li! de P'latte-Zo is ao'n 
knelipun», Da Werkgro~p natte-Zo b:veekt ar 
ai [aren zijn hoofd ov.éi'-1/Qnd.en taohnisohe 
steun. Wam, wachten ruktuurp'latlmake:vs 
nc,g op om hen dese ·aohe steun te geven? 

", ~I\ • ~E ~ vav 
t,.~ VCl4, 
li#!B' 1N Il 

1 'Z,O)> 
~if;<'> 1111 
/IN. V 

·, 
't', 

J 

)\ * 
E ... , /;? 1 

·. ·?7 r<Ç-. 
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OPEDB~ 
TE 

"De huidige iifotori.se~ngsgraaà samen me<t het onbegrensd indi-v.idu 
ee Z auto_g/bruil< is 9m1erenigbaai• met een evenJJJichtige etadeonuoik= 
keling. "~ ui.'I: tik richtdoeZen voor het sti'uktw,a,pZ.1211, ble . 23 ) 
D11 f nog n 011rd als in dé cw1111de 
~ uw. S te werken op een aanz,i.en- 

s,, s n _:vol.gen lange,r en ver- 
mee en ( voeding., ~"l,eding, 
nu· , d11 sne~le technische 
me er lange afstlanden doen 
een heeft e men 10e t zich 1Deegebracht: 

ve . en, snellere vervuili~ van ons leefmilieu, kos- 
Cel.1.J e autowegen, onveiligheid, uit elkaar rukken van woon-, werk- 
en · en. 
liet r brengt äeze proble_10en op twee manieren een stok 
die ossing: het ge.eft mensen de kans zich te verplaat- 
se voor z±chze iveevervoer kunnen betalen. 

ten tweed\!' openbaar vervoe'r de !lloge- 
an in~r~str 'l'keersmoeilijkhede-n, on- 

' ve,cvu,i h<ng , 

-~----------------------------- 

-------------------------------7 
DIT SPEL SPEEL JE MET JE VRIENDEN, JE 0UDERS, JE BAAS, JE KINDEREN, JE LIEP EN 
AVONTUREN. W~ HET EERST EEN ZES GQ9TT MAG BEGINNEN OP "START". 

. . . funk tioneert ni_e t goed te Leuven, vooral m.e t ge 
ade:misch jaar."( Su-r,vey Leuven 2000 door H. Van der 

, • ) In 1970 we.rden 1:;eeds dagelijks 88 000 wagens geteld 
op d11 weg:en naar Leuven. Voor he.t, verkeer van thuis naar het ·werk 
n- in '.73 40% der 10ensen de- wagen: dit be tekent 11 000 -wagens. In 
''14 ,;,enten 50 000 mensen in en 'rond Leuven. Het aanca I -verplaatsin- 
gen va · r de school is vergelijkbaar met de werk-woonver- 
p aamse-en Tiensesteènweg na, hebben alle invaiswesen 
e ting 'et alleen tijdens het spits- 
u eorc de be.J.angrijkste I:.euv.ei:tge 
s, de g dag 7,0 tot 80 dedl;el. ~gp- 
gi ve~ ~ 
He d.a,t dit mass·ale p,ri'1eevervoe,r ( Leder in z'n eigen 
k .en tijdens de spi,tsure.n zo verstopt dat het open- 
b :vascsukkelt. "Aile bussen lopen op morgen-en avond; 
p' rtraeingen op en ~e reis duurt een veelvoud van de 
tiJ op e s 'l. e ogenblikken. Daardoor kunnen de aansluitingen. niet 
v . orde.n." ( uit de survey· ) De tijdsschema's en de theoee - 
t· van een rit arde loos, waardoor nos mit1der 

willen opt de ku · tal 
ers 5 6 m' , 7 

110 00_, pe,r 3 
d'a:g~ o Iksma ol- 
h\ile~ v.ooi; h 
an- lem·e.n e ope p- 
ve,11k ook ,pr 1:-l .M.1' .B 
eten de reiziger-s bv. steeds mee i~l 
r toch een openbare dienst is? T . te 

pri.jSYerhogingen wordt tie gevoerd door het Komitee 0- 
penhau Vervoer ( K.O.V. straat 22, 1050 Brussel; 02/513. 
59.00 ) • Hierbij moet.en rken dat de enkele riffen de 
laatstre JO jaar veel s'ter er opges agen zijn dan abonne~ntel\ en 
ritte~11-ten. 

·;a6e;u&A 
1ass1M611e6 111:ps11e~ 

'/9SSj 

p v•11 
" [/q 
ep. d .,.,~ 

. 1800] 
Q.13H9l'lf'i) 

<O .. 
~- n 
;i! 

. . 
nen worden, a;t! 

[1: ) )tO nd.anks het 
A dens kwent!Le Slt 
z ~"ijnen eaan gegro we·rd ech 
no aan een s .. analyse on ( survey 
bl pmerking: de e ns e ver~ndering kan ni de Leuven- 
se n alleen worden uitgevoe-rd, maar hee-ft de goedléeuring van 
B _ eiig. . . · 
~en -aamal van, de probleempjes waarmee je als Leuvense busreiziger 
kan te maken krijgen, vind je in het ganzenbord hiernant. E~n aan 
tal oplossingen ook. M !!loet je dfe n~et helemaal h:eil!ig en onwr:i!kbas:11 
v-il\'den, het z:Ljn maar fdee~n,, Be aaingeb,rachte prob1'el!le.n z.iiJn reeiH 
en gebeuren ( gebeurdejl ~ :ii.n 1:/èuv,~n. :Vee 1 ge l:u~ erme!!. 

o~O 
Ml~ \,t 

Net W~ekomen bericht: & ctktie rond Qpenbaar Vervoer aou voor 
Leuven georganisee:rd worden ëoo» WeretdeohoZen. Kontakt?lilres: MaJ?i,a 
~t-raat; 93, 3000 Iseuaen; 016/22.91.93. 
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*opdrachten* 

IR UERUIER 
lEIUEn 

---------------------------- ·x 
DOBBELSTEEN. JIJ WIL OPENBAAR VERVOERD l:IORDEN EN BELEEFT DE ONGELOOFLIJKSTE 

@W 
Ml 
' .. 
, - 

3 U komt drijfnat in het overvolle wachtfio~je (het regent namelijk). 
De bus is 1,0 minuten fe Laa't wegens h!!"t s;pi!l:!suur. 2 beurten ov:'"e,11sla:àn. 
4 Na•ar ánnl!eid,ijfg, van de BR'X-bus,pad,enal<lç.:i.:;e wH he,t st,a~sb·estuu.r aufto,- 
arme bus,roete,s ,d,o·or d'e stad aanl-eggen. ·O.it busvrienderijklYeid' zu!Jl~n 
maa t rege l en gen.omen worden om het ap i trsveekee r te beperken. Ge~uR!i.1g 
zit U op ae bus en kunt U hierdoor 5 plaatsen vooruit. 
5 Op de Caesarsberg trekt de motor van de bus onvoldoende wegens de 
nieuwe gasinstallatie. Iedereen stapt uit en gaat te voet naar boven. 
U ook? l beurt overslaan. 
6 Het stadsbest11ur be.sliste de binnenstad te zuiveren van aucob:lik. 
De sherif van Leuven mag de viecwielertjes vergasten op doodlopende 
steegjes, snèlheidsbeperking en parkeerve?:'bo.d, Voetgangers, _fietser-s 
en autobussen komen .hiervoor niet in aanmerking. 10 plaa,tsen vooruf c . 
De bus woràt immers niet gehindèrd. 
7 U heeft gelukt Als beloni-ng voor uw .t-rouw aan het openbaar ve•P✓.oer 
(U kocht net uw tiende rittenkaart dit jaar) krijgt U gratis een e,lfde 
rittenka·art. Daarmee komt U meteen 5 plaatsen vooruit. 
8 Je staat bij het halteplaatsje in d~ Kerkhofdreef te~enov~r d~ poort 
van Philips. Blijf rustig staan (toe een andere pcchduivel in dit vak 
je terechtkomt) uant hier komt v66r half vijf geen enkele bus Çen dat 
is echt waar, probeer het maar eens). 'n Grapje van de Buurtspoorwegen? 

9 Je bent met je bus in precies 55 minuten de Bond en de Tiensestraat 
doorge;kropen. Bij de Tiensepoort verz.o!'Rt de chauffeur vr:Lendelijk 
zijn p:,,ssagie'rs uit te stappen waarna hij tei:ug naar het statioµ, i,ij;d,t, 
om e-r het vol:gende vertrek te "verzek"ren" (waar gebeurd ve,rhaa>.h, Jiuni 
1978). Je kan een nieuwe pogang wagen (2 plaatsen achteruit) of- te 
voet naar hu.i.s gaan ( l beurt ove r s l-aan)". 
11 De Vereniging ter Bescherming van de Spitsuurreizigers {V~S) wordt 
aandë e Ihoude r .in een belangrijk kaross.eriebedrij f dat gelede. bussen 
produceert (ook harmonikabussen genoemd, zie tekening). De Nationale 
Maatschappij van Opgebroken Buur cspoorwegen (NMVOB) zal na harde en 
lange sindikale aktie deze bussen aankopen en ze inschakelen tijdens 
de spitsuren. Meer plaats in de bus dus, 5 plaatsen vooruit. 
13 Een petroleumst.a.king legt het voertuigenp.ark aan banden. De NMVB 
vernoogt h.et aanr a I ritten op de s.tadslijnen. He·t voertuigenpark 
wordt uitgeru11-t met duobussen (bus,sen rijdend op benzinemotor of, ac-c4s), 
Oi.t valt in de smf!ak bij wachtende re:,i-zigers· en bij de Bond B.ete-r Leef 
milieu. 1 bank, sorry, plaats voor11±.t. 

14 Een personenwagen wenst vanuit de Jus tus Lipsiuss traat de Bondge 
noten laan te kruisen, blijft halfweg vastzitten en blokkeert de halve 
Bondgenotenlaan, waar ook uw bus rijdt (reed eigenlijk). Uw bus zit 
met andere-woorden knel. 2 beurten overslaan. 

16 Aan het s~acion stappen 30 schoolkinderen op. Het wordt dus drin 
gen. Is dit een sardienenblik? Sla alvast een beÛrt over, en hoop dat 
er gauw een paar mensen afstappen. 

17 Je bent; vriendelijk doch d r i ngend uitgenodigd je rittenk_aart "spon 
taan" aan ontvangers en kontroleur-s aan .tè bieden. Roe krij·gt de NMVB 
zoveel on,,jn op zó'n klein kartonnetje!/ Ab j,_e ons i-nzichtr b'ij;ti;eed·t 
mag je ll>Ïjf vakjes vooruit. 

1·9 Pech hoor, je staat op de bus te wachten en hebt he_t bordje "hal 
te tijdelijk afgeschaft" niet zo direk,t in de smiezen en je ziet je 
bus haast binnen handbereik een andere straat insnorren. Je krijgt 
20 minut.en tijd om naar de "voorlopige halte" op zoek te g;,an. Sla 
1 spe.Ibeur t over. 

2Qwegens een omleiding werd er ee!l nieuwe halte toegev;oegd, die je 
jammer genoeg te laat hebt opgemerkt, Je zit op de bus en gie rijdt 
door wa·ar hij gewoonlijk s top·t. Blijven zitten dan maa:r. Volcgende 
Ree,r lu!<t het je beslist wel 0m tij-ä•ia te bellen. 2o plaaitsen ue rug , 
21 icij_k ee·ns uie het uampje. l!ieg llij jezelf "Toch fÏ.j,n, zo''n bus 
rit, of niet s,oms?"' en ga metee)l ,2" pl•aatsen VOOt'UÏt'. 

+:---;;:~=~-t:,-'i· 22s·cout kind, je hebt met bleekwa.ter waç stempeltj·es op :ie ritten 
kaart w'illen wegmoffelen, en nou is die zovaar paars uitgeslagen. 
Omdat de Buur.tspoorwegen je vindingrijkheid niet bijster op pdjs 
scel,len, mag je vier halten ac.!iteruit. 

2JJe wil met de fiets naar de Zoete Waters, maar je tijde liever 
niet door het stadscentrum. Gelukkig heeft de bus nu 2 Baken -ach 
teraan, waaYaan j,e je fiets kan ophangen (zie tekening). 4 plaatsen 
voorud,tL 

241.: slaapdronken "ge•leider" riJ:d,t t ziljn bu·s1 11án dé 
R:_a.rcrç_e's•e·l renéi Sint-Pi.ete,rskerk rond draait gezwi,n é's,t1:-aa,t 
in.. Dê' rei,zi,gers scharrel.een naar de belletjes en inf:o·rme'l:en :waai;,heen 
a·e elfskursie voe r c . Yloel<end tot zijn kar weer in de goei,.e ,r1.chting 
staat, maneuvreert de chauff-eur vai: in de Muntstraat en rijd.t hij 

' 90 , '.:~ vanaf hee F?c~plein lichtvoetig cie riennstraat in. Belletjes en 
~, ~'!'- 1;oepe~<!c re1ezige.rs alom. Vloeltende cbau.ffeur "Als ne mens ne keeY op 
@ .,.~•:; s~l_<kel is". ~waar gebe~rd, a~ril 1978') .. Je k~t vie7 -minuten te laat :f{/f:. b.1J het stat.1on, waar Je e re un net weg 1.s. Vi,er vakJes te'rug . 

, __, .:~:, 2ÓBij .het stoppen aan een l!alte wordt een fietser klem.gereden. De 
•' ·, 900 wordt gebe l'd en er word1t gew,!cht op de po1dtie. Beurt oversla-an. 

hr,/,./;) is 'llussen h.e6 station en de, ll:ies,tsu~eenweg S(:opt de cl\auUeu,r om ,.r,:." :f:n a
0

-f/e ,
0
&,;~boijwhet:n v.an de mfYB, iaan e_en drimgende •'behoefte te .vo](doeq, 

·• '.•, En ' wac tof de volgende s,J.)_e•ll,er langsk'oin;t, ... .;; 
~ ~I 

3CJ,KljAP 'HOOR' u BEN:J!' ONDANKS ALLES T8R BESTEMMING AANGEl<OMEl'I. GE- 
-_..:,;-:, .. DENK ECHTER DAT, INDIEN u nE TERUGWEG MET HET OBENBAAR VERVOER WIL 

ot!DERNEMEN, U WELLICHT VLUGGER VOORUI'llKOMI! INDIEN U UW EIGEN VOETEN 

Z0U GEBRUIKEN. ***** 
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Na de succesvolle aktie van vorig jaar 
rQnd Zimbabwe (Rhodesië), wordt ook dit 
ja?r gerekend op een ruime belangstelling 
voor de sol:iidariteie met de der de wereld. 
Op ~n· ' ' van de Leuvense werkgroep 
On· • menwerking kwam het uitge- 

komi tee reed•s, tweemaal sa 
te p·l!annen. Hier!!oo,: kon 

d· wo,rden op een 40-ta.1 ge- 
·. n u!it diver.se ve1rnnigingen. 

1DiLt ä,a"1r zijn de ce1X,tra1le· thema's V,á,n het 
N·at·ionaail! Centrum voor Ontwi!klèelingss.amen 
lfei:,k,ing {NC,OS) de vo.!gende : 
- He"t st.eunen op eigen moge!.ij~heden van 

de derde-wereld-bevolking. Dit thema 
sta,at bekend onder de naam self-rebiance. 

- Voorr"ang voor de ontwikkeling van de 
,p,lattelandsbevolki.ng. 
Rechtvaardige verhoudingen tussen Noord 
en Zuid. 
Men spreel<t hier ooR van een nieuwe in 
ternationale ekonorrische orde. 

He~ eerste thema, de self-reliance, omvat 
drie aspecten: 
- De lokale bevolking dient zelf de vet:ant 

·woordelijkheid op zich te nemen voor het 
bestuur van de lokale gemeenschap; 
- Nationaal dient de ekonomie zich te rich 
ten op het algemeen welzijn en niet op dat 
van een kleine elite; 
- Internationaal steunen we de solidariteit 
en eenheid van de derde wereld tegenover 
iedere vorm van buitenlandse overheersing. 

Op, de laatste bij ecmkoms t heef c het ui t·ge 
bce1d 11-111- 11, komitee haar project geko 
zen voo r Gi:,o_ot-Leuven : steun aan he't pro 
gramma voor landbouw.ontwikkeling in Erit,rea. 
Hee project si,tueert zich in het deltage 
bi,,ed van Eritrea, gelegen aan de Rode Z.eA,, 

Dit gebied werd z~aar getr-offen tijdens 
de jarenl11.11ge oorlog. Sinds 197l •heerst eJi 
eerug v.ede en op initiatief van het be 
vrijdingsleger (E.P.L.f.) is de bevolking 
zich thans volop aan het organiseren in 
dorpskomitee's, waarin de plaatselijke be 
,volking zeH de verantwoordelijkheid op 
zich neemt voo,: de landbouwpi:oduktie, voed 
seldistributie, onderwijs en hygiëne. Men 
s tae c nocht ans voor en.orme problemen : ver- 
woeste· 4ijken, uitgeroeide veestapel en 
wernie.id landbouwmateriaal. De geldelijke 
steun van de aktie dient voor de aanl:eg 
v,an een dam, aankoop van zaden en van 
k lled n landbouwmateria-al, ins.tallatie van 
wer-kp1aatsen en graanmolens en uitbouw van 
de w.i•terNoo,rzfening. 

Om een doelma'tig vertoop van de 11-1 J,-11 
aktie te verzekeren, heeft het gemeentëlj)j,}!, 
komit'ee zièh opgesplitst in vier wer~grcoe 
pen: aktie, informatie, onderw~js, jeugd 
bewegingen. Belangstellenden kunnen zi'ch 
nog steeds aansluiten bij het komitee, da't 
op maandag 9 oktober 20 u opnieuw samen 
l<omt in het vroegere gemeentehuis van Kes 
sel-Lo, Diestsesteenweg. Het komitee voor 
ziet ook een debatavond mee Leuvense poli 
tici, op woensdag Il oktober 20 u, in de 
Stadszaal Vanderkelenstraat : iedereen 
•..relkom ! 

Verd·ere inlü:htingen : Rudy De Meyer, Bank 
straat 24, 3000 Leuven. 

S:Lnd·s 1'975 trekken de hande Laaps van da oude 
Ma11kt ten s t r.i jde tegen, de ondergt:ondse par- 
\{ing, d,te, daar gep land, werd. · 
De hende baar s. zien de noodzaak van deze pa,11- 
ldng nie.t in" Bovend Len zou hun l<lanten,tenein 
geduuande j,a,r:en een w,e10f worden . ltndere knel 
punten: de ,s1lech'te, s•ta'a1t van hef weg,d~k en 
sooepen, vert:ioh.ti.ng or,ganis•.itiie vrijdagyuirl<t 
én fietsenrekk~n. 

De schapen van Openbare w,erken Sp1C9nke:e-ls Q"erd1 
uitgenodigd voor een ·kónfro.iita•tie op, maa~ndag 
25 septeml:ier. 
Sprockeels ve1:1T.laarde o.nmi:dael liik dat van 
een onde r'geond se parki.lfg geen sp rake meer is. 
'Het heeft geen zin de auto's tot midden in 
de stad aan te trekken' (w"t doe t de imrals 
weg dan??} 
Een voorontwerp ter heri van de Oude 
Markt we11d uitgewerkt uitvoer-ing 
zal zeker moeten gewa . . zegen van 
van de plangroep an het 
struktuurplan. De mis- 
noegd over dit uit "dde~ 
lijke !litvoet:ing • " dat 
scwuktuurplan niet gewi,. maai: 
konsultaties ,i;rannee11 zijn atics 
gedaan?" 
Sprookeels: °'W,i;e zich de lux 
cuur-pla,n veroor}ooft, mee,t 

qucncies van dragen." 
Het voorontwerp werd door stadsingenieur De 
Neut toegelicht: twee nivea~s verbonden 
door trappen en hellenae vlakken, verkeer 
in tegenwij ze r z i a , een · · ukje aut ovr i ] 
en de Korte-straat o len . 
Aan dit plan zal v fd worden. 
De handelaaru wi ~ende parking•, 
het ver kunnen 
blijven t. 
Vo,lgejtd co rhand 
al 11!•ng ,lichting, 
ve r'l Lch ietsen- 
rekken en ij4ag 
m11.t:1kt. 
( de marktkramen "lé en 
z i j de naar de huiz. ent 
langs ,beide zi.j den. . 
~et is duidelijk d , re- 
ui,ging in de va,mî ad één 
doel ,sterk voor og unncn meer 
kijkers naar onze n geloodst 1/ror- 
den ? Dat men bij de opbouw •Van een stad 
verder dan ziJ';' ei~ m moet .k i j ken 
wordt klaarbl1Jkel1 hoQfd gezien. 
Door nogal bruuske elt een 
handelaar zich tew heid van 
de ervaren politie nier eau 
zinnige koilfron-tat is dan 
~ogi:sc:h. 

J•'•~' 

i~~ili t C 
: ~)!!;?. i.· ~ 
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·SeROcKEELS BROMT TERUG 
DIi bu ing R:iiddehs,traa,1' ,en OJU- 
gavi, •'11,ee,f,t a iln:d's li•ü-1\i nà_ii'l, een 
hard ell oud pro_iek't .: de in'lial- 
awag d- elJ.aevest zai vedl'inden 
lllllt het s"8dscentrum. 
Volge.na Bróm kent deze weg geen stedebouw 
kundige noodz ken zal een verminkte 
volkab r aangetast worden. 
In, kad s•t11u1<.tuu en 518 
'l!a.nd '\!-raag' -fo . an 
buu · ~eleverd : ocen- 
er s,tl-11aa,t, 61 
O'p deze foni!Uil.ier,en we'rd · ng van 
het p aagd , Ve de 
plang et strukt et 
'hee Jek,t over wijk 
op d l'om wer OM een 
twee : het ui van de 
s,01\ re wer1<.e eels. 
Don ber. 
Spt e ee'rs•t d ie·den:i,:s 
van an 194~ t 'j ver- 
ded k van een weg. 
Het u z:i.j n ve t door de 
s tr r t , zal g ·.zeerd 
worden alsweg. Mechelsest•raat, 
Vaar er s s tr er s+ 
s tra t-raat ·be'1ang- 
r~jk worde 1nen • 
o:v:er: ,:,keer n 1v:a,n· 
de b ui tg aals lag 
wees r het 313/56, 
dat n ongaz iet ver- 
be ter de. De invalsweg is 
voor bet stadsbestuur een gegevenheid en 
me oorjaar van '79 met de 
we egd.nnen. 

ver ,een e ' 1 om~ 
. ,d.ekc n'itet j'I< was, 
aa,r de to van de 

buurt. ve.rkla,u,de z-i.ch 
akkoor me · at een verantwoorde 
buisv1U1<ine noodzakelijk is. 
Zelfs benadrukte hij 1on dit v r a d het 
bela de bte fa- 
brie 0~ 
toon r van 1 v.ern ~n 
t~pi de 
vor L le 
kost rd zijn om bewaard te 
blijven. p~oc eels veroordeélde verdere 
hoogbouw iu ae buurt. 
Verder WllBA•~ROM en de schepen het ook 
met meka ver he t opric'liten van 
·een v, buurt. S·taasingenieur 

n zijn kompiI~entaiT 

,rde ver$!· n go.ede 
1.n voor he ces 
moe Hier b echter 
vaa met het s ti,_tik;murp lan 
zet atie zich lij'nrecht te- 
gen : de nevel ro~d' !l,it 
p )]a dag dil<ker. 

ondemo es v.gor t van 
e buur'.t we•l me w~g 
,rdoo,r. 

r------------------- 
1 de speelbus 
.l naar brru,gge 
1 l)[ENS!r SPEEURUUiTE qrganiseer t voor u een 
1 studiereis, rich"ting Brugge. 
1 Wat er zoal te beleven valt? We gaan eens 
I ki,jken naar enkele plaatsen in België waar 
1 uîe.nsen gepr obee'rd hebben iets te veranderen 
1 aan, hun woonomge':'il!g : speelplei!ntjes •. 

.Rolhnson apee I'tui.nen, een, woonerf, be~·in- 

1 
:,;i,ch,ting van de, s tpaat, een rondle,id4,Dg 

1 daar Br,ugge door de Br,ugse d,iens.t v,oo,r: 
1 Speelprojekt.en. 
I .Dat all:es op woensdag J5 NOVEMBER. DUS •.. 
1 zorg dat je erbij bent 1 ! 1 

1 Als je deze kans niet m.issen wil, bel 
1 élan even op tel. 01 6/22 20 14 
1 OF 
'Wip, eens even, binnen 
ons adres : DIENST ·SPE'E'LR1l'IMTE 

Dies,tsett·raat 303 
3000 LEUVEN 

1 
1 

i I Il J () } Il!))) 1 l(f (\lf/l 1 
1 1 
L __ .------ I 

GRATIS! 

ll!Bt:1 j/:. Jéri~ 01! GJl.J,f) 
l?,ÊN JE EEN l'<lEiNf. flAtl Of v~ouw IN 
GROOT· LWVE.li . 
eiH JE LÎD VAff D~,iZJHJlGENOE. MEEROE.Rflf.il), 
MAAR LiEVE:.R N i ET · 
i>AN Bf.N jij :lîE. P.ERWOti 1>ie. \o,lf.. ZOE.Kéli~ 

Wij BIE.DEti Jf. GRATiS WER~ AAN ! 

,we :Z.OE.l<E.N NÓG. t-(e;HS,f.H bie. HllT .Diail-E~A-R. 
WILt.1:-li/ ""~PE~ VlfR,$1'?~1:;i'DS.N AIAI'/. llfä Pi:)!?,, 
i,-i (1,1,N JaVGr!)~LVè/ , 11'1 ei;.N \/01.WA'>S.e.N- 
oP.<:,r1NiS.A"TÎ & .... . • • 
OOK l<OQP.e;SFOt!Oi.NTH-1. O'!:: tv•LLéN SCflRiJVEtJ 
1<0Nl'il:-N vt: NOGr &ES.IW<Kél'i, 

z.ie. ji;_ ~ WA"T Îtl ? 
SCHRlj\/t,,. ()4' l!:,&LL~N riBoAR ON~ RéDAl<TiE - 
A,OReS • • . 
.I)Efl,'O, ..WRk6t1EN "1tEî VEREIST· 

OijL,E P:-\ARD ... DULE: !!AARD ?? 
ALSOf AliDE.R BEE~Ttf'1 filET 
BEL~NGRIJl-1 ZiJN ! 

i:(é. 
A, . ONDJ 

□□□□□□ ·□□□□□
't stuc verwacht ie 
stuc voor stuc 
ln ons vij"fde Dijlepaard h_aaaen 1,1e he·c al 
eens over dat ''STUC' . 
Maar ter gelegenheid van de start van hun 
tweede seizoen willen we er toch nog even 
op terug komen. 
Het gaat hier om een initiatief van de VZW 
'Kul tuur raad der Leuvense studenten' . Wij 
verheugden ons echter over het feit dat 
angeveer 30 % van hun pub.l¼ek bestaat u~.c 
niét s61d'e1rende lem,ena•a~s. Dit maar om t'è 
zeggen 'maak verder ove.r-vl.oedig gebruik 
van de mogenlijkheden van het Stuc'. Ook 
als leuvense vereniging kun je met hen 
kontakt opnemen en nagaan of er niks samen 
met het Stuc kan gepland. worden (bv. rond 
kindertlleater). 
Verder willen we ook -nog l;lun verscheiden 
heid a,aTh '-'e'rkgroepen ve,npe:J,d'en met o. a·. 
zee,fdF.ill<•, kleibewer,ken, s,pinnen, dans, to 
neel, :Êot<>'grafi:e, muziek,''". 
Voor meer inlichtingen richt je je best 
zelf tot het Stuc tussen 9 en 19 uur, Van 
Evens t1caac 2d te Leuven, tel. : 23, 67. 73 
of 22.44.JS 
V•oo.r de programma tie verwijzen we naar de 
kalender 

Belang.rijke noot : 
lht cen't'rum 1s eigen-lijk ge·g-rp.ei!d vanuit 
het aartvoe·len van een enorme leegte inzake 
kultureiél b.E!leid te Leuven. Noch de gemeen 
telijke, noch de universitaire overheia 
bleek aanstalte te máken deze op te vullen. 
Nu is er nood aan verdere subsidiëring ... 
Stad Leuven heeft echter nog niets laten 
horen, niettegenstaande herbaalde aanvra 
gen ! •.. 
Wie het scl;loentJe past, '!.rekke heli öes,t es, 
aan .•. 

□□□□□□□□□□□□□

langzaam verkeer • llil leuven 
Bedenkingen ove•r verkeer in Grqa_t~ I:.euven 
Hoe het was,is en kan worden. 

De nieuwste brocbure van de Leuvense 
werkgroep Fî~tspaden geeft fietse,:, en 
voetganger dà l1angverwacbte arg.umencen. 
De, brochure is zeer -ve,i;-,zorgd en rijkdijk 
geil lius t,ree1i:.,d. 
40 bh .v.oor 40. f~ank,. 
Ook zeer b•r-.ui'kbaar 'Î.h klas én s:cltepenkoll.ege 
te verkrijgen of bestelien op: 
Jeugdhuis, Hei.be-rg, kapellekensweg 2 

Kessel-Lo 
Tel. 23457~ 

Soke lo vzw Dies tse. s tw 303 Léuyen 
'Fel. 2-2 20 1,4 

o;venah,:rctjJY,:i,ng is ook m<>'geli:i,k Ql! 
068-0524390-:lli .!t.,H.Heiber,g: Srqchu•l'e 
Langzaam l/.e'.111<:eer inteuven. 
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, 
t toekennen. van keuren, die toa 
~jn op de vorsteiulonimf?fl; 

ovcrwi·rrnfnge11, VJelJ;.e d~ 011a/,- 
1oiä van ons land tegenover 
en Duj~chland voor gevolg 

Groeningen. en \Voeringen). 
de f/lnam.sc1r.e., Braban!,scha 011 

gc,neenun worden gr:ootc.n en 
Qndgcmccn. Deze nnlus"fép ~oqpcn 
uordc"èli,· v;u1 de kleii1en, die het 
rwerven deçl te nemen aan bct 
·er gemeenten. 

nik prins- 

'' 

nn•ilng fü:i! l ee ··a :l::n 
' vense se n. D s lieden 

waren het beur de · 11.rij scij- 
• asui werd maar 

·. · patri- 
ze,tceq 
ge,1,den 
egen- 

s a e. en jes te 
ac w~s nog van li,a,t minste. 

. ente 
dë 
slfass; 

a e an. 
n de gi::ote e 
k. niks. Ze rbij 

' m'6es- 
de 
door 

Jjijzelf 
was het 

llrabattt 
aálll a;J:,1,es, 

min of meer op go En 
drie jaar daarvoor was hjj,toen hij ~ls 
'Meyer in door dé. He.r,co benoemd 
was äl i i~t de séhe- 
sp.en.r ec:h t pJ!.C• . ]!at;, i'á,t 
.~.o: e·en v per d e l'et). naa11 
Leuven kwam,wás met zi5n kar vast-geraakt 

aar het schijnt hee.tt bij dan een. 
duit een wei genomen om de kar n.it 

- odde r te, 't rekken maa,r daarvooe werd 
b_esc::lfalél;~gd van die-~'tlal. P'ie·Ce!J.' .,, 
tereel ech-i:'i?r weii;:etde, hem vr'ij_ t_e. 

:la'ten want, zo zei hij, de, schepenen hadden 
zich een hertogelijk ege . 
l'oen Gou teree'l.over d og ' 
ond·eThancjelde1 moet b · - 
g,r,oe.'Î(d ,z,fJri ·aai tiJ.j - 
siihap):,elijl<'e 'oelangen h.a!l;,den b · 
ve.r.dwijnen va.n dat gezag en de al te 
s terk.e macb t ·van de pa-ttj,ciërs in Leuven. 
~ant die Wenceslas wa~ eigenlijk een 
~eemde v. 'n Brabant en hij h;:i:eYd 
'z"~~e•r nie: ,e.en al te g,ro·te zeMs tîin- 
digh~id v ·b r-abantse sacden , 
n tien j-aar ge leden, in '1350 dus ,moe-t 

· ets gebeurd zijn 'l!le · e Coute- 
coe 
-ga 
at 

e s 
met de stad zo.u l<ûil- 

. -• · en pers· 

TIJ , - c onr~en va n Frankrijk be 
moeiden ûeb mci!deJ] strijd der.g,cmecnten 
in· Vlaa.ndcren. Twee partijen kwamen op : 
de Leliaards én de. Klauwaards: 

.. va>r Damf!_Î!Jrro kq-os p;arlij vooe 
:rnri:Îs. F-il-i~s di: Sclioonè vcr 

Vlno-ndei;.en verbeurd, omdat ,de 
n Vlaand,ercn een vérbond sloor 

gclAnû.. Hij schonk het bestuur aan 
hoogmoed.igcn en baedvochrigen 
es de Chiitilion. E>e arnlfacluslïedcn" 
de lelding v,m Jan l3,ey,dcl en Plétcr 
oninck, stonden tegen de, ··Franscbcn 
vermoordden 's naeb en groot 

r.iju•we naar het 
Raa.dl;hiis ge.er'ökken . Daar •wa-z:en alle 
patriciërs biJeen gekomen,verwictigä 
door één van hun meiden die die nacb~ 
W,ij-o was komen halen op d·e lll;lrk t. an. 
ze voo-x,na~s:te e•is. was cl.à :voo,-r\eggi~g 
vän de s tad·s·iel{eni'l'l,gen. Daacr,voor tro_jt. 
lêel!, we naar h~t stadhuis ~n op ,dat m_Ó 
ment moeten een paar pa!='l"iciërs zenm,~ 
a_cht:ig ge11oraen zijn, ze trokken hun 
wapens maar w,a.-ren vlug QJi(~a'pend. D.e w-eve_rs• 
ve,irscl\eu,r,den dl!JlS!!,ie-ren, 111e'.t \fe 'VOOl'ilJiec!i,'ten 
Yan de patri'n±ërs en eriWile van hen werden 
gevangen ge'2_e_t op de C:lesáibberg. 
Daarop werd de stad in verdediging ge.bracht 
1111<a.w. de no.o~t'oestand afgekondigi!.D"è alll 
bacbtsll.eden );'.er.den g.emobiliseera• en ~re 
~~~ een taak-. fu, ,d'e :\rei.'éli;jigjng ,y:an a~ i.~u•ad. 
E'l;' w1111de~ vatfä1:en gep laa,ts t óp de 'vaH.en en 
vooral aan de-poorten. 

IJs weet nog g9ed hoe we 's nachts horens 
meekregen om ·eventueel alarm te b.la;~n ·lf 

'Pot; hier het verhaa7, van een bevooroeehn« 
et{jti,ge. De reorgan . · ,. an het 'bestljUX' . 
ajt de etad. il,1,e , o.rvoer~ W0-l'dt 
:Ygemeett 111Mio. . m&. H0j ilerrro- 
ratiso 11(, te seha-t'ten. 
r U.J'ks' te verkieaen sche- 

~n 3 ier ~cii/rs z-t-;jn e11 
· · . · e· 'raad van de 

r.e . n e11-s ·• ,tri- 
. l ·ev-pa 

1. n ,wo»de e1Jd 
. ten. 

· · · van 
hbg 
n 

.,,1 11A~11tt11,u,J.1::.. twttotm'h 1N I l17 
,n, ,Je, ~ooi,nnnmsre st,mten, drc !lç1::hts In de j(!J~'• ~cuw ~11 

deele ge.l<asse,d wqrll_on, .ontdekte men soms een • steen ,1, de woning 

vnn een patriciër of van een edelman, die zich door de degelijkheid ••n groot er en 5l~•iÇJ:r nnarmntë htr verkcee e , • welvaart tocnnmc 
du bouwstolfcn van de andere woningen onderschcîddc, welke eenvoudig Binnen de c-e,sre stadswulla~, die ~een graoten om.vang hn!lr.lcn, 
uit leem en, hout fjcmnà~~ en met stroO' l>Me.lt1 1vu1•e.n, D,lcht bii de "'ö.op~~ri ,bljnn'11h.dc ,patrlçiUrs, 0e hnudwcrktlle~eg:;8~~tig~un ·1.iol-i meesfol' •· 
S1•Pic1crsJ/erR, în• het httr! do-r ,tnd, ,er-tl:~. oo~ dé L.äkenhnllu, die l.11-.dc voorgcbo•çren, \\'olkb $!echts- in ,,aSó l.ri ,J1tn omvnng der tweede. 
om m. te .zeggen het eenig gebouw was. bulten de kei:ken, woor op vesting begrepen. werden. . 
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;IJe'I!/;.o~ qe ,r,ege•Ving 2 Oouteree Z 
llfecrà voorgeeteZd;be~ 

[;dten we tePug KoelWl;fad v.K.aan het: woord: 

'' 

Op 19 oktober van he,t: j aar l.36o hebben 
we met alle ieuvemre -ambacht an een ve-c 

bond gesloten en Coute,;.ee1 tot kapitein en 
mili!tair leidex; ve,;kozen. Hij beeft ook de 
llelastinge.n voor de -i,-atridërs flink opge- 
ttro,!cken om geld in heë ·... !\,rijgen voor 
zi,j,i reg,ime. Die' n tot 2 
!!'elicent van hun e niet be- 
t~a]d~n werden g p Cesarsberg. 

· n e i.j de g11aa.f 
n. '. \j~en hoe 
id:· nden omgaan: 
e~e. orbeeld werd 

,muntmeeseer •bij e . anderen. 

Het: jaar daarop is h'eritqg Wencesias zei:f 
met 1!'1'oepen naar ~euv2n te~omen. Er zijn 
toen weer onderhandelingen gewees~. Hoe 
het allemaal in mek~ar stak weet ik niet, 
' t kvam er op ne·er run: de Sercog zich nog 
mear met de stad kon inlaten. 'Ma;i•r onder 
tussen probeerden ae patriciärs weer meer 
LJi,vloed• te verkrijgen b;i,j Wenceslas. En 
het: lultt hen nog ook. Máa-r O!D• dat allemaal 
,uit te leggel,'I, heb ik geen t:ij,d, meer. 
He,t i,Jerha-al eindd,gt zow,a,c in febr. 13·63 
ttoen bef Coulte,reeli te '.he-e,t 0nder de v.oe<ten 
w.el'd',want nu s-peeJ:de de 'J{e,rfqg "7o:l.le,dig dei 
ka&Iit van de pa;tric,iiërs en a·~ stad, verlaat. 

J 

BI~LWGAAFJ'.iE 

R. Van Uy,tven , StadsfËnànc1J.ën en stads 
aconomie te Leuven 16 !961 
R. Van Uytven, Peter Ooutereel en de 
ttoebelen ce Leuvanvan 13~0 tot 1363, 
i~ i:oededelingen van gescliiea~ ouëhe Ikund'i.ge 
kring , 1963 
Van der Linden Herman, Geschiedenis van 
da s ttad Leuven 18.99 

~, • • J 

Il~ . 

De beweging 'KI'istenen voor het Socialisme 
(KvS) is ontstaan in Chili in april 197'1, 
onder d·e :z;ege.ring van de Unidad Popular. 
Vo - t namen kris tenen massaal en 
op aan een proces dat de over- 
ga socialisme beoogde. In de 
vo n gnoeide de beweging int.er- 
n over alle kontimenten, 
E • iin Y.1aandenen de eerste SiPo- 
r en ·begin '75 was e•n een eerste 

, resu1bee,rde in S reglo,nal!e 
S,i,ndsdi!en is de beweg,ing 

ouwd en ve11sµreidfüe de K~S 
.ruime kringen. 
:weging :van mensen die links. 
z,ijn in partijen, vakbonden, 

orgam.s<1, ies en a,ktiekomitees ... en als 
kristenan samenkoman om'nun inzet voor·een 
nieuwe, socialistische maatschappij te 
blijven inspireren aan het evangelie. Zij 
willen k0nlq-eet beleven dat kristen zijn 
en soc'ialist-marxist zijn wel degelijk kun 
nen samengaan. 
Daar- he n -l i nks engagement vooropstaat, ·be 
pel'kt KvS de eigen akties toe enkele per 
jaar,, voor.a.I 11ond de. krLst erïdemokr acd.e., de 
ka•to:û:i:eke zuil an de kcrkpoli tiek. 
Vorming.,, meer bepe rkce akties en het m0ei 
zame onder,g,;àven van de •ktis-teµdeiokratische 
ideolog~e gebeuren in deelg,roepen die wer 
ken rond onderwijs, arbeidersbeweging, stu 
dentenmilieu ... Daarnaast wordt ook in 
meerdere vormen policieke vol'.111ing opgezet 
en richten we onze aandacht op de bevrij 
dingsteologie en de materialistische bij 
bellezing. . 
De Xristenen voor het Socialisme komen ook 
·regelmatig in kleinere groepen samen om el 
kaar te bevragen op het stuk van politiek 
engagement, manier van leven, we.rksituat,ie 
en ,om de .evangelische inspirat'ie, te' delen 
en, te, zoeken naar v,ormen van verbondenheièl 
en dee'l ~eme!'ns chap, 
Met d>Îlt zoeken ,p0gen zij stila·an .ande't\ê re 
laties en •Sall)enl:evingspatronen llestàlte te 
geven ·en we,rken zij aan een nieuw kërk-zijn. 
Met dè hele l'egionale groep zijn e, r.e·gel 
matig viaringen waarin de Kris tenen voót; 
het.. S(è.ci,~isme een eigen manier van geiovig 
sameilkomen willen realiseren door een li 
turgie vanuit de mensen zelf te laten groei 
en, aoor de dagelijkse ervaringen van klas 
senstrijd en werken aan een nieuwe wereld. 
te tqetsen aan de bevrijdende boodschap van 
Jezus van Nazaretn. 

onthaalcyclus 
KVS-Leuven nodigt u uit met de ideeën, doel 
stellingen en werking_ van de beweging - en 
met de leden zelf -van nabij kennis te ma- 
1<en in een onthaalcyclus van 3 avonden en 
een onthaald·ag : 
woensdag 1 1 /10/78 - 2,0" 15 u in Audkoriu!ll 
VesalJ;us I P.a·rks,c,ra;a,t, Leuvèn e§I. l 25 : 
Audio-visuele mont,age ,o'(er KVS : 11Dors'ten 
naar gerechtigheid." Na de p,rojektie kan 
je uitvoerig ingaan qp de thematiek tijdens 
de diskussie. 

Woensdag 25/ l 0/7S - 20. 15 u in Begijnhof 
16 te Leuven : De kónkrete werking en al<. 
tl.e van de beweging, en van de regio Leuven 

Woensdag 8/ l 1 /78 -20. lS u. in Be i · nhof• 16 
De van KVS : korte inlaiding over onze 
visie op het socialisme. Oaarna discussie. 
De K van KVS : korte inleiding over onze 
visie op de kerk. Daa.rna discussie. 

Zaterdag 18 Il 78 vanaf 10 u in Begijnhof 
16 te Le . ag., 
We gaan in op de tijdens 
de avond discussie-stof en 
bovendien 
- leren we een aktualit'ei tsgebeuren 
marxis·tiseh duiden. 
- pakken we een stuk materialistische 
bijbellezing aan. 
- houden we samen een viering. 
- en ronden we deze cyklus af met een 
ferme KVS-fuif. 

Voor konkrete in_lichcingen en a],gemene 
informatie : KvS~Leuven, Maria The1;es ia 
straat 93, 3000 Leuven 01·6/22. 91. 93. 
Permanentie : woensd1ag, 14 - 19 u. 

DEN DAM 
Op 17 februari ',8 werd de v.z.w. DE DAM 
op el'icht. Deze. vereniging vil sociaal- 
P hulp verlenen aan jongere 

_i lijkheden. 
ze in het kader van de wet 

0 ae · eu db s rming van 8 a -· ' ,· 
e dolescente m 

teaat ,, 31 te 
r mei > tu 2!1 
esrken 
l!eefm · 
rij,ge · 
id en 
te we,rken. 

zieningen bieden zelde.n 
mst : 

- te pleeggezinnen~zijn moeilijk 
tè vi.Bden omwiile :van de aanpassingspro 
blemen in de.ze 1:eeftijdsgroep. 

- gezinsvervangende tehuizen richten zi.ch 
meer tot jongere kinderen. 

- instdling-en zijn vaak t 
j,oni:,enen :imdiv' en 
en 

e 

Naast de zes door het a:Lnieterie van jus 
titie gesubsidieerde per.aoneelsleden wil 
len ze een beroe.p doen op een degelijke en 
uitgebreide ploeg van vrijwillige begeiei 
ders. 

Meer inlichtingen over dit alles bij VZW 
De DAM, Blijde Inkomststraat, 31, Leuven. 
Tel 016/22 27 02. 
Financiële steun is welkom op BR/ 
734-3450945-82. 

1~ 



Akciviteiten or de 25ste van 
de maand. Enk na de IOdevàn 
de vol ede n. 

l.11.11- 
ee,n,tehu,h 

~ess.?l-1:.o, 

11 ol<i.tober 191 - met ueuvense poiï- 
ti.ekei,s van C ·, BSP oi,er België 
en de derde w anisatie : werk- 
groep aerde were • 
Stede~ijke tentoonste1lingszaal, Vanderke 
lenstraat, Leuven 011> 20 u. 

Elcker-Ik ts tra at 115 te 
Leuven, t .92. 

10 oktober 1, · tiebijeenkomst vöëi~- afgedai'i verlaters over 
.echten en pl n we.rlëloze. 
Van 19 tot 22 , 1.Çoetsweg 122 
~e Kes·se 1-l.o, · 5,. 
11 oktober 1978 : info-a:11ond door bezetsters 
v~n SALIK~uaregnon. 
·JL. oktober 1978 : infobijeenkomst voor af 
gciÏanktên en schoolverlaters (De Bron) 

16 oktober 1978 : NICARAGUA-avond m.m.v. 
Alfa-WW-Turnhout en Nicaraguacomi tee. 

19 oktober 1978 : inJobijeenkomst voor af 
gedanl<iten en schoolverlaters op HESO, 
Naamsescraac 164, te Heverlee. 

21 oktober 1978 : infobij eenkoms t voor af 
Redankten en schooJvei,laters op HESO. 
24 ck.tobe r 1978 : In de reeks "Ziek.ten van 
de t i j d" : Akoha1- en drugproblemen. 
31 oktober 1978_ : IRAN-avond, m.m.v , Vlaams 
Iran-komitee en Iranees Verzetsstrijder. 

24 en 28 oktober 1-978 : Infoli<Ï>j eenkoms t 
voor afgedankteri en schoolverlaters op 
Elcker-lk. 

Programma - ' t Kl~ps,!:uk 

Organisatie en inlichtingen 't Stuc, 
,Van Evenstraac 2d, te Leuven. 22.44.38 en 
23.67.73. 

9 oktober 1978 : Urban Sax, hedendaagse 
muziek. 20.30 u in de Grote Aula 

Circus Alfred met "AM A EA" 
20. 30 u in 't Stuc. 
I~em : te,l,kens 100 fr. 

10 oktober 1978 : Jazz : Konfrontatie Cecil 
Taylor - Fred Van Hove. Grote Aula 20.30 u. 

Circus Alfred met "tl.MA EA" 
in 't Stuc om 20.30 u. 
Jl oktober 1978 : Happening: met Bromberg, 

Occian, Van het Groenewoud, Panem et circen 
ses,Bogner, Brussels Bog Band, De Snaar, 
Juleverne, Marc Herouets Ragtime Cats, 
café chantan-t. 
Grote Aula om 15 u. 

12 okto.ber_J_J78_: : Vivaldi in 
Travesti met La • l.v. S. 
Kuijken. Grote l!J. • ~100 fr.) 

l 20.30 u. 

1'3 oktober 1978 : e muziak 
11'erry RILEY met ' sic". 
Grote Aula om 20. 

14 o)<tob~_J_978 l STABS:ANIMATIE : poppenkast 
goochelaars, klowns, fanfares. 
LEUVEN CENTRUM HELE DA& GR.A.l'IS. 

Poppentheater het PA.RAPLUTHEATER 
Jij en 16,, 30 u : 't Stuc inkom 30 fr. 

Univcrsiteitsconcei,,te~ van BRT-3 en het 
Rectoraat van de KUL. 1978-1979. 

15 oktobe,r +deurdag in HESO, 
Naams es ever]ee. 
Van l10 en,i,,aU;ye. 
1?. u i uis en, infos tands. 
Drank e ·s.è. 

Van 15 oktober tot ,15 november 197t). : 
·Riáderstraat en omgeving, dè buurt in 
W-:iord en Beeld. 
Rondreis van Diareeks en infostands langs 
de verenigingen en café's. 
Inlichtingen : Buurthuis 'tLampeke, 
Ridderstraat 210 ta Leuven. 

Voorlopig! Kan gewijzigd 

is Speelpleinen. Richting Brugge. 
ngeu : SOKELO 016/22.20.14 

Dienst Speelruimte, 
Diestsestraat 303, te Leuven 

K).ll'sussen van de Stic~ting Lodewijk de 'Raedt 

Kreatief spelen en improviseren. 
maandagavonden van 19.30 tot 22.30. 
6-13-20-27 november 
zaterdagen van 9.30 tot 19 u. 
18 november en 2 december. 

Vorming van jongeren die werken of werk 
loos. zij,n. 

,Inlichtingen : Wilfried Claus of Myriam 
Leurs, "De Bron", Koetsweg 122,. Kessel-Lo 
01&/25.46.as. 

8 november 1978-=~0. IS o_~ Brahms-concert 
mec-hëi:-köëircoNcINITE. 

27 november 1978_:_~o. 15_~_: The Festival 
Sêriogs-ÖfLuaerne ~et dirigent Rudolf: 
BAUMGARTNER. 

5 decemeber 1978 - ~Q~!~-~...:. Koor MUSICA 
NÖVÄ- uit Boom o. 1. v. Roger Leens me.t 
Carmina BURANA van Garl 0rff. 

~anrten en inlicht±ngen in het onthaal- 
can t rum Pers en Voorlichting, Naamsestrwat 
22 te L~uven van 10 - 12 u en van 14 - 17 u 
cel. 016/22.04.3·1 toestel 2?.9. 
Prijs van de kaarten 100 fr. 
studenten 50 fr • 

□

·17 oktob · · vond over S'l'RUK- 
TUURPLAN Chris 
De Meulemeester. 
Maria Theresiastrnat 93 te Leuven. 
Organisatie : Wereldscholen/CVA. 

ZO Oir ~1,tt5 DAN liUMMi;.R Tr/;N E.11 J)AARHfz ZiT Miii'i EERST~ 
jAARC-rANC,. EROP OEF! PAARDEliWf/?1< MENSE.H ~ 
.Dff, tfl,,UR i;,N • T Rf.Dt\k1iOtiE.E.L ;/é.E:FT 5c.lil'./Or/ Sc/miiVE.N 
~/j l/Ot:.(,E f/0 .;\A'Q. i!ff E.H J>AT HA AR WIE. SPAt-trlE.f/ ze 
t•T€ÎN})é.Uj{< 11~ icoR .Dt!. P<CE.G• · OVER16;;NS eer« Gaé 1 
F!C64 ! z,,;11,R tl>l<S 'IAN - MAAR W1E. HOf!.T SïEEJJS MAA~ 
znrs:« ONNOZ6l. [)06N 1N b1E. ..IOHMC. .S.,RiP l .-IA.NT 
E,jCT!,:Ht,.ÏjK e,&N Ik U) NlfcT 'iQOQ IK i<ZAN COi< VE.L 1'$ 
si~iws l\OeN ove.Q sr~uKTvv~?LAri,-1~ E'tl'Z.O} ö"fi wie. 
NCt:T !IAA'R eU:,i;. MAArJD ,,;i;.i;.R. l-\f:T ë:E.N c,~T 
o,A!<',q,S OP 'î é.Ef?Sle. BI.Al> STAAN 
ZE. Zi:Grc.ft'i ALTiJD "CrAAT (,1j l.:R Mf-7 Ji,. foE.WÎC.r!T 1'1AAQ. 
re.c.eN 4AN ,.J0!J(,. , WE STAAN A(..HTER JE .. ,. f-K 1.0 VAN 
.DAT rtET TCCti vtoR Dl:. C.Oe.11:. ZAAK 1~ .. 
MAAR. iNfiN .. 'rSe,l-ltif'IT ,DAT "(ÎfN (TE.WICHT E.R iéTS AAN 
rcsr . TE.NAl'ID!'.~e. IH l>E. i?>Li.it>e. lf'/kOMS.TS.>A.AAT Hél~l!,é.N 
U. HE• -fiaTSMD T0<-'1 Vl!l'.(AN.PERD SrNl)S i-iéT iN .DE.-z.é. 
l<RANT LT!êSTA:AN HE.E.fT , GN OIIE.R 0T sr(lv1-nvuRP1.AN 
HeP.,e,~1 WE. COK AL. IETS 'Tf, Z.ECTCTE/\( • E.N HEN E.<:R 
VAN SiNA ~c.f/A1.ÎFT HE Etk'é. MAAND f;.ii·l'J ~A1'1C-.€ 
~IEf Cl'! TE 2.E""6-SN fio6 GoE.t> tl< WE.!.. Be.N .•. 
vA,'l<OCB HÛN l.'"1AARt.ijV1CTllé.fD ~é.l'lEN wAAR!lfRE.N 
tfA Tier-! /..'1/Mi"e.RS 1 

\OCGé.NDE. HAAriD s-re.EI< ;I<. (;E.NE. PCOT OÎT, MAAR I r, 
~EHBE.A. l<.or1 Î!c TEP.VC. , MET NOC. HEE.R GE•,vÎ(.HT 
At.$ ', l<AN. 

er, AL!> 'r MOET Z.e.T h< HEEi. .,. SCHê.!'EN«oLLE.GrC. tN <.IJHE 
BLOT.-E. · VOi t.À ! DA' S STR A Ff'E ï/\A 1.. , HÉ. ! - 
( 'bE. >iALVL HE.N&R. ~PA.of< Ketë.t..5 z. i JNE STR.Î K I\J/',ïVtJf.\Ldk; 

1 .DAAR k0'1 ÏK I\IÎ~T AAN ) 
f:N ALS LWV1'1\J JE LÎf;f" Î$ l)A,tf ZOU ;k ,:Jf. AAC\Jf<l'il).E.1'J 
1-!AAR l'IL()è~ ~EN ABoNNENEi\JT OP .DE. Twf.El:>C ..J.1!,>l:RC,Al\JCir 
rs NE:H1;.rJ, IJAf\/T ANDeA.S C-.AA1 CTE NOC. VAN HE +IGREN! 
(Qf NÎE'.T SOMS ? J 

•• f..N G-eH !"te NV MAAR. Në. Sf!,:t(.,<I ... 

EEN AB·O1NNEMENT 
OP'TDIJLEPAARD IS ZIJN GEWICH;f 
IN GOUD WAARD 
abonnement 200fr steunabonnement 400fr 
op rekening 001-0596401-24 
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