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blz.2: gemeentepraat 

redaktioneel 

blz.3: matexi 

sprokkels 

scrip 

blz.4: L.O.L. 

Ambassade 

strip 

blz.5: Celestijnenlaan 

Jeugdkesselement 

strip 

blz.6-7-8: leven in de brouwerij 

blz.8: wereldwinkel 

blz.9: open staldeur 

kantwerk 

blz.10: wonen in leuven (fotoreportage) 

blz.11: de leuvense vaart (2) 

blz.12: kalender 

A.I. 

TIFI 
M.P.C. 

In de Groot-Leuvense gemeenteraad worden 
slechts zelden namen van personen of 
gi;oepen vernoemd. Zo kan men het meema 
ken dat er gesproken wordt over "een be 
drijf aan de Vaart", of "een brouwerij". 
Ieder kind in Leuven kent de Ste.1111, ie 
dereen veec dat het een groot bedrijf is, 
en dat de invloed ervan op de omgeving 
niet te onder,schatten is. Haar hoe groot 
dJn de N.V. Br·ouwerijen Artois pr,ecies? 
E~ vie zit er achter? 
Het Dijlepaard wie,rp, ter gelegenheid van 
het Biedestival, een blik achte.r de 
scherïnen van de public-relations. 

ZÏE Bl..iZ., 6 



DEN 
GEMEENT ·'.-~Bil. ).- 

j speilen. wiVJ.it 
èmeente1,aad 'h 6k 

èt ))~ 1 
asns d 
t het g _ . 

ge!!Jl i'jlitia t,ief mag nemen." 
1Yeze' b'lrijÎç; van herwauélering van he.t, gemeen 

slia vanwege een lid van de mee~der- 
. n we natuurlijk onthoudenl 

een dat we in de toekomst· bij 
zak.en nog meer zo'n, i,;iiti.a 
mogen noteren. 
g dan,, verwier.p .d'e 
incluis) haar ei~ ·1- 

koop). De oppositie d 

Die avo.nd na de ontvoering van onze but'g-e 
meester, zaten !il 11aadsleden bijeen voor 
de 7° gemeenteraad van dit jaar .. 
In een mum van tijd werden een heel pak be 
lastingsreglementen en leningen goedgekeurd. 

hu~ra-1 
Punt 16 van .de ag •rel'\gen van 
opeftb'a11e ,veirl-icllt veH,ng van 
, ~-n ae !).oo,11 ye,rlee' 

de ,v.erw~oh s. 
ege-od'o:,;en ~ het verbaast 
tt U ad.dj'd l doeç als 

het over H~gral gaat. 
Cnops (soheyen 111' Van Haegendoren 
~k doe nlet se 1. 
Toen na een 1ange diskussie Van 1tte-cbeek 
(Vll') vroeg of de mogelijkhe~d niet bestond 
dat alle fraktics in Hugral zouden zetelen, 
brak Van Sine de diskussie ar. 
0ve't de ondeehandsï . een huis in 
C:Lt:li 1De!L~aux, voor · jk;ing van 
d·e ' ean11a,l,sweg ' , e.en ·w00t'çi. 
Deze S•~xriJi,à is 'bil.ij ··t.:i:èf ges,tl:le- 
den. 

munt 
Het succesnullll!ler van de 
ae aankoop v.an het 'huis 
nr. 12 

De aankoop van nr. i2 in dé Mu ·l:'srraat, het 
zogenaamde "Kiekeko eeds in 
januari. De stad de o,pen- 
t,a,rce verltoping ( n de no- 
tarisH benade.eld onbe- 
kende .. (,? ~ l!•t,xreîma nd 
o.pd,J.1eef tot aan h d'• zich 
,gesl!eld h·ad. •Er ,w nd• 
tegen de ,n0ta11is ,ssé''()., 
llllllir een proces w pannen, 

Da mooiste acêne was dan wel wanneer 2 frak 
tievoorzittrera van de meei:~erneia ~ Piexrco 
?'IV en de Vlies CVP) de r-àailsleden, op·d!epen 
'neen' te atemman(du11 tregen llun eigen kol· 
lege ingingen). 
Dit '1111en'-atemmen geldt dan wel als nega 
tièf advies aan de prov:Lncie, aan wie men 
ile zaak verde,r ove'l:laat. 
D,eze komedi.e dep natuut,liJ,k wel enkele 
vi,agen op, 
ToDback (BSP} :11 Ik zou ,u wi9,.lén v,ra,gen in 

1/unt 26 ·op d'è' agenda was een ov.ereeJlk·omst 
met de vzw 1'Koni.nklijke S.cade Eeuven"\ 
Rie-cov.è1: scheen niemand van het collèg~ te 
weten èf er enige onderhandelill$SJ1og;it1g 
haa plaatsgevonden met de ltlub "elf. T.ot ... 
schepen TIÛ.rion - na overleg met een 'lrantal 
mensen- het stilzwijgen verbrak door te ont 
hullen wa~ hij tussen pot en pint na de 
match Stade Leuven-Olympia Wijgmaal, alle 
maal was gaan vertellen. Erg duidelijk is 
de "aal< nog rri.e-t . Eén zaak is wel zeke r : de 
S ta~e he ef t met finandëlr! moeilijkheden 
i:.e k-,imp;en e-n- èla-ar i,1il de stad iecs aan "1oen •. 
St./Ii!,e ~o.u. in. p,laats van 8% nog G:( van !f 
b't'ilto·--'in~o'nrs té'n aan do s t ad meet.en ais r n, 
in ro.µ.l voor be t gt!bruik van de t,n·i:e:.1P.n 
In al.l'e geval m,oeten de andere leden van 
het college diep onder de indruk geweest 
zijn van die moment, waar Thirion zich tot 
red.enaar ontpopte, want ze zaten er zo bij 
van. " wa ze.ge den dië nu allemaal:". 
Bij de stelllllling over het voorstel van de 
oppositie om d i.t; pU-nt uit te stellen~-stem 
de het nieuwste raadslid Verstraeten (CVP) 
mee me., de oppositie. 

v " ·, nuurtje 
De v~r0de,r,e agenda w.e11d vlug afgehandehl an, 
het v~agenuut'tje kon beginnen: 
Vanderst;appen (BSP) vra•agt wat het co.Ll.aga, 
van plan is ·met de Mee11-en Tore~straat te 
Wij.giuaaL Schepen Sprockeels antwoord·t 
terwijl men in de CVP-fractie rustig heen 
en weer ~raat of lustig rondloopt. 
Het is Tobb'aek dî.e de meerde1:heid velt\lij t 
zelfs ni;et naar het college te luister:,en. 
als d'it ~i1n uitleg geeft. Texrzáke bé 
wee'r't Sproekeels bij hoog en bij laag : 
"Wil z;j n de zake" daar gaan rechti:~eten." 

if, Toi:enst 
e'!!kep tU'l, 
s M:e,rvo . 
,:1. de g,i:,a 

. • .v ngen doo'r 
5 mete~ breed, voetpad 

pl:antingen 
bewone<rs ' - 

. . eesde onteigen ng 
liJl! stona ge cekend op 10 met 
él een tien meter b 

ver-keersaant-rekkende gewl 
So=ige zagen 
nde-.::en dach 

rden. 
ee-os ~feiten voor meer S81!1en~ 
het eerste moment dat er aan w 
o.f-aanpassing gedacht wordt. 

Hollé(P'1V) vewij t Vansina dat j~j.st met 
deze v,lo'èd.go1f van ontvoeringen 'bet s<ihan 
delijk b dat de burgem.eester zL:h :i:een1; 
VOOE dë\l;ge,lii.j:ke s tudent,Lkoze maar smakeilo'ze 
g,xrappen,. · · 

l mei. . b . 
Voor di,aht fi,t;o,iog~ . e~nen a7,ïe V.0- 

, geitjes .p~ ;jjt:w:dfz.til<l/<.vg ,e,-z,e,vew te 'l.egr 
gen. 
D/3 hewer1 • 
idee ddie · 'ks gaa,j; s, f;1;Jj !f 
st<tàJ1 41:> · nze bodem da'!. 
bin11en v , ibbe:r!ige beken. ~ 
ver de en zal: vloeien (Ze-t 
op de beel;~~, co ega's van de "Revrµ1,11!.) 
1mei bZoemekes, b~ei'en op de hei, monniken 
pass:m him ni~ pij, en hier stopt rrri,.jn 
dichterij. 
Dit alleen eggen dat wi.j Dijle- 
paar t 1 mei •is/ en dat we 
de g e'ié/e vooz,po:ten wi:Z,.1/4m, 
aan maken. wat da=bi,j 
4~Jr ; . 
~eet pe~ 
stalde ti'g,~ 
aïs het · is 
Het feest v inds 
ook van den · · ' · t wie, anno 197 8 . 
zr,gt, zegt osheid. Daar hebb!m mÎ<~ 
nister C 00.000 niei.aae aPbe~ 
plaatser~ erki.ezingspropagctn.àa ni:e;t11 
aan ve wa. 
De eis "Wij -wiHen îJerk" zal. dan ook niet ont- 
breken in · · - tochten; Hope z.ijk ie 11N3.fi 
daarbij ni t de syndicale beweging 
é/e 36 uren rogr,anuna heeft etaan:i 
met 10% zonder ioonveo- 
L·i.e s • 'He ti,;{ 
arbeié/er ;r,vs 
de eooia. .n 8 
de kri8i . il e 
Want voor liqp zijn 30. 
zen bl.ij "t genoeg: é/e be 
druk op de ge1;)0 . • • veohooqt: nog ( en. ook 
op de gewone ·w=l, openbaar vervoer !,]OJ:'dt 
duurder, vel'IJOrver.heden als de l /Ie maand 
kinderbijslag worden op de heZZin gezet. 
De oude slogq:,z "Gans het :raderwerk st;aa-C stiZ 
aZs u,.,, mach · · i,,i '/," is ide1<er t'o,epas- 
~• op de · rsbewe!!f,ng met 
iZaal' 2.00 n. 
~'at op di weaikt;, is d? 
opde Ung e, in twee 
kamp~n, . 'sohe. Zo R.offij;. 
1116n t,Qt een , o · een Rerwn 
No1J.12:l'W11 van . n" . 

We wi Hen het kis.t;orisch gegroeié/e vet'schi, 1; 
niet wegwi711{?e'len. Het; feit dät er 2 grote vak 
bonden bestaan., npéf't 8.e s7.agkrac'ht van de 
al"beidez:sbeweging trOUJDens niet noodzal<.eZijk 
te verrm,nde-ren. Mäm> hé't i bedroevend ~t 
te ateiz e1.angen van de 
werkende te dikwijls moeten 
ontgeZ~ ·ge :riJJaU..tew 
tussen · ABW ais !4CV in 
Leu.vmi e dok 
qe werk '/i!tien 
Op een e..e)718~1/i,~re · ;/;{;'IJ f 
t~r de . van ' = 
(2'1,886 

A:-Os me erskanten uit iJe. 
bus ~. ]; 11s het hoofd. De 
t~d'l-ti~ an tle gemeenscfzgpp'e,: 
hJ~ Akti r lilBg van een pw- 
ces81,e, es die "lwiva E~ 
pana:" spe 'fe'len ook erg of 
de baZ~ t Re= Novarum,-,feest 
de sm,3 anVUl!en. 

:;h he'l. iaaties in fte.lfl./Bn. 
. t vol'i,ge ,T!Ji,j']Js 

j?ee·st a4r1 van 
1 7y3:t; 1fJoci,,ai/41smt1,, 

7Jo'ke'D-'Jik,, sm. 
1 .Cl,. Dit is e@ groot 

h e,i te klein "VoU<a- 
t:,u . ,. ,is natuurZijk getm a 
ema . ef _vooz, de bJJOodhodi(fe eenhsi.d van às- 
he Ze . arb~'l-éfe.rsbeiueg:ing. Mtiai, het sou • 
s~ndi.cah~t aan he>î; denken 'kunnen aetten~ 
dien ~i die gpoepen fiat kunnen, waarom 
dan m~t? Be.t ~ei van de Baret o 
looshe'l-d, de Du'li.'lé ®iet en de t 
de vo1.ksdansrmufiek uan Rus du v~ 08 
tirQUüJens dtit ee..11 'îfeestJ miet noodiial<e 
ma'll,te shot., hoe:ft "te ai,j_n. 

fi>2 
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Pinaché't.-re·g,ime. liet sw.a11 een, erg interes 
sante, avond, maar spi] tig genoeg stapten 
enkelen. het af na de inleiding van,de 
film. Op de evaluatieve.rgadering •trok 
ken we net. ondemok-i;_atisch kar,akte·:,:, van 
he i111_e door eG,p ,1phat.se'lij1k 
:vl 'e ht-egii0epell f\è't 
va. e eren, gt'Gte 
bi e t gemgen1:elîe- 
st ge eg aan een bi'µles- 
tiv~. 
Er nog ' 
ge Ch 

aa 
et' - 
en1 

·omen ... 
Er . nog een dorpskrant uitgegeven. 
Nog steeds verkrijgbaar op Heibeorg (•Jîfr.). 

.i>.tg n we stellen dat het geheel 
ni.e za ar ook interessant 
w t · bedoeH,ngen. 

s e 
• t. .... . 
1 r :, 
h · en beter in- 
o et teken van 
ement. Ook, de opkoll!.St 

van ~ jongeren ;, · ·c .:o talrijk? àet 
bli ijk o en jonge, 
ma on- e ··ui.tuur v 
g . te •P Een ge~ - 
ti,t ·. lie·t . • te 11ark i 
ge e'rste hoop,tol perspektief ... 

(van een ko r r e spcndeqç) 

1 

ale 

leuv.en 

AMBASSADE (HEVERLEE): 

l 

ln hec tveede D · · · on j e Mero~er 
ee 'L " jeu - 

n -e_gE)_n 
,t e be 
s aa 
j kening bou- 

miljae_n huur 
- -"77. 

Er I n · Gp s, 
maai; ,r :b 
bed'G m en 
aank t 
Da -w a _ _ pn-ieuw in 'de pen: 

" ••• /. • . Het ci;jfeI'mO.te:riaaZ van recente eëa- 
tis esti die wi:J 
iát enitd • do 
ek en iig. 
à'ii't Jfi;j 
het · -· · aa,i n zot- 

ting in fobri.,a:ei '7 8 be Z iep s,l~hts 238 pu 
b Z.i.éke ~wembet:lil.ten ( = 8 ,,5 ,per dag) ee uevqe 
'è.i/fk,m me't dB 2!!D3 tn het pas geopende iwe 
&zäi'-Cetesti;jnen-'laan. 
Of zijn het. niet de statistieken maar wel 
priv,FbeZangen (de mogeiiike fa1,ing van een 
prestigepi•ojek-t .van een priv~-aannemer) dif 
er U, henen ~ltl!?'ente»aciqsZe~n, toe ac;ll'l11e~;-fien 
(')m kpst wçz,t; ~os;& h'!#; Z~»fbad.;@ij}Jàssadè aan 
t13 kriip.en bf te, biµ,en . 
/ÎJens fo'/;te 1.1ragen wi;j ons af o.f dèee 2 mi; 1.;joen 
niet beter gespendeerd zoudm;t z-i-;jn aa,i 1-n 
f-rastmu<tuurwerk-en tie» bevorile_:Ping -van het 
vel'enigi,ngsZeven. Denk ma= eens aan het Z0- 
ka'lenprob.Zeem w=mee heel: i,,at vell'pmgim(J.eJ1. 
wora't'eZen .. ./ ..• '1 

liet is• dus duiijelijk dat hi~E vooral de 
privê-aanneme_r in he t (gemeenscbaps~geld 
zwemt! 

. . ·~ouwd met slechts êên vorm We z~Jn ver~. ik 
om tel;viste of radii~ 7~ gebru .' en,: 
d of ander e of'fä,cn.ele nat;i.onalLe e een . .. d ,,._ iRIJ.lL' (bv , BR:'.I'~ of l(omme-t'c,:i,e'l'.e HO e-~ ,,.,;v1. i 
zeindt utt..t ,en, h.e.~ ,t\~ill'.ll! iJ!a'l)d1 lti,Jklt fof 
1Cui!slte-11t,, ieder b.:iJj z~jin oli liaar !toe 
stel. 
Binnen enkele · ,,. Uan waarsçhj.jnlijk 
01ee _ ~ee.r"b an"i-n g · · - 
n n: . ze :î,n n- 

j e b_eel'd" r.r- 
n ecds ve ~- 
. Wat de geluidsregist-Mt.ie 
we reeds lang vertrouwd met 

pl den. 

nee, keQing · - 
, ?eat:o ~t ,i-n ds' - 
J,e , t kam op nee, 
een pl'ag,ramma sp.ed maakt wo.rd't 
voor äe inwoners van een bepaal . ä, 
en er is voor deze inwoners mee 
Li.i :a om zelf e werken 
gr angezi op :v 
n'e, gebeu de, t 
ul ván de oeft 
ge rd1 te z:i:jn. Het afgewerkte 
programma kan dan uitgezonden 
naar de ontvangsttoes-t:e:J.len in 
perkte gebied, vi f 
lijn · e kabel . - 
gel ~urde n 
on ,k, :iin O ·nw 
in want i __ ren m 
reén ptogramma's maken, maar alleen 4e 
.ilRT mag uit.:enden. M.a.w. de bu', , nd- 
se programma's d i e ons g,rondgebt .i- 
ken zijn strikt gencmen niet toe . 

. . 

Rat projekt "loka1e omroep" ·deed te Leu 
ven reeds heel wat stof opw~aien. Een 
weintg p,recies 7<,rántebericllt ,verqorzaak 
te; i-nterpd ia~ies in de gemeenc·eraad. e_n 
$ns,p.ireerde• een kamectl:iJd ze•Hs tot het 
es-tellen van e·e11. parlemcrntaire -vraag. 
<Metaen kwam de publiciteit voor een pro 
j,~kt op gang, z~nder dat daarbij blijk 
was.gegeven waarover he_t eigenlijk gaat. 
De B.V.V.O. (Bond van Vormings- en Ont 
J\kkelingsorgàr,i!,aties, ~a_ptide'tienvc,et' 
08-, te,t.22.31/.19) nam hier'toe het ini 
-~:i:atie.f, aamen met studenten sociale pe 
dagogie. De Audio-Visuele Dienst van de 
'KÓI. zorgt voor de techniek. Hee: Cenlrum 
voor Info en Ak.cie en het Diens läencen 
~rum voor Plaatselijk Kultureel Werk vel' 
'Leneti eek hun m_eöew"r·kizyg-. 

Hee g,ro.3eJ:c van' ,'de Jl.V,v.p:. wol'èl• 
ook niet uitga-zonden, _ Het prograniîna 
"Leuven anders bekeken" za-1 voor een ge 
inceresseerd publiek worden vertoond op 
donderdag 25 mei e.~. te 20 uur · 
"Zaal der Hallen". Z - - st eaar ( 
Naamse-sh>aat-Oude z 
dacht; be_ste-ed w-ord'e e:kt 
·shdl!ve$fi\ieuwing,, d _ ti 
sted:eiij~e diensten, _e rt 
bouw-werk, aen situatieschets over ~èln..~ 
bade_n en speelple_i · probl 
de ver r,uk.te ad en n- 
da v -Rul t ivi te 
eve . ~et ra.mma , , 
,p)ro , • , aant e de moge'1'ijk-- 
hed'en en liindei;ni n- · n en zijn, wa!l- 
neer gedacht wprden aan een ~o- 
kale in Gr Rierll¼J 

- . " m iJ -- 
8 -~ 
k ,i,i 1 

A:. \: f 
l n. 
H'e · s een nd 
pr de pu 
va ove.r 
da al: wo,:, 
~o e~ xok 
na . 
M:i! w s i-n Nede~l·and . . 
me èl.m et de "twaede, 
ge " ten in de ,1:ó'~- 
ko nn .•o. I.. (iL_okàJle, 
Omroe. 
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(d.e celesti
1
inemlaan-enquete) 

Belofte 111a_akt schuld, lezer. Je hebt van 
ons de resultaten van de enquête ovel\' de 
verkeersveiligheia van de Celestijnenlaan 
te Reverlee te goed (dr. ons f.ebruari - 
nunnner). 

• nî.iec mis1J 
de o we,i:; n,- 

. n de ó:l 1d'e 
de bijz. . : 

ze a,ld). Veru_it de 
meeste eggebruikers erv:arèn 
de <:e---iestijnenlaan als gevaa·rlijk -of zeer 
gevaarlijk voor kinderen en fietsers. De 
meerderheid ~s bereid het verkeer af te 
renunen al iligheid kan bevoe- 
de,r;en. n 39 personen zich 
de 111oe: eigen voors·te,1,len 
en sug rken ~aari 
îia'al!dé 111aatrege'lie ~ 
ten. 

Kiezen voor meer veiligheid is een k~µze 
maken tussen een reeks van maatregel:en. 
Deze gaan van de plaatsing van verkeer-s 
licht:en ot -ver5ma,1l!ing van de rijweg;van 
snel1heid ot po licietoezicht 
b!Lrl hè.t De kunst is de 
ju!L$te én daarvoor zijn 
ve,r,~te,: en nodig. fo :ileii;ce 
zoudên 15ed'tskU§•siee,rd' 
moeten t de Stad-sd•ienst 
e~ de t i;n teuvew h-eláas 
veeleel\' n · · k van een 
vijkkomite '-"'-=,,--,~-- van ae ~ant 
van de sta . . en be se 
immers voorlopig noch over een der 
inges•te gaan praten me 
wone,rs · chn!ische e•rv 
i,nzake iûg ma~en ~a 
s tr,!Oe eecl•& wach~en 
ee,11s,UJ! 
Het is derl!ijk dat bew~ne,:,s, 
zelf m oeten gaan 
pen bij het stradsl>es tuuli' in de ho 
gehoor te vinden. Een principiële ~s ssie 
met het wijkko~icee over de Celestijnen 
laan is niet uit de veg te gaan. De Ge- 

l~stijnenlaan is een wijkontsluitingsstraat 
voor de Ter~ank-Ter Elstwijk aan de ene 
kant van de straat en voor de 5-tal ap 
partementscorens,zwembad,school en win 
kelcentrum-aan de andere kant. Ret effekt 
van deze chaotische bebouwing op d~ ver 
keerscoenam~ en dus opk op de v~~keersvei 
lighei'd is nopit in e~n ei andeme vorm. 
van plag'nipg ingebouwd geweest ._De Celès- 
tij nenlea;i -vervu l t op, de l;t~Qp toe nog een 
doorg·angslhmk~ie tussen Tervuu-i;sestwg. 
(Hertogstr.in de toekoms1?) en de oprit 
van de ~5 en de universitair~ campus. 
Wat moet er mee die doorgaand verkeer 
gebeuren: afremmen of doorlaten? 

l:Joedanoo'k,<het staat nu wel yast,e,r, moe-ten 
v,,e~keersve,il i:ge maa,cregelen gebroff.en woi, 
den en aan de -verkeeracirkulattie in de 
hele wijk moet geél'okterd worden mêt de 
bewone-rs. Men is verwittigd nu;bet is 
niet :m,6.er een kwéstie van hoe ge-raakt 
auto a het s~elst van plaats oc tot plaats 
z; het accer.i. .i s ver'legd naar de verkeers 
veilighei~ in plaats van d"' ~uel.li.eiél. 

Cest.el'lH. e enquête,,doct he.t Aktie- 
kom · voorste.llen: 
-aa bel ii-;,etspad aan de 
mi ,d'e naas:t he't v0·etP'li\a 
en n de l'iJweg voor bet 
8U 
-nieuwe pennanente patkecrstrook v - - de 
appartementen en ni(!u..-a 11;,rk zie- 
ningen van de straat ..-~i ach zwem- 
bad en. de' appartem1:mte11 in o 
-aanle · e~n vluchtheuvel t :gte 
van - school; 
-dras lheidsbepe-rking e.<a.- 

i·t-1? ir,eWell'iip.g, 159v;en'a:aT,1. 

Deze vcor sce ï l'en liiggen nu ter S-ehepen 
col J ege -tafe1. Officieel is er ~og niet 
gear.twool\'~. Maar het aktiekomitee blijft 
Est1:l•ut. • 

JEUGDKESSELE.MiElltr 
1978~ 

MEER DAN FOLKLORE 
?? •• 

Het Jeugdkesselement apri<l 78 8a,t door- 
ging in be.t teken van "h. het 
dor, ·•• tot stand doo g 
•tus chillende jon ties 
ve: Lo. We wil'de ,oon- 
en . uur - van op 
een kr i t I sche manier 

VOOR .E:LK Wli'l' WILS 
Het Jeogdkesselement ·el ge- 
opend i,n de Grruns met e loop 
zonjier verliez·er of w kom- 

. 's Avond iro 
,r vo,l_ksd · diel;l 
n' ~•ong 1,< pj e 
n de G11a 

· , de beur n 
s elnamidda • 
Ret voiksfeest in De Z ap·,:,:i:l 
was een bun.deling van pen- 
sen ecen , tèkenen, kwi er 
scheef en recht loopt e. 

nap de groe . 
D vèLk smuz La r ie- 
d. waardeerd, ,tje 
v . na'äien vie 

Een_~-=== kon doorl'opend op alle al<- 
tiv _ _ ichtigd wol'dens:. 1:eksten, fo- 

ages over te druk ve,rkeer, on- 
- fietsers en voebgangers, 

uitgeb vervoer, 
'n na z. 
oo,f -l'ams 
n g, , ài:i,e t,n 
:ils,t-:il en. llet 
spo eger 
neb en Chi- I 

nge le Belg - 
emok:ratiscl\ is B' s èt ~1ch vo 

[oet. O~~e regering laat bv. oogluike 
toe d~.t er, wapens (FN) wol\'ae·n geleve 
h~t hu-iaig militair 

ps 
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. lAlDEUR 
C: 
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Is het papier z~ eft de 
geheimzinnige zw er toege- 

•slagen en de zev ezers 
~- 1 ,onmondig rbare 

ll.ijJit m le 
d.jgen. . . ·,:,ant 
noi;m go een 

te i).lev,er ik 
zegden maar aan 

en: çlge z 

parke~1;1 en !let f,iétepad iirike van. ® stl'.'aàt 
ie gel.eglpl. Dit hseft ook VO<im1eZ.en. vo,qr 
8,e OliSSE!n, d'ie tu88en as geparkeevdè auto 1 8 
kunrum etoppen en aZdue het verkeer-niet 
aoudwt hî,ndsr.en, wat nu het geval, ie. be 
n · · op hst fietepad xe parkeren aal 
k · • Ideaal. is nat;uurU;fk esp 

ietspad. 
bestuar om qe re.chta~ttii,~en 

· .t stadsbestuur 
, teg,en de "'6(lCOÎf 
/f,gen aowd ats ll, 

, " ' _j .• 

Me ' end, ik eveneens een kiacbt aan. 
he stuur omtrent _ 

volgen, dan zu ni 
· vden. 

A Z fi>ed Barette 
Groenstraat 52 
3030 HeverZ.ee-Ieuven 

Beste P.red, jouw brief lijkt wel de ~pologie 
van Soerates, en d:l:e was ook steengoe_i;! ! We 

hartelijk voor deze re,p<,~ie 
· en jouw klaaht~ 

'uss_e(l ' 
in ae 
dop z 
terwij 

_ uis ijve·r:t o_e- 
fenen, is in het trekken van stree n en 
-vo~le lijnen. !let weze een les. - · 

OMTRENT HET FIETSPAD IN DE BLIJDE 1NKOMST- J - - - 

n het Di;fLep=d -nr. 3 heb ik het a:rtiks Z. ge 
'liezen omtrent "Fietspad ... of niet soms?" in 

' "jds :Cnkomsts · opsteZ.Zer 
·zien e weg- 

Ze,;aen' 9-a 2-715. 
'•is,-/; nat 
n 
e et;tingen 

't en uit de 

is WEL een fietspad, punt; amen en uit. 
2) Een fietspad, wor>dt op, ti,;ee manieren -in de 
wgcode aangeduid ( ar-t. 2, 'l): 
a. door het ve»keer.sbord D'h ronde blauwe 

plaat met een r,n.1,te fiets (en niet nr. 
53, weit noq van @ v0rige u>egcode da 
teert) 

•b. dooz> weg,rfip}ki 
Vàn de 
8-r;or 
s,tJ>epe 
llj,t ai:i 

Dus t1,fü1, V 
om q!!,s f,i,e l.fs 
vevp'ticiht het · Z. zegt 
U dat een bo.ZJd nr ake Ujk is 
om een fietspad aan te duiden, dat is dus 
niet gegrond:. 

3) De mar,kez,i,ngen -in de ifJl.-irjde Inkomststraat 
/:2 st:reeplijnen 0p, :J. m.- van -elkaa») V01'1!1en 
dus een fietsp.cµi_, dat: &in oók door de fiet- 
sevs moet gev ~ - - . 

~J Bij nadsi, t ~k v~~t- 
geste ia dat Z.1.;1n 
feZ v.ewaag -~1- ~ s,'l.ee1i,ts da 
•kan, •VOOP se. 
i1e tbestqnd, • 
Yioo=d, 
gep1:&.t:ttst zi 
'bétékenis, n'Ve 
voor in ds we ze vol.- 
'l:sdf,g gengeei, best14iw- 
äer«. D.w.z. ren en 
rijden. 

5) liet is st:eeds ·etspad 
mi ee s1saan t. ~, 2°) 

'SJ '&lap z,i,jden ktru-isern:l 
om van a,vchtin in dit grwa'J; 
moeten as Clli!-to 1mg ,ver,iemm 
aan as fietsers, 

7d flog1 een dubbe'i,z · ·on 
-qja hi'tsliï;r//;,tes. il, k' een 
'rrr,to;woe't''uulif(I, e t~ad 
niet 111fJBP roeoht • ~g. 
D.r,MI, om 'i>eiiJi en afstqp- 
r_xm, mag hid N., _ •• _ st~, 
1# i ERNAAST. (De ma;v1tezn; Zaat se 'VS 
dus vo'l,Zsdig fout en zou 'i1cPi' het -st~sbe 
stuur vemiBtigd mo.!1"tlm woz,iiên) . 1)e fi,etieers 
moeten eabter VO.ol'l!llY.lg verlenen aan de op 
en afstar,pen<le reizigers. 

8-) &,n bet;eN opZose:ing vuor_ dit f,ietsp.ad zou 
zifn ,(tndien men het goetlktTcp 14i,1. houden): 
àJJ ITW'ksl'i,'flfl ouP<eNm, sodai: de auto Is :r>eahts 

het: deel. 
ent! i8 

OREN 

VAN DE PRINS NOG STEEDS GEEN KWAAD 

Beste vrienden van Leuven, 
Een rins moet kunnen afzien, moet iieqen. 
ee en open staan voor krt<tiek 
aö VCl(;!,k onge{11'ond ie. Piri,1;1-s 
z,'i,, n maar 4én keet: in 't- 
Ze mooh», met veel p'/ie~ie't' 
a.ó_ ·e bijtekene1i. Het zijr.- 
f, ne momenten. 
En k~ neem 114-t; me'f; een 11.orriiJ,~ 
tje zou;. aar niet zoal» da reporter -van 
het pij~ schreef, dan hse~ ,r.en. a-Z. 
eelt ~le kt>uir.iagen zout nodig. Er is een 
zekere vrijf.eid in ds ;,~rw,,.;a•• .., m:zaie at» 
ze U dan openlijk aanva;.zen en daarbij de. 
Leuvense ve,renigingen afbreken, dan komt eP 
verae•t. B'ovendien haaZt de reporter in kl,;es- 
tie eii,fer.s aan die een samenraapse ï van 
to '· ·· fe lekke» iat 

n ongeacht o 
et '!:och de 
een rea'htze 
u voel,m on - 
in 't werk o 

_ Ve,.r>bond de.z, Jaartal.Zen, de 
0:r en te behartigen. -Waaro,m 
aou i,k ze a:fbreken, daarenboven als COllWIGZJ 
cant kan ik, me dat niet veroorZoven! 
Onil.at er een paar kuade tollf]en ?ijn, en vooral. 

t ·' rd, die een artijce'i ephrij- 
Z.eeJt ai.ie Leuvens~ Vèl'eni 
jagen maar b.ovemliim 
ZZen inboren. 

'/, 

B 

J' 
een gveo 

ze s,-/Jads,m;ire 
_ samenWlfrki 

se ties is ons = 
kerd! . 

Prins ~ I 1'97-8 

rechtze.ttd.ng geve.n !JlaalZ 
deze eni,gzins e.mottone,le 
artikel in 

umenten 
ze rich '', 
!l.fd in 
enen d:l. 
ebl:iep 1 1',r" 

" ) . Y,ef,der 
taat. 

self, kan zich op hetzelfde adres aandienen. 
Geen snoep meebrengen. 

Het paai;d d.n de staldeur. 

Ik wacht-t;e op ds pZaats van de afspraak. 
Het wat-er k'Lotste heen en weer i,n de oal/lende 
duiste:mis toen het DijZepaard aan Zand kPoop. 
Heel even bleef hi--j liggen op de lJijZe-oever 
en knoi,de een · · en naar> ds maan. 
Poen begaver.i we stqmkaifee en 
g'lip,ten onqpv We zoch-b_eri €/Bn 
knus hoe'k-/jé ,p teUlen een e11r 
mei> bier me.t , 
0p de sabouw s, ouwebeetd" orrr 
Pingd met ve 1; 
-Méimaand, f7;uis t vragende 'ti,n- 
keroor van -het- 
-Lang gei.eden, n ds Gz,ootZeuvense 
inboorlingen dveZlen rond'lie- 
wn en Zèefden en de pluk, woon- 
de in het stad, schone deerne: 
Estsre.Zl.a. Uit · onze bodem brouir 
de zij een SOOJ;'t , dat zij bij as 
i_nboorZingen ?"UiZds tegen gouden ki'aZen, 
=rop aij gewoon!Of!g do i wa·s. 

Het l)i.j Zep°aand boev, ~t de an- 
dere kafeebf3ao digd ,desa op- 
·kijk~n. Di,or · · .n edhte11, 
Z,ÎQrd_~n Di;j Zep 'i; meev van 
hun at,tk gelJ.rq. - ... 
-Voor het- verv , ging hij 
verder, werde gen en 
afgericht. So rdsn dage- 
l.ijks grote bo , met "Este- 
rel,1.a" erop, Zand werden in- 
gestuurd. Voo esten ze lürl.-t; lu,uden 
en "uwe Esterel.1:a" knórren. Scr.ande! 
Van de bZoemenver · ZangsklJJ(1111, kocht 
het DijZepaar.d il, om die smak- 
kend op te - een h'i,sse 
tu·Zpensteng 
Op® wange 
een re.ie bi 
een 11e,Ze, Z 
ds e17,mep 'i:e 
-Af en t-oe · wei, (feorganis__eerd, 
waaPop al.Zei m. ~n, indien 
ae voUoends ffiiêren aan 
gerstenat, ge _ _ re norrmel.. li'at 
FJstereZZa met de , áe8d, kon nie- 
mand p.r>eaies ver Zk geval, werden 
het wil.de dagen en wiüle ~chten, waarna ds 
inbooriingen - na hun :i?ae:s te nebben tci.tg~ 
slapen - weer een ti,j1i;je aonderi mopperen aan 
de slag gingen. 
Toen h · 'd dUl't).en 
jeggen an ·het l>i-i,- 
iepaa hem of aqn 
mid, 'JJ,. en we be~io- 
ie 
Ik si/J.ëi, ie 'i>and af- 
k Z 
Hij knipoog® s-7:aperig. 
- ... hoem ... de beste tradities ovel"ieven .•. 
l>'lurps . . . p»si: • . • 8--e- tijd •.. , hoorde ik 
hem in ds verte nog neuriim"' doch het tijd 
stip Zeek mij ni-et zo g,,p1stig om aan die 
ui-tspraak nog een moment van bezinning te 
wijden. · 

· mi,dde/f,s 
zweeg, 
n twee- 

V.oill, 0nze staldeur gaat ,weer dicht. 
B11ieven ~q_or cleze rubriek kl!Jl je nog a~tija 
stm;en n;,,ar volgend adJ;es: Open Staldeur, 
B!l.ijde Inkomstsuaat 115, 3000 Leuven ten 
NIET 0verwinningstr. 46 i,ri Kesse!l.-w, zoa1s 
ooit ee;der vemeld, waarvoor ekskuus). 
Wd.e persbon!l.iilk Eien mep terug wi!L of e·en 
har.tstocnte~ijke kus van het 'l:>ij!l.epaard hl_m- 



KorbeeK-Lostraat: op de grens Heverlee-Leuven. 
431, 433, 435 en 437 raken niet verkocht, zijn 

verkrotten . 

Pioengang: tussen Tervuursestraat en B1:usselse.straat. Wil 
je zaken doert , koop er dan een paar woningen o~- In ~e 
buunt; van de ~Jo_ns. van waeyenberg!Uaan (autostrade t.us sen 
capu'cijnenvoer en Gasthuisberg,): uHgeLezen geb:!.ed voor spe 
cu'katie. ep èiï t:, mcmen t: woone,rf avant-la- letcrce . 

wonea in 
leuven 

P-OJ©REPORT.AGE 
wonen in een stad als Leuven wordt voor 
veel mensen stilaan een onmogelijke zaak. 
Woningen zijn (waren) er nochtans ge 
noeg. Maar het gevaar loert van alle kan 
ten. Het hee·t speku la cie. 
Het resultaat is overal hetzelfde : een 
sociaal gesproken zwakke groep ( gewone 
mensen die ,er wonen) wordt getrof.fen door 
sterkere groepen ( om luksueuzer te wonen, 
om met de auto te rijden, om er administra 
~ieve gebouwen of winkels te zetten). 
Leuven is nog rijk aan vele gangetjes, 
waar in enkele tot soms .een tiental wo 
ningen liggen, min of meer in verval, mees 
tal bewoond door oudere mensen. Ze komen 
meestal uit ·op belangrijke,r straten, waar 
in uitera<ird s j'Leker en vooral hoge r mag 
gebouwd worden. Nu en dan s·te•rfë""ë'.r'""iemand, 
o.f vèrhuiÏ:st een bejaarde naar Remy : dan 
Jan je zo'n-woninkjes kopen voor een appel 
en een eoi. Wie "vooru i t z i.end" genoeg is 
kan een heel blokje opkopen en beginnen 
tè breken. Men heeft dan een "schone" ge 
velbreedte en kan er 4, 5, 6 verdiepingen 
opzetten voor appartementen of studio's, 
of voor kantoren misschien. Winst : enke 
le miljoenen. 
Het is ee·nvoudig, niets is onwettelijk, 
meestal is er zelfs geen omkoperij of druk 
op een ambtenaar voor nodig. Dit is spe 
kulatie ep kleine schaal .... en Leuven is 
er vol van. 
Interessanter(?) wordt het natuurlijk als 
je in Leuven iets betekent : dan kan er 
al eens een Bijzonder Plan van Aanleg naar 
maat gemaakt worden. Krocverklaren helpt 
ook: bewoners eruit, geen onderhoud meer 
en in de kortst mo~e!ijke tijd heb je een 
echt krot. goed voor afbraak. Een van de 
ergste voorbeelden blijft de "aanvalsweg" 
vanaf Mechelsevest. Een hele wijk wordt 
doormidden gesnede-n door koning auto en 
aan de rand van de weg kunnen nu de blok 
ken à la Goudsbloemhof verrijzen, al of 
niet in ee-n park dat door de gemeenschap 
wordt onderhouden. ■

Zc,hgang: 50 rn. voorbii.j èle eai;>ucijnen:11oei. 
Al van z'n leven gezien? 

Klein Begijnhof• toe 
Cnops bi,nnenlop~n o komstige bejaardenh . . - 

m te weten h u~s3es? 
oe het zit ... 

lsweg. Typische i;>rivaatbouw 
n grotendeels in handen van 

in ang· 
Ci.té Buelens: tussen Brusselscstraat en Kaboutermansstraat. VeSt 99 • 
Een deel van de gangen in die buurt is verdwenen ten voorde- 
le van de studentenwoonwijk "Camillo Torres" en de geweste- 
lijke samenwerkende mij. Vriesenhof. Volgens Survey Leuven 
zijn alle- huizen er al dan niet verbeterbaar! 

• i 
J ! 

Muurkruida,traat: tussen Brusselsestraat: en Kaboutermanstraa.t. 
Mensen kunnen vanuit hun voordeur in achtertuin kijken. 
Prachtig staaltje van de Be!l.gisohè zel.fibouwer. verdient gi:o-, 
te arohitektu.Qvprijzen :te winnen, en da's gemeend ••• 

j!l10 



a schetste Het Dijlepaard het 
de uitbouw van de Leuvense 
ze aflevering gaan we in op 

ische betekenis in de vorige 
teloorgang gedurende de laat- 

· aar ekonomische 
IJe.lekenis 

· .. n lian s de Leuvens,e 
o 19'd'e en 
d·ac; tussen 

een achti~•n- 
, nr ,nl een 
e , het "e1;dwij- 
arie 'umas, enz. 
Laa ~ 10, j aren 

gemi ld ! 600 000 
Vaart vervoerd wor 

'n de richting van 
ziet dn industrie 

zakelijk van grond 
mee dat de meeste 

ongeladen moeten terug 
gewerkte produkten 

er transportmiddel vra 
sehepen vermindert jaar 
ine schepen van 225 ton 
n wo,t'den door schepen 

dz ake Izi j k bes,taat 
v,oLgorde van belang 

mouterijen en 
·ent en mee'1. 
emaa,t be 
onomi>sche, 

l dan ook 
d!r rd te wordeg,, 
0o valt er 
we,l et behoud van da 
Va t het water g.on- 
dÎ.g, v het niet meex, moge- 
lijk i e zwemmen o.fi te vissen 
(behal in het Mee.helse). De 
belllll e vervuilers, bevinden zich 
evenwel niet langs het kanaal. Het is het 
spijzingswater v.an de Dijle dat hoofdzake- 
1:i:jk door indust.r,iële afvs'1 is besmet. 
De s~neTillg van de~e toestand is dus een 
duidelijk p9l:i!tiek -probleem dat de gren 
zen van Groot~l.l!uven ov-erschrijdt. 

Ree bezit van een kanaal voor een stad 
a1s Leuven heeft altijd voor- en tegen 
standers gehad. Reeds bij de planning 
van de Vaart waren zoals reeds gezegd 
Vaart- en tegenvaartgezinden. Rond 1950 
b n er ook in de Leuvense politiek 

op te gaan die menen dat de 
or de stad een onhoudbare fin~n 
st Ls , Als Leuven de Vaart dus 
l!>ten, zo11c;len de algemene fî,nan- 

··· meeilijkheden van de stad verlicht 
Al•S we de cijfers van 1970 be- 

, zien -ie dat hl! t kanaa 1 dat j.a•ar 
:heef•t v,an ongeveer 6 milj oel\,. 
t'oeneinend deficit was hoófd· 

erk laren door ijet toene~en 
voor P.ersoneel en onder 

teYwijL de inkomsten (b1jv. 
vis rechten, bcmenvarkoop., 

ezelfde mate stegen en 
en. De gemakkel:Ljkste op 
er dus in de VaaTt kwijt 
februari 1970 voelden de 

nden" in het stadsbestuur 
rheid) zich blijkbaar 
·wordt de overname van 
e Belgische staat op de 
bracht. De toenmalige 
rzette zich tegen deze 
amelijk met volgende 
r mocht geen stadseigen 
ges taan worden, b} er was 
dn.e beheersmogeUj:khej,d 

,it ekaken , c~ er moest 
r de recb•ten van 
:i,ng tet\S'loete 
he'lld ve'!:1deeJ/êl' 
199'1 me 1: de ev,p 
nt worden da't 

z d·e, VaaTt g:i,ng 
eid Mcef e1,, 

dhr. To6~~ck niets anders over dan de 
overd't'aeftt van het kanaal! aan d'e staat 
optri.euw in de gem.eenteraadl iie brengen 
(197,2) • De grote Li.jmen van de alistand 
bleven dezelfde als in 1970 nl. de staat 
kreeg de vaart gratis mits het mede over 
nemen van de lasten die in dat varban._d 
nog op de stad rust~en. Dus over een 
ve.goeding aan de stad en over een nieuwe 

rbeheersfo1'1llule, waaraan men blijkbaar in 
'1970 nog zovee1 bl!l<ang scheen lle hechten, 

De vaart en de politiek 

werd niet meer gesproken. De rechten van 
het personeel bl!even behouden. 
Over bepaalde afspraKen ~an economische 
aard tussen de staat en de stad, zullen 
we het in onze l!aatste ~aragraaf even 
hebben. Maa1; de kogel was nu definitief 
door de keuk, want n? een lang debat 
waarbij niets naar voren kwam dat men nog 
niet gehoord had, keurde de geme:enteraad 
de overdracht goed en ging deze effektief 
in op l juli 1972. 

Ranhlwsie.s 
De Le,uvense 1V,aa1fc is nu ttï,ä,na, z_e,s j,a,ar Îill 
h•and,en van de ,staat. Og,ens.chiilj,nUjk is 
e,r niet v,eel verand·erd. He,e lûnis,tex;ie 
van Openbare Werken heeft in die tijd 
al we,l voor ongeveer 8.0 miljoen aan her 
stel 1 ingswerken laten uitvoeren, maau de 
Vaart is in wezen nog steeds de oude. 
Wel zijn er werken in uitvçering om in 
Kampenhout een nieuwe swaá.ikom te maken, 
zodat de schepen niet meer tot Leuven 
moeten om te keren. 
We kunnen ons censlo,tte nog wat 
de staat met het kanaal in st 
van plan is. In het ove · is 
bepaald dat ''het karakter - 
ming alleen kunnen gewijzi 
voorafgaand overleg mei; d 
inachtneming van de r.eë 
de -eccnomuscha ontwikk 
diende streek". Wàt da 
minister van streeke-kon·omi 
La.t an weten. Wij ve roamen 
huidi:ge s t adebes.tuur opdra 
geven om de economi.sche me 
de Vaart voor onze s t ad te 
Wiij zijn benieuwd. Naar h 
den, er ook nog bi:j he,t mini 
bestaan om twee van de vij.f 
heffen, zodat de vaartijd z _ 
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