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werklozen in leuven ·: 
EEN BEROEP 
WA:AR TOEKOMST- IN ZIT 

l:lln_gshe 
nie·t 
scb 

h' 
n . 
onder de leuze"Hoe s·trenger we 
werklozen, hoe beter Yoor de kwal itre · 
.Ov,er di:t-,,aÜes en nog veel me~ .le 
dit nummer 

leuven ste.ur1t c, ·_ 
11-11-11 AKTIE : 
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DEN GEMEENTEPll/iilr 

in,gje pe:rdi.ed-e· , mtarin de 
a•ri h11lrl• l&t werden everge- 

• ebben enze peJ.1tieke ver- 
l(ez eer 'stevig' de teuw;tjes 
:i-n . genomen . 

1I!i.e zie1tt.e ~~kantie?) die eind au 
~stu?• de meerde.rrn7id teisterde 
(~-wa•a,ràeo.rr de v:eo'rziene gemeenteraad 
w:an 3.J..8 afgeJ.a,st we:rd) was blijk 
paaJr overwonnen en op 24 en 26 sep 
~ergber was het weer verzamelen ge 
blazen . 
'lloÓr men de eigenlijke agenda aan 
vatte werd• de enlangs overleden 
Jtlfons Vranckx herdacht . Deze was 
on.getwijfeld één van de markanste, 
zij ~et dikwijls omstreden, figuren 
uit de l0kale én natioaal:e politiek. 

DIE ONVERGETELIJKE 
a4ste. 

:. met· hindernissen 
or.af werd een l')arti!ll 
zegd ever het uitstel '1/'ao 
era en v,eera:I. 

. . , . : · gebeurde . 
dlt uit 

e.rrt:r::eding 
. kam dllt niiet") 

,r wa-arop ( geen o 
a~tdies van de min- 
ij°t'Mge ve.rrwitti 
eng-epast. 
en we 3 maand. zon 
en worden dossiers 

g_eve11 die niet 
zijn , al!dus Va•n 

rgemeester Van Sina 
rde d;i.t 'eigenmaca:htig' 

ep-.rre en vanwege het ko1lege met 
e·en uitspraak van Tobbaek ~BSP) 
die oeit zou gezegd (gedreigd'?) 
bel5ben "gij, meet altijd met 22 zijn 
en -wij maar met J; om u te tellen" . 
Dus, dacht het kollege, ware een 
gemeenteraad~ -waarbij de meerder 
)leid niet în de meerderheid vas , 
ziru.oos geweest. Feute hipotese, 
replikeerde de opp0sitie, en al 
leszins 0nvette1ijk. 
Het startschot liet nog even op 
zich wacht.en want !Libert (BSP) die 
3 punten aan de agenda had willen. 
1:'oevoegen , zag 2 ervan verwezen 
naar de besloten zitting (dit ge 

voonl wanneer namen ~n 
_-personen kWU1en,genoemd wor 

"Om de demolttatie te besoher 
s het argwnent van S,prock,eelLs 

s je dan hoort dat het 
_de reis- en verblijfke~ 

kollege be,trof , 'kan je 
ns demo~at~e ~0est pe 
en. We dachte)'l nochtans· 

sit.ie), d,at st:ihe- 
' m,11,;daa,t bell'.leed 
eals geweon.:llijk 

d tegeit min- • 

v,erkeers1>,etikelèn 
Eén van die tipLese eigenaardighe 
den ~ar j'e a:i.s buitensta-ander op 
een gemeenteraad soms verwonderd 
tegenaan kijkt zijn de poJ.itiever 
ordeningen inz~e het verkeer in 
een of andere straat. Zelden wordt 
daarover gedisJmssiëerd maar stee-_ 
vast komen die ep de agenda (voor 
bekrachtiging) -wanneer ze reeàs 
lang voorbijgestre~fd zijn . Zo von 
den we er tussen punt 6 en 38 o.a. 
eentje voor het vuurwerk van l.l ju 
l.i, de begrafenis van A.VranckX 
op 4 jul~, nog èen vuu.r,werk op 21 
ju1i, enz. 
Zo kan het gebeuren dat wanneer Van 
Itterbeek (VU) ziéh iftruk maakt 0ver 
de regel. ing bij de werk'en aan de. 
R. Novarumlaan , .de bu:r:,gemeenster 
antwoordt dat ,d.ie regeiil'l§J nog 
s1aa t op ·de wer;nen aan de stoepen 
en ondertu.ssen veer veramierd ±s,. 
Ook is er zo ~0g ~è!e§Jel'i~eid voor 
eeh J..aa-tti Jdrig l'iumme:tt .!Ï-'=1· 0,,-e'r d'e 
Europese Kampip,ens,c}iàp;i;ién R0~scnaat 
sen op he,t H-H.eov.erp,lein' . 
De 'v-eerl.oplige' :r:;e_ge1.ing vooz de Ka 
peld.Jzeef- te JireverYee 1Îl'e'rdt dooar de 
BS,p -a;fg,ewezen emdati ze. door äeze re 
§Jel!ing tot een ekskl'tlsi'eve weg voor 
sl..!;!chts enll!e:Le privee-pers.onen 'ge 

.p.ti,omoyeer,r w9;1;:dt . Van Sina ver 
vlij se naar het pl.a>a_t:,seli jk kom i, tee 
dat hiermee akM'.ooia zou zijn. 
nat ru.et'a1ie gemeenteraadsleden hun 
wegk0dekennen, ~lijkt bij punt 39. 
Men :ttaalllt het niet eens of een be 

•per!Üng tet 1,5 Ton nu s1aat op de 
lading -t>:an het V·!l)ertuig , het ledi 
g•e voertuig of -beide samen . 

d v:ï n,achtt. wordt J, · 
'~::::r::R hc!t sta>tion Jkant 'Keail' 
se!ll·-J.O) a:1!1,een MOOC abonnees t.Ci>.eg 

•ke'D.!i.jll: zal zJijn I da1; ,men in St. 
GeertiJZud: een• 25à301 woningen cienk.t 
te, .rrreaJ.:Lsere)l • 
' 

spro.ckeels op, zijn b 

' eestal! ook 
• v:éé:i: R;an er 

0:0 , daa:r ep <te 
g11r t. rneer te;rug.- . 
ge sp'el!deplr.ik hier 
en 'ee • , :Ln:fi'orma<tie dacUr 
is w:at eve_rbl.ij,:!M: • Zo vernamen we 
op dienamer aa.t. l'Iet herwerkte 
ricntpl!an ~na d!a! inspliaakperiode 

jUni-'ul.i) in november o de 

Bij het aansnijden v:an de :rubriék 
Gpenba.rre wegen, begint aan tel.kans_ 
een merJcwaali'dig schouwspe~ • Be Heer 
schepen Sprockeels laat dil\'.ke dos,-. 
siers af- en aanrukken.;_ voortdu 
rend werden hem doer ~iJn,ambtenaar 
belangrijke mededel}~ge~.in.~et oor 
ge'flu•i'sterd . Dat hl.J l:µ.J dit all!es 
soms in de war raakt , l>J;eek ~oen 
hij (in een vlaag van heJ,derziend 
beid?) plots vol vuur een beto~g 
afsteekt aan het adres van Van Ben. 
Eynde {VU) die uiteindelijk_~et 
veel moeite kan ertussen kriJgen 
dat hij nog niets gevraag~_heet't 
(het bleek een vraag te zl.Jn :van 
Van Espen (BSP) die he~emaa1 aan de. 
andere kant zit van de zaal~ • 
Er wordt nog eens een eude kee u±~ 
de gracht gehaald ais de ve~be~e~ 
ringswerken aan de B~emstraat te 
Ffeverlee ter SP,r~ke ,ziJjn . V-an ir(1, 
terbeek (VU) , "Is 1'let niet om 
gr0naen van Hugrall te onts~~á t~n2·11, 
waarna Cnops : "Wat hebt g1!J te~f;!l:'l, 
Hugrai? Wij zullen dd.e g;ii;ená.~ 
aliseren al.s het past !" . 

• 

nog meer epe 
werken 
In d•e l~~sselstr,aat mp~ten een aan~ 
1:.a.1 woningen verdw±j:nel'l V0!;!J? ve;be~ 
ter ingswerken . eneps ('CVP) li>e.l!ogft 
dati de inw0ners :1:uJol~n gehe:irhuis 
vest w:erden d'eor de stad ( z±e 00.Jc 
orief in Open S,ta.l!deu,.-) ./ 
Bij de bespreking van punt 78 ~reoi 
lijn Twee Kleinwegenstraat te Re 
ve'rlee) bevestigt het kollege baar 
standpunt dat ze tegen de even:tue1,e 
aanl.eg zijn van. een 4 va:ksw:eg als 
verbinding tussen G.asthuisberg en 
de afrit naar de autostrade (waar0p 
KULeuven zou aangeckongen. hebben?). 
De inplanting van een pompstati0n _ 
(voor riolering - waterzuiverin_g) 
loept oox niet van het Massiek-e 
leien dakje. Het dossier gat in 
Wilsele kJ.aar veor uitveering was, 
werd na de fusie weer e>p de helll.:i,hg 
gezet . Na oorspronkelijk t.e z-.i.Jn 
gesitueerd in de landbouwzene werd 
nu èen stuk bouwgr0nd in de we0~e 
ne gekocht en dan no.g een sbuk van 
l ha 9 a terwijl veoz laet r.roll}~~ta 
tion bij wijze ~an spreken ma~r 9 a 
nodig is. 
Meteen werdt oek de !Amtil.aan v:e-r 
legd, uiteraard op stadsk0steà nu. 
Nat voer de opposd.tie ~9na.e~d'i-~g 
wa:s em over "ka•à<ilo:t:.jes" 'Ee s,prekel'I-. 
~erweer van ~et .J<.011.~ege: qe res~ 
van de g:l'end ikunnen :we o'Ji)n'lie1'11W tè 
gel.de ma,kiem ..• 

en na twaalf uur ... 
HC>e,f dlbrell: van. de avend m0·est na 
lijk. wo,rd.en cl,e principiële goed 
keur~ng va~ de bouw van een . 
t1.ente ev.enementenhal in het p 
c~aa.l! Dom!a!in te Kessel-lo • 
w7~,zen hiervoer naaz een at:;z- 
l~Jk artike1 hierna • 
Daarna werd zowaar nog de 
aangebonden tegen de on 
ningen (Nerviërsstraat 
een speurtocht van Li 
in het filiaal va 
in de Ridderstra 
licht dat H.Cla 
vertegenwoor 
helemaal. 



DIE WEERGALOZE 
26ste 
·ka •• RO'edlteurin,l!en van :litt"" 
nre .tdeninge ·1,.t, 
d&Q . o,t ,een d' n-§ 
11_11n.t ·u UI~ 3 té'i- 
1~ ' 

bel . cw · . 

Bij a. b•ap:,,•king di• 1!tvna vo1,gd•, v 
klaar.d. D1Bau• (O'IP), ~•na 10,wn ovm 
f1•M in d• blllMIS~ 1/COUtll(ll'OBp ntt•n, d4t 
h•t ••n -w11 te glti;chtm preo«ttmt is dat H71 
j~gd · · · • · h IWVHi moeit• g•- 
,troo• voor d• Z.oka:1.in 
oi~ « bowi.,g:rond kagb 
11,r:i.if g b11·1.oofcà in a. 
·to'llko m vc;zn, ~i,11 ctiiî.t4 ~• 
s 't.u houden1/,J • V,an d•» 
EIJnd• erop~ dàt hst ••~ 
d•r u11 · 11t is dat a'He•n 
d11 kapi tiwi · . g,• 11rmiging1111 t•n goe- 
d11 komt. En~ mèt de anders? 

Be op onafge 
al gelaten ge 
en. Die bela 
anneer je een 
verkerend 
· oede h 

u \IOrd 
:kl'lere 
romot 

10k 'ona , 
t · ft al 
Voo ermijn gebr_ 
op ee jaar lange , e 
b~la en betalen. Eigenlijk geldt 
d-1.t elke pr1 v~-bouwer, maar het 
komt _ · ijnlijk voöral grote bouwbeclrij- 
ve~ ten goede, omdat een gewone men.s zij11 
hui..e wel gebouwd krijgt in drie jaar" ter 

happij'en hun appan;emerffa- 
b •ken, naàrgelan~ è.r v,el'~9cht 

~ l!e l>ouwmaata 
v be~a·etingen •· 
tr èlaten gel.>ou 
v:ana at er een st 
of s ure wordt ingeze - 
ze belastbaar beachouvd. 

moet er neg, 

auto's. 

t ' • 
en 16 : Ttoli 

-lo, ont 
n Van lt 
e. ar' 

l' 
o bá 
aten. V,;,o 
elangrijker te vetén 
er,ieuze weg gaat 
doorgetrolclten zal 

e gebied meer ontalo 
er~eer. Of dat door de 
zal worden ia een an 

de e aag. 
W • • • el toegeju.bell! wor_ift, 

wat cynisch, ia het 
• eparlt sen P..l! · - ,., 

we n- 
uv.l>e ,1 
r.a-1 
in • 
rkop 
ien jaar g,e'l'9!i'en,, 

al men, ni!et zo'n voord'èc- 
li reikt hebben-, omdat ·het 
lap - eacbreven "', • 

wel al 10 
._ gehad, zegt 
tuur j.Haarja,'t a. 
vat t - 

lnto aaec w, 1 van 
r d, g 

(![.u.- e Rohbe 
ooa nappen•traat." 

eet ç ürat·aanbur gaat het o■ h-"t 
lm• van de toelating aan de •cou.t■-van 
l:bNlt oa op ate pluta lo 

• S-prockilela {PVV) •had 
dat HDt !1et .-dviH v 

an llOU lft)rd 
:ing lto■en in 
punti i:n de •11V• b1e,e1c gebeu"r:d•, 
We dQ ook voo.r het 
gilD:da ta v,oaren,, 'J'ij de 
vaa de ••rdarliefd ~gen 
oppodtie voor, Bn toch, 

h, e11 Haaaut (CVP,) 
uade dec de oppo- 
r er werd inaudud 
elf al aiat over- 

\.{ r ,, 

l '\_: 

"'.~\. \. ~ ' 
' ' ondergronds~c ~ _ 11, 

Punt 28 : he.rinrichting van de Oude ~r.kt. 
Het zou de bedoeling zijn een nieuw plan, 
te ontwerpen voor de Oude Markt en de aan 
grenzende straten. Van Hellaert (BSP) in 
formeerde of de vro~gere plannen voor de 
aanleg van een ondergrondse parking dan 
verlaten werden. Van Sins antwoordt beves~ 
tigend. Wat dan llltlt de parkeerproblemen in 
de binnenstad, was' de vraag. Doch Sprockeels 
had reeds een g~nJcSl:stellend antwoord voor 
bereid : binnenko,rt:'l~al in de commissie een 
voorstel tot .PrÛ\C_i,_epa·bèsliasing worden 
beaproken., wl!_~r-in.Jen. on,dergrondse 'Q&r~i'!_g 

,op l)et J,ad:e,u~~p~em )g,ó1r~t vii>orge6,tc:il:d. ,0,n 
d.e ~rM~e'tl,_11.uJc d'ic_;'daar g4_,1t ltbNéll' een, ka- 
dootj e te doen? · 
We vernemen ook ~~ter een fiets- en voet 
pad zal worden aa11gelegd vanaf de Diestae 
veat naar het àtadácen-tTW!I. 

Bij de restauraWe van het dtadhuis valt 
aan te. st:ipp,sn iktt de stad na ds juts van, 
ds rolschaa~1ikanq:noenschappen, nu ook ssn 
stsZUng, aal moeten, aankopen. Van Ittsr 
beek (VU) vroeg• ter.ecnt, hoeuel: ao met 
bedoeld, hoe he~ z!Zt: met de opruimi 'MJ -van 
de aoZderverái[tpi:7i'iZ van h,et stadhuis. · - 

beton z11n ? ••• 

prikkelp - , , - kt 
Bij punt 35 ltwam d.e invaiaveg ter epràke 
en bijgevolg ooit het priltkelprojeltt dat 
daar in •amenve~lci.ng met de infiwinltel en 
het buurthuis opgeze_t werd. Verschillende 
gemeenteraadali_e:îiçn ( Van de Eynde en Van 
M!~ laert) pl dàt mim eena ging 
kLJ ken en er ''Het ie een beet- 
j'e o ,ten goeie ·id;e"ën 
bî''' ·VU) • - . - 
yan e,H½jk dat mtn nog 
il ~ " e . V f•l onder,zoeken, 
me-,: an ntet meer 
'k"n pd!ltkelpro j1ek.t 
houdt ae inrichting 
van de elivd in hoeverre, 
er ech den zal worden. - 
Ten•lo oprichting be- 
•prolte feestzaal voor 
Wijpa t worden in de 
zael Y Foyer (waar 
onlang dering naar 
benade n fe••t~ opga,, 
lt11apt lford g ,■eJI d Llc.ua,aie 
over de au voor ku•l•ttniette 
vuan·t!gint en ad1:unJ,:t'-■ek11e- 
tarh C>JI b • 
Dari kw ... n n de tiallrt. Het i,a,, 
nog uar el ur, on zettend vroag voor een- 
l:.elavanH gmieentuod. Toen er een dhcua 
aie oatatoad over de vraag welke •--•nte 
raadaladen uitgenodigd ••ten wrden op 1 
welke feeaten, l'Keptiu ea v-iedngen, stJn 
ve er maar vandoor ppaa. n.t •an ■e 
onder ,allcur ult~ht"en. 

.De N. v. BETONAC .u: • •eg a. 
werken aan ds w11 ~glllJ)e- 
aen vopr het: 4 /B:80 
/1:'àn·~. waarv (1i lts 
voor de .:w.i?e af:r)a'i/J- 
waterzuivering en. iu.nd••~ 
van de stad Lsuven i, n is uast» 
ge1egd op 4.913.853-fe. 
Zoa-1.s u aiet gaat het h-isr allemaat °"' g• 
ta-l Zen mat meel' dan zs8 ci;ftfeJ'B. We hop,m 
allemaal zo 111 bedrqg ooi_J; ~~ -te r.rinn,m 
met de lotto, maar voor de rest tell,m we 
aUeen met honderden en- 4µ-i,zeildtm frank,m. 
Bij Int8l'leuven echt~ niet aahtu- 
over van zuZ.ke g,rt;a,14 t8l' 
liet aailtal cij fBP.s.' des Zij rf1f1dflfl 
het heZ.e zaal<je ,m de . hasft 
a1/,Leen maar ja · ts, ;k'n.11 ffi"ciftif/Je 
l'!We:r.aasen wordt dit., ',tgedru'll't 
"GeZet op het bssluit snt•l'Clad 
d•.d .• 2S januari; 19'72 waarb1, terzui- 
veri11g van de aggZ.ome~gtie Leuven aan de I11- 
tel"ccmmuna:Z.s INTERL'f:1/VEN wÇ'iî Ol?{J8lll!agen. " 
Ni;emc:nd in d• gemepiterijad of etmd•r w11lks 
burger haalt hst in zijn -Jf!ofil om bedenkingm 
te maken en te tl,Ji.jfelen aan al. die cijf81'S. 
Penzij de. b~ v e1-straa.t dis 
van de ens dQfl op stJtaat geut 
worden omdat hun -to:rt-i,ng be- 

, dreigd aouden zij van d• "'6l"ktm. 
1/un _p'l;"o;pe.st wordt- egoà11k-t mst 
lmHdoaers ,en baron. 

Vragen = het nu,t kD.stpri;js van 110 'n 
grootschalig en duur ·" 'nguprodskt 
worden nooit gesteld lll'flaJUr in 
dit geval STABO, z.,o natr:l'f/Bilz,,g 
de kostpr'ijs van h aii Mbb,m 
er dus bsZang bij te 1m ao 
dwao mog11lijk 1:43 toz>ts.rs 
B_taan ll(ltuip-1,i,jk ;w 'n aanb11- 
stéding in de ""1cht s • .FrautJ• ,m 
korruptis gsb . · il! of 
Gept. D~ wein. itvoming 

iin.terZuuvsn • t• gai,an- 
voor,de Z ,fjrbag.e 
ao In ""1ters a.. vei:r- 

·~ .~an he. .ZHl!st;e 
eti,.n,Jfe·len. ··•kmi . . . . , 

un1-vers1-ta1,re hun :rot- 
zooi spui•n i t t..---~ 
h·~~ . ~ gs- 

sc . 1,.,., 1-s" p . tste vui lig- 
he:id te V6l'l./1, st i.,atu · 
v~~ss~tû,n, Zco a:l1.er~i.- 
-vu1-Z hind, .. ~ 81' 'n a- 'Il nog h•eZ wat 

IIM. P!QBBta moa"'- v-,, ge- 
611, to't 't van 8 ... ,J • b .. __ ~-i.•- 

lh,y,w• .V~i', t aang11pq . ~t.ng 
t is•, Qz:i a2• b~ a?,a ,._, 

•~asttiw- 
'iSliiWsuH ge(fffllsns - 
Zing, mogaltjkfl a · ., en, l>Q1i 11•~- 
ptûi:ti•k• 1111)z o,n tl UOOitcz?. ci4t 
t• t>akk.i-t, ontbrek.m !191.Zfldig., gro'ftd..:g aa.i 
Mo.11t tn' nog aand tri,Jn ??? 

j 



• 

DE EVENEMENTENHAL 
De tn••s 11••" e_m even.-te · ia niet 
1tio~,ri. llncl• 15 jHl' teuUH ' ' li'e 
~d•l"r■ over dtt pi,eatligl 

9 ac'l)ijut nu de 11tnoo,p 
• -rden. 0:'ler het nul! l 

wol\lit r_eel!• l•ng n,iet. meer g 
,liet "iiu oa gaat, ie de pb,,11.ta 
d~cbt zal ingeplant voYden,. 
liet echepccoll:ege ie nameli ' . . op h!t proYinciaal teareat>. · sen 
clti Vilae1.eHteenveg en de 1 Dit 
wordt echter niet in dank afgenomen jloor de 
oppoeitie, die zulk een hal, die toch voor 
n~lijk sal dienen voor hande 
liever dicllt bij de induatrie 
Eiuil januad 19•79 g~f de beet - 

. · i v · , de prov,incie, de êi:gen~"'l:, van 
, echter zijn p1'in •· · · · tem- 
Hl veel ac,e~te, _ 

e r:oeien. 

wellke evene,me:11,te1m? 
· enhal moet ondel'd&k geven a.an 

ties zoals de handelsbeurs, aan 
an de KUI. en aan grote spQr.t 
H. Het tekenen van de plannen 
ard toevertrouwd a&n h~t studie 
de ,Boerftllbond, STABO. Dit bureau 
komplex geheel dat een opper- 

vl et beslaan van miuil!!WD 7.000 tot 
..,. _ 0.000 m2. Het geheèl zou bestaan 
µit 3 acbth.!)eken. Daarin vordt een ontmoe- 

- ~~garuimte en een dienstencentrum onder- 
. • wordt een 

2:i:en, een 
l!a- va . ' • 2:.ij .., 

,g~ - 
'i:2:, 
. ' 

o eer z~~n, maar d 
jaar een bedrag van 18 m 
· . ij,lts l'o.000 f.r. aan 

l. Ooit de pHking V 
betaald door de provincie. Een 
rat.ie, bestaande uit a&ndeelhQuders 
e provincie, de stad, de gewesfeiijke 
el ingaaaauchappij , aocio-lw:tturele 

cio-eltonomiache verenigingeu, zullen 
lt,et geheel beheren. 

verzet 
Op chi gemeentuaa ember 119•7,9 
~llond de ,goedkeur n:,,men·tenl\al 
op de agenlla. Ove ~t proj,elt,t 
,was iedereen 1het; . .Voli\taun•ie 
eh BSP l)adilen we'l n de p1'aata 
,ran inplanting, D t onverant- 
woord nog een stuk, g · anningaruim- 
te o,p te offeren. Zij oor een sobere 
evenementenhal. te bo aar nu de handels- 
beurs dtijd plaa.t:s"heeft .• Daarnaast ltan 
met het geld een patkeert:oren voor 1.500 
wagens gebouwd vorden in de omgeving van 
het station en het s~ad~cent:rum, waaT een 
parking echt: nodig is. De BSP van haar 
kant vindt dat d · , eilijlt bereik- 
baar ia met de w de te kleine 
to.egangawegen. Z ok voor de in- 
planting bij de . en impuls te 
geven aan de,indust . Bij de stem- 
ming blij ltt e·cbtèr · '11.J tegen te 
s,temmen. @olt d'e ll'SP 'het ,pl,an 
goed. 

wie heeft er baat bi i ? 
De eerste belangbeöbend_e part:ij ziJn de 
middenstanders, die langs dit p~ojekt een 
overdekte m&rkt krijgen op kosten van gans 
de Leuvense gemeenschap. De &oerenbond 
heeft ook een vinger in de pap, langs haar 
studiebureau STABO. En tenslone ziet de 
KUL er ooit brood in. Iie Leuvense geme?en 
schap draait op voor f!en mooi kongr es sen 
paleis, ~aardoor ae Alma Mater ·haaT eigen 
gebouwen n,iet lioèft te gebruiken. Ander 
zij,ds la'a.r. de KliL ni:çt· toe dat van haar 
lokS'len, georu~k g~ál(t wottdt door and.ere 
dan uni;vera,il1;atr aari,ges;)!ot!epen,, 
Voor de be•1'angen v.an 'é:1·~2:e 111ach'tsb,lokken 
wordt een a,,ooi stuk, natuur;o~geofferd., waar 
de mènaen zich nog konden ontspannen in 
een ,gezonde sfeer. Door de -in_planting van 
de hal zal er geen openluchtzwembad komen 
en ook geen ligweide voor zonnebaders. De 
zen moeten maar naar Diest of Hofstade 
terkken. Bovendien stelt zien de vraag of 
die bal et wel echt no'é:li'g is. Als we zien 
hoeveel ruimtes er in Le~ven reeds bestaan 
en lHgataan, dan lij)tt een bijkomende bal 
een overbodige en dure luxe. 

KADERSCHOOL 
VOOR BOEREN 
EN LANDARBEIDERS 

Oila Leµvena achepml!, r 
4ten ~e:er ejgenaa11id,ig · 
~r de lapeidreef ,t 
De ~peldreef is zeer ve 
t1-ch kaaaei-geltje gewëea 
v-r. en Dijle een weg ba&nd 
~ !genhovc. Toen de Uni 
caapua te Bevel'lee uitbreid ver- 
andering in. Bet stuit hpe1. Celea- 
cijnenlaan tot aan de c&lllptf iieu- 
'HD verd geaafdtHrd en de weg 
verd opnieuw geuueid en k: ;i,eu- 

• pad,en. De koatprij a van oeg 
ruill 12 ■i:1joen. Nadat b;- 
ringen blld ondu:gaan •o.ed- 
au,,e~ ... I' vooral dur ,oor 
· . lcHr, IJebaliv-e •• , 

p&IL'ki~t ,iia de iin n, 
eaaaci ~ bu1.1gaeeit· 
• dat de v•rbetedng, 
nu bat grooute dH , utt 
t ••raar, ent11Vord.• ter 
• te -1 la 011 auto ,a e _ e 
toe te laten. Allof - dat niet 
t. 
• t• het blijkbaar n.or■aal 

are wg verbet;erlf -t het 
p-macbap, o■ b• clàrna tot 

la vriend.je■ ~• •erlüaren. 
p~g - _. .. cbaltje 
het Mt Het geld 

vervolg van bZz 1 
Het ll-ll itee van heuven kooa dit 
j,aat' ee . in Columbia, Het dtuHrt 
d ume,it va,l:l!e de Gauc• waar 
~o. u nog •te«d• de epeeJJ• 
ba' grondbez,ilttera (ko'ff'ie• 
en lt.~e} • De e11,tge IIMIDÎU o■
daa pen h zich te vere11,ig1111 
onde. coöpe•ra t,ies , gemeenachap• 
pelijlte gen,valtbonden enz ••• 
.op ver.se _ . laauen ie men daa-r reed• 
mee begonnen. Het wordt 2:oveel mogelij,lt. 
geltoördi.neera doo1.1 de nationale boeren 
orguis.-tie ANUC. De lt.ansen op dagen en 
verder b.utaan van deze verenigingen ia 
tevens lKh'anlteHjk van belcw&111e en gemo- 
tiveerde l ra. Het projeltt wil juist 
een steun aan de vorming en bijacho- 
ling van d voortrek:ltera van de vere- 
nigingen. Ket deze vormingsalt.tiviteiten 
wil men de .mensen,die zich nu reed·• vê'r- 
niga ·n &ta&-t &tellen om 

teë.le z'elEontwiikke- 
762 .ooo' BFR.) U be- 

,ets en de eel.d1e,. 
ige kosten word.in 

Dit p:ro' n g~zien worden als een 
uitgan t·ot het benaderen van de 
Zuid- ontwikkelingaprobleiu- 
t.i:èk. bruikt om d._e verdete 
werki'if ren en te animeren. 

~rden o,a yoor 
egenh.-den. De . 
a'eront~iltkeU,ng" 
p verachilil1ende 
teTdag 2o okt. 

11e co centrum te Keuel- 
lo a -avond georganiaeerd 
met uidamerikaa~ae muzlek. 
Voor de je~beweg.ingen en voor de echot• 
heefi,t het - scos een s11elen-map uitgewerkt. 
Op • oktober om 2ou. in het 
de uia van Keaael-lo wordt d 
a _ au hand gelegd. Iedere jeu 
v · oraeJ;ijlte, leukr•cht of achoot• 
verantwoordelijke i~ er velltom, 
ln{o~tt, over Gol!WDbie ie ook vex, 

'l\l!ibh,afhan\elijk v~ wie 
t. b,oHenlJoek:J e-ANUC"'• "Ool 
·ir.tk,iUng en, vetaei:''iGuld 

. iu G.ol~•ia";ellJI' l>roch11re over 
ei\ ·6NUC, 

Voo-x,al voc>l' de •kti:e Hlf ,,0 
gezocht, Het ia ule~ de bedo• 
het gan~e weekend L•u•eu af■
•chuimeu.. Het ia ve•leer cl 
elke aedeverlcer in dju 
enkele straten do•t• 
Voor butelliug van d 
welke Mi!enrlt 
Deforche, 
te1.ol6: . 

~ 
.{('_ :.,.~ .. ~ J;_,.,. - 

. ._. 
,.lii.: 
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HE] LEUV[N:S[ 
f ILlEMWEZEN 

Als we de fHmprogummat.ie 
in · •,aren sterk achteruit 
ge er waarsch:iljnlqk 
wa ' in; 1'1ant ile,ts 
d meerrna a1ls lezen 
i. uv.an.se b'li11adj!eli . 

·iJ: ',o·scçopui t:ba,bei:s 
b (e~, ,want: de 
t Iij,ft in Leuven 
haar sta sen, 
Yan de nog. es-taandce ,filmzalen kunnen we 
er rrenm:i:nsfä al een afschrijven, nl. nee 
Forum. Dat deze zaal nog altijd voor bios 
coop mag doo;gaan is een schande . De boven 
verdieping is al jaren voor het publiek ge 
sloten. omdat w;ie naarboven gaat riskeert 
in een-twee-dr~e tenig beneden te liggen. 
Verder ~ilt er - ook al jaren - een immense 
vlek op he·t <loek, die blijkbaar een voor 
'name àchte!igrondrol ée vertolken n.eeft i.n, 
elke gedraai.ede film. De zaak houdt zich 
zelf en anderen reclit met het draaien van 
sexfilms Çv:andaar de· muffe geur die er 
hangt) · · reklame mogen gelo- 
ven, waagder worden. Waar 
moet uchcen doen d'e rol\:- 
de da komen, maar ook 
d;i,e g al Hàilren. ~ 
Dan · • He zaal is ni.et 
supe we ril eán po:ar jaren 
ce'ru everf,d. In dezl! bi- 
o ónnemen,t op alle 
o· egelmatig kinder- 
1> n ze bijna elk jaar 
op -e .Bjirgmanklassiekers, als- 
ook films als 'They shoot harses, don'c 
they?', 'The Graduate', 'Straw Dogs', 'En 
eeuwig zingen &e bossen (en of ... )', etc. 
Waarmee ze zieh afstellen op een geregeld 
zichzelf vernieoweni studentenpubliek, op 
de katholielçe jeugd, l!ISar toch niet: op de 
fimminnend ense bewoner, die toch ni'et 
ieder j de films kan gaan zien. 
Re s · n 2 (die weldra 

· et een 3 en 4, 
i de Rex. 

·x:amma c ie iets 
i,er bv:b. aan 
u,,30~ maar 

am, y.an Chocö1Sê 
A:r c±c, e,. d " b,i..3- 
es t ·comfo.,r t-11be 

n, lia1en nog steeds een 
t echcer stukken lager 
pJl)lllerciël~ gericht is 
:en we b!lb. aan de on- 

a nde nieuwe James Bond- 
f de helft van het film- 
a am) . •A'ls we echeer Ras- 
t (interview ,Veto 12-, 
f , ook met de poli,tiek van 
de verdelers t:.e maken (b;i.j een bepaald' 
filmpakket 1DOeli je ve,:pH:,Çht een aandeel 
mimi · ·, s nemen)', We vergaten 
natu maai; die is in hét- 
zelf als de 'Foi;um 1 , ook 
daa ·ornamehji hebben van 
de g •S'toes:nanden in Ti!!ol 
en él!d . 

Wie echter beho.efte heeft aan een 'waarde 
volle' fil,n en daarvooxr niet in een van de 
Leuvanae biosèoiren teraoht ltan, kan il\lllid- 

en bero~p d p ~t STUC oi de 
' bben h 

nood áan goeie (en dat zijn niet noodzaka 
lijk •~olitieke') fil11fs te lenigen. Zo va 
e-r ,het festival van de Duitse expre■1ionir 
tische fiim (met een onvergetelijke live 
aan-de-piano-begeleide voorstelling van 
Pritz Langs 'Metropolis') en van de klas~· 
sieK~ Russische film, en nu was er, op het 
einde van deze maand., het fil:mfesttival 
'Het An,dere Amerika', met films ala 'Beat' 
~Warho1)' en 'Milestones' (volgens R.Pede 
van Fi'bm en 'J'e,Levisie zou deze film over 
een aantal jairen door filmhisuorici beoor 
a,eeld ,word'en als een me.esretweJ!k, uit de 
; ·. · ember en d.ecembe11 vol- 

van $',ranse c:i,neaeten, 
Voo,r cle e,cac,re pro- 
,e naa,r S4'ÜO '/lood' S!DUG 1 
, aQdur ,te ve1;~rij,ge.n. 

e"hier nog 'e eèn lans • 
an een volledi.ge Leuvense 

ku , daar waar alJ.1e î,n,fo,:ma-tie: 
"? sv.reid ligt over een·7-tal 
'hl e f Hms word.en ged1iaa,id in 
he. uditorium, beter bekend ah 
A.v.. ook al niet in het bezit zijn- 
de van de gezelligheid van een filmzaal. 
Hopelijk"!Ordc het rookverbod er streng 
toege~asr en als het aan ons lag mocht er 
ook ~preekverbod komen (waarbij alleen 
'fluisteren' getolereerd wordt), aangezien 
we het: meer en meer moeten meemaken dat een 
bende 'plezantsten-tnuis' een filmza;fl op 
stelten ze·t.ten, zodat om het even welke 
fil:m on eni,etbaar wordt (Waar is de tijd 

r zo1ecs in de Studio buitten- 

aa t niet zo, goed· met 
e waa11d·eiren ,cte po g&n 
op dit gebi~d een 

,ezegél zi j'.11, lreuy;ènaàr, 
niet aill:een voor stu 

.. en.t:etf eçio_e'l:d-. 'Pro '.l.teer e,r dus van. Wi-j 
van onze kant t'llek1<en de konklusie dal! de 
nood aan een '<!.lsternatieve filmzaal, in l,eu 
ven z:i~h l;a;.tt voelen. We'lke man of :vrouw 
met het t:\.Oái,ge· fiimenthousiaeme en de noäS, 
gê lef (want de filmwere~d is een kleine 
ma-fiaj neemt deze uitdagi-ng aan7 

Everaard van het Dijlep~a~d 

KtJtTUURl<J\lEND.ER: 
taak voor de stad 
. 011• kr-ij g j,e 

vell' vat ae ko- 
rogr..,...t ie, 
,illg ee11 (z,o 
t ,te geven 

a'ncten aan tliea1ier- 

e opv.al1'e11d• inhia, 

di•nt de 'Kinder:,,eek 
',n het Stuc apeciale 
• van het uitzonder 
od. Qp wo•n•dag-an 

n bi•rbij aaneluitand 
nderateli•r• voorzie. 

raautie ,iaat toch 
telling met deze van. 
\•î dat nog ■t•ed• 
■tukken ah"■pook te 

ute pi•ti','Waar i■ de 
ia,uving iu d• progr-- 

·• zoek•n. 

tonJ1alvuki11g b de 
Stuc met b•t Vla.alf 
oót bel&11á 0111 •• 1 
llldnan 11,er■û1 

~r ,1b'ilj de ll!Ht 
1aoet..!l'n va herhal 
tuurdlen1t afal 

, • Z• gaan booa•t• 
,ve algen progr.-.t 
o ■chOtlVbura• 
narg aana•t tot 
van de taldjb nlet at 
ltllltuurbel:•id wordt berl 
119lltlû en bat uka v 
·- l:Oûoutig kul 
Waar bli]ft bv. ec 
lljb luilenduT Al 
perd ala de 
Ala je ala 
vll 
1. 
t" 
' 

J 

J 
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, NOVEMBER 
80 Il 

ALS DE VOS DE PASSIE 
PREEKT 
~ath.atal! 
door s,,,rptoon Gent 
:llÓn Boaaocant;rwn ltBsael-:il:io 

li nou. l4 Il 
Mrt JE BENEN OOOR DE 
BRIEVENBUS 
~ 
àooz, ~lip Carrousel, (NL) 
St,m 

8 IIOII. 1f 11 

Dl GELA.ASl>E ICAT 
~ 
à«n- DNMllt1'i stfl!iio KiJzolovqc (Joego-S) 
stu.o 

. 
, lczv Poi/.lvlca ('JlsJ~ho-S) 

. 1," 
ANIHUIC 

ï 
23' 11011. 20 u 

TWB!MA#L HETZELFDE 
theate debat 
de 8 aè werkgrq~p homofilie 

·. iLB, e,chB'La"BB•trrtatJ , 

23· nov. 20. 30 u 
,NIRASSOV 

' i[ea:n-Paul Sartre 
IJ'pnee '!:groep Baa 7, (,NIJ) 

W 20 u 

Zll 'W~T GIJ NIET ZIET 
eZ. Cowar.d 

w Bn Moed Herent 
''Oude t.iia'" Herent 

27 !WIi. 20 1;i 

Sil.ltJD1L IP BE DEUR 
~ van Wi1J'Lem H. FdinlJe 
dóor K.V.S. Brussel 
Staiisaahouwblir.g 

28 nov. 2'0 u 
SLEUTEL OP DE DEUR 
van 11i'LZem H. Fcïmse 
di:HJ1' X. V. S. ]4,ueseZ 
g,,f.44esc}w,uwbul'(J 

29 nov. 20 u 

LA BALLADE 
DU GRAND MACABRE 
van Mio1ul"/J de Gll!l'tderode 
dóö.r 'Jlhéatre Na'tiona:i 
StaiJBBahou,,,J;w,g 

29 nov. 20. 30 u 
ODE TQ RAPOLION 
& PIERROT LUN,AlRE 
111Mai4kthaaui- vmi A.Sah/JnbllZ'fT 

· t ~ Haman Vellb••k & 
.. .:.;w.1 ~-a,z.. 

tl hos, 1 

2 dec. 20 u, 

DE STOEL 

.QQRLOG OP DE DERDE 
VERDIEPING 
van Pieter ~De Prins en Pavel Xohout 
door Tneel Heverlee 
zaal Heli.and Be11er7,ee 

4 dea, 20 u 

BESTE PA 
llan D. Cannan 
door K"V.S. Bi'Ueeel 
Städeac>wuwburg 

6 dec. 20.30 u 

ZUS OF ZO 
over homofiLie 
door Wevkthèater Amater.qam (NL) 
S~a 

7 dec. 20.30 u 

ZUS OF ZO 
over homo fi U:e, 
~:: Wsrk•theate.r Amsterdam (NL) 

7, dec. 20. 30 u 

D! KLEINE EVA UIT DE 
XR©MME BIJ1..STRAAT . 
naar L.E!.Bcr1on 
door de RBJln4ertgheasllB71 
Rey11a11rttheqter Malpert;uue 

8 !lee. 20 u 
1 

DÈ INDRINGERS 
1101 Dri.110 Poppe 

_ door Vi-iend!l11 van dB Lo.o 
Péb-oohieaaa·Z Bci11enl.oo 

8 dec. 20,30 u 

DE KLE!NE EVA UIT DE 
KIOHME BIJLS!BAAT 
1Jaar L.P.Bocm 
g,pol' de R~~~;_z- . t...,J 

20 deo 20.30 u 

ICAPAI ICAPAI 
van Tone B:ru Zin 
door 'J.'IE 3 
Stuc 

20 u 

van Mo' 
door h 1171d Vól.kethéatl1J' 
StadiJachliiá,ibu.rg 

JANUARI 
5 jan. 20 ~ 

EEN MOORDP,QLIS 
van IJi. l'opplrewe ii 
door de l5i.jZezonen 
Staduf:~bUll(l 

6 jan. 2o~u 

EEN MOORDPQLIS 
van J. Poppl.eweH 
door de D'ijl.uonen 
Stadssc1wia.1Dla'(l 

15 jan 20. 30 u 

IWG.IT 
bewerking, naar Shakespeare 
door Mcil.pertuia Ti.el.s (org. ~) 
Stadeech.6.u,,iblll'fl 

l'B' jan. 20 u 

JAN ·up EN ZIJN MAAT 
van .Y11onnen Keuls 
door het MeaheZs miniatuurtheater 
StadsacMU1t1blU'(l 

18 jan. 20.30 u 

ICUICELUREFUT 
muai.cal - 
door, 110/lOK. 2'G"liUZOM 
(Ol!fl,_ ~-- ~.a... aa.a--- _....., 



VAN 
llDA ALIA 
• Ga1'oia Lorca 

lla(/ri•t 
80~ 

ll JIOII, 20 u 
UT BUIS VAN 
BEINARDA ,AJ..BA 
tHUl Fctdmco Garcta Lorca 
door Da ""'1ri•t 
StaàHa~ 

13 nou. 20 u 

J)AHIS, JUJPllQUWEN, 
BREN ••• , 
·~,11~-r,aktaJc.t 
~ Taat"1' fPol/ai1111 (ol'fl, ~~d 
,Stuc 

OORLOO· OP DE DE,RDÈ 
VERDIEPING 

0

118 en P®eZ Xohout 
do Lee 
a Ptee 

li' nov. 20 u 
THUIS 
-uanilwgo ~ 
door1fJISAn~ 
Stadat1ehowbiag 

- 
B EV~ UIT BI 

' 
1 , ,· • BIJiLSTRA.AT 

naar. L,J'.,Boon 
dóor de R~ertgheoeiien 
Reynd'eifttheater Maipertuue 

DECEMBER 
iE'R VM MAMA 

K1, 
doo ep 
Stuc 

1 dec. 20 u 

GREENWICB 

16 nov. 20 u 
Dl METODI R 1 van G.Pqd)du 
<k>or dil R1m"4117.'t{tnse#1/1'e,11 
StadstJOhoul.iburg, 

1? nov. ao u 
Jm METODI llBADIER 
van G.F"1Jd«al. 
door dil Rqna,z•t(jhauU,ttn 
Stailaaohou»buz,g 

van waitèi, Van cLm Broeok 
door Jwt Koni,ikiijk Lm,vens toneei 
Stai:lssoWwiöy,:rg 

l 

,.RtO@ O'P DE DERDE 
. , . . G 

v en PaveZ Kohout 
&, iu 
záat Bélû:ind Heverlee 

• 1 ~- to.sa u 
1noozÏÏ WAT GIJ NIET ZIET EVA UIT D! 

.i C""1tlJ'd . J.LSTRAAT, 
an Noail BflZ'tmt 
#jd" H•""1lt 

!U de«, 20 "' 

DON .JUAN 
van Od/Jn V'on Hor:11.ät'k 
door KNS Antwerpen 
Stadeso>wwubzirg 

11 dec 20.JO u 

CtARENCE DARROW 
van D. w. RinteZs 
door Luo Pnitipe (org, Germanial 
S~o 

lJ dep. 20 u 

DES FILLES, 
DES GARCONS ••• 
van Yvonne Keuie (Franse versie 
van Jan Rap) 
door Th,atre NationaL 
Stadssohowburg 

14 dso. 20. JO u 

DE JONGSTE DAG 
K.abaret 
door RutgeJ' WBenihóJ {,INL) 
Stuc 

14 deo. 20.30 u 
DE KLEINE EVA UIT DE 
DOMME BIJLSTRAAT 
naar L.P.Boon 
door de ReynaertgheseUen 
Reynaerttheater Mal:pertuu.s 

15 deo 20 u 

DE INDRINGERS 
van Dries Poppe 
do?>r de Vriendén van de Loo 
ParoohiesaaZ Bovenlóo 

15 deo. 20.30 u 

DE KLEINE EVA UIT DE 
ICROHME BIJLSTRAAT 
naar L.P.Boon 
door de Rei,naertgheseilen 
Reynaertt1ulat.io Hatpertuus 

á2 Jan. ao u 
EEN PMllLIE 
van Ron HaZ'll>Ood 
'dqor K,W.S. Antï.lerp,m 
S~ssç}wui,Jburg 

de r,]e11k van 21 tet 25 jan. 

" sclb\AMTEFESTlVAL " 
met ~.a. 
0 RADEIS: 

- Rade,i11 ,r,]eg11~ :tifliik:t.e 
- Gag-u'-tlat 
- Bet ei'l,and 

0 ERIK DE VOLDER: 
- het: BtherisDh sf;r-i:;j'kér's 

en8emb ie Parisiarra 
- Ze mueëe des an:oma1,i:ee 
humatnes 

° FRANK DE CRlTS : 
- poëziepl'Ogro,mra 

·o F·RANK DE 
& HUGO D , . 

- toneetpróduktie 

0 LUK DE SMEDT: 
- premitlre mBUl,/e pfüduktie 

0 PUDEUR 
Stuc 
nade:i,e informatie in hst Dî,j7:~ van jan'Ual'i 

29 ja.n 2,0 u 
HET FEESDOMIDE , ~ 
)!,an AJan Ayokbourn 
door K.V.S.Brussei 
'Stadasohouwburg 

JO jq,,i 20 u 

HET FEESTKOMITEE 
van Alan Ayokbourn 
door K •. v.S,Brusse1; 
Stadsilohoui.lburg 

. . 
• 
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'THERESIANENGANG : 
BUURTAFBRAAK? 
lfeinigen boorden van - · , 
lfn van de v•le stee , ense. 
Tot nog toe lee~ lie lijk 
cle 'Ihereaianengang rengen 
vermit■ er niet■ bi ze- 
ve'n hui■Je• naast e en van 
li.ehaq - 

en 
e 
en 
erg 

• ' u- 
ren' ·l!Îr ,g 
Het ,koiDfort ~n 
deze eeuv ,(lt i- 
citeit)'; dtt een 
bewaar ·te zij . , , ) . 
'• Morgen• in n je 
er ruatig met ie 
draagt er nu nog gen) 
naar de overlèant van pen 
om je aagelijltae bello _ riginele 
beerput te deponeren. ZQ, cti,t vas dan een 
korte voorstelling, meèr v.alt er niet over 
te zeggen. Of töch •••• 
Ooit deze ha~nièuze l"eefirereld' blijkt be 
dreigd 'te vorden·. Het broertje, nl'. 7 in 
de rij, 110et vóor een brand- 
u-itgang, van op~bare 
V 
ij 
g 
af 
de 
er v 
lou,j:= 
van,b 
Enkel 
de hu· ontraltt 
Nt de eig haar 
plicht de buu te 
•tellen van a iet ge- 
bari ioaat de l>lig te 
wten lvia ilat _ atond. 

Toen hij 1ich ~l• huurder van n~.7 'kenbaar 
ullltte,, werd bi1 ,ilitgenodigc! om ae·e •t'e lub 
tarn naar vat b_ediaaeld vard, verah1 bid 
toch ooit•• beetje bij de 1aáli: betiokkcl vaa. 
Elite partij va• verge1eld van aç advoltaat 
vallte de behngen zijner ltl-j.:iilt ~n verde- 
aigan, De huurder seU un 
van de vrederechtár te om zijn 
belangen te behartig ~en 
~llu1ie.Al bij al moe iten, 
a•l ltliukt het erg clic eine 
man heeft ge.n barst at hij 
d,ie het aeeate bijs'.tan , om voor 
zijn, rechten te kunnen erachter 
,Hutten. 
!Het teil onr 
d11ct di Ha.tt 
~ifiJ/3,nifu', Dilt 
Wild hopen da 
,genoeg gezon ::ten 
cfat 1he'.t omve 
en ••feercvolle 
ooit de stad en al eelt. 
Wij hopen dan ook -e_,inckx- 
gebouw ga-at optre enover ae 
univereiteitebiblio Ladeuzeplein. 
Maar met 'hopen èil -- t men niet•, 
men zou er een polie en maken 
voor de volgen4e g-eme iezingen. 

a11 v.r-eea 
_ :v.er-- 

~ inv011èr• van de There 
a Ïèanengeng ' Qe on·tembare 
'thereeianen ' 
Het si!itpatie voor het 
buurtwérk van de Hussenstr, 
' de StJ'&l!,tmUB 1 - • 

ANDERHALVE MA.A1ND 
OM TE VERDWIJN~N - 

Wilsele, 12 sept. 1979. 

A&n de redaktie van Laatste NieU\fs 
r.gen 

Standaárd 
De Gaz.et van Antwerpen 

Deze brief scbrij.f ik jullie om het volgende 
interessant geval te vert~llen: 
in de Keaselstraat te Wilsele staat een rij 

huiz · j zijn van de- 
zel ,ij:r1,: vi:er I ma- 
rok rde v;rouv,, een 
be1'. i:e Cl,P.' 11iell11:r!,- 
"'er 
Ieae ren, uitge- 
zonder ,1 augustus •·~9. 
Al 'l:an n acht;er de hui- 
zen ee 1eggen. Dit zou 
nu ln ' Inter1euven. 
Men vr t bij-die werken 
de hui , vandaar dat men 
bea·H• en. 
Aangez. de werken al 
vlug t OJ:!,8 hier vertellen 
dat w· eten vegzijn. 
Wi' maand tijd 
om lijk zal de 

en; zegt men. 
ensen die 
te moeten 

-iet be 
mens 

an 
"g 
'ic t op 
u,izen wanilee:r 

'1e jaren Vo<>nt 
ede'i!aen hier, 

o _ ., aodat paa a1l,le1 
in 10 . ·UI nog maar Juht ech- 
ter de rug zijn. 
Of het vaar 41 - dat de buben aulln invall:en 
bij die ver~J da~r twijfelen ve 1terk aan; 
en den nog, indien het 10 ia, dan blijkt nog 
aur nu dit de 11:lein_e -.n de dupe ia wan 
ner de dg~ aijn builen niet onderhouden 
heaftl Vu en,llcht da·gae•te de aige- 

iaen t' onderhouden, 

101 een laatat• bedenk . ' . 
tenia nog van eeu huurltolitn:a 
HD■ op and,erhal.v• liaaáél uit 
Httenf 

ienelatraat 
3010 Wihele 
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WILLY KUYPERS EN 
DE TREKVOGELS. 

Wi 11 y Kû: · · - ' 1!. moé·tt gezegd· ZllJn - 
is eén ~• ieve vo~ks- 
vertegenw- se 
~llen.M ~d 
hij het d eu- 
ven en ie •ee'r t 1 

hi~ aan d· - 
pek c voo·r . i,en z. u- 
b lic r e l.atri j moet tot de 
weinite pol r4en di~ het 
Dijlepaard rege' :ma ,1.g van un -aktinteiten 
op de hoagte bret,,gen. Op? augustus '79 
stelde hlj o.m. volgende parlementaire 
vraag: 
De Gazet van (28 juni '79) ves- 
ti~t onze aan et feit dat het Pro- 
vinciale l:>ome e;J:~Lo op een ontij- 
dig ogenblik on er ou eti wordt. Inderdaad . . ' 1.n het 1ru:dden van -de broeilpeniode van taJ.- 
r-ijke watervogels zuigt; IJ!en· da vijvçu 
leeg, ten einde deze t e'inigen. Wij hoe- 
ven de be'ti::pkken r niet VIIJI te 
overtuigi,ti dat d is_che schaéie best 
te vèJJmj;j • :. l de Geac1'te Minis,ter 
aan de. :· rachc even om in a~le 

derbei:d d'afr van 
ach \',l",e1:;aR·tt:11oór 
~I? !\et onde.rhg'ud 
Q•i;geb.!i.,ed'en1 
zijn dien&ten 

1 ·~e eet ;viJ:aamse Gewes,t~ 
m.et; 
beh'"e . c.iale domeinen, m;uiT 
~t ~J vi~_ad~stratie,ve·wegen de /pro- 
vmca pun't <1J:tent zou maken. 
Ren ~- e~koetpeddel gaf ons vol- 
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de : : en de 
la . ers 

In I' Boerenbona ban 36-jnig 
be■t bileumbetoging in Leuv~n, 
vu .000 boeren en boe.rinnen 
defi e eretribune niet k.erkelijke 
en nenten. · e toeapre- 
Îten paan Ven Roey: 
11llt ven d og dui- 
~9!{1 n z.iè' en,, fier 
en r ach· r wap- 
per n ik . cle in- 
druk ven due veei:geloze vertoning .ven macht 
en hoop ••. Wet ia 1choner aan de lendbouvere 
atudt ~elcer ia zijn teek 101118 zvaar: in het 
weet uva aanschijn• moet ge uv koet ~innen 
u uv brooît ,een ... En.toch moet gij de ande- 
re a • ·, · b ~jden, want geen enkele 
lte e'l\gehken vocile_n. Gij lee,ft 
en rheetl!ij ken 11atu~r Gods. 
Gij ven 8'l haar pracht en veel - 
de. pgealoten in de duffe lucht 
ven fa relen. Daarom zijt ge ge- 
zond en gezon_d n.aar lichaam en gezond 
naar geest. ~j zijt VTije mensen, de boer 
ia J:ijn e.ater en hij ia ko11ing van 
J:ijn 1 
Deze v uigep niet alleen van een gro- 
te doa.' enchatting maar ook van een' 
groot cyn-ume,, immers, indien :de sp:eeker hier 
iudirekt toègaf dat het lot van de boer niet 
zo rooalcleur,ig was , den ging hij ongestoord 
voorbij ~en de 110g slechtere toestand waarin 

'het proletatj~t van landbouvarbeidere zich 
bevond. rn 1895 waren er 333.089 landarbei- 
dera en audarbeidsters. In 1930 wa- 

,ren er elijk 4~~493 en 16.69 

het platteland vond men drie ■oorten loon 
trekkenden : 1) de 'bezoldigde knechten voor 
iang~re tijd aangevo.rven 2) de daglonen of 
loontlrekkenden met d'~gkontn~t 3') de. tij,del!Jjke 
atb.e-ipe,;■ a11q_ge'lfPwen :voor een taik. De aei 
zoen"'l'bel!del!a' 'dc:i!e ~ ae zom•!i en 'iie 1fier-f,se 
een b,ij:verdienate zocllte11 o,p de jgrote Wa_al- 
ae hoeven en zelf,s in Frankrijk vormäen nog 
een kategorie apart. 
fot voor 1935 bestond voor deze mensen geen 
arbeid■toezicht, geen verzekering tegen 
werklooeheid ,, geen z:ondagarust, Ze konden 
geen beroep doen op de 11erkrechtern,adel). 
Ér wu ook.1geen gezondheidsdienst die <ie 
bcier-wer,kgever kon be1ecten z:ijn per-sone:el 
op de hooJ,zóldér of in de staUen te doen 
slapen, De eerste pogingen om de 1anaarbei- 
4era te vernigen komen van de socialisten 
en dateren van 1900. De in 1919 ~pgerichte 
Centrale voor Landbouwarbeidera was eehter 
geen lang leven·bescboren. Door het Arbeids 
bureau van Genéve was in 1921 de föternatio 
pale Arbeidsinspel<:tie, biJeengeroep;en om, een 
int·ernaüonale regeling uit te werken voor 
de Landa'rbe i dexs . Ohmiddell ijk verkl.aan 
de BB de oor Iog aan het Arbeidsburea_u dat 
ze onbevoegd acht. De leiding van de Boeren 
bond beeft er bij de Belgische regering op 
aangedrongen dat -ze zich tegen de plannen 
van het Arbeids.burçau zou verzetten. Het 
gevolg was dat de konferentie werd verscho 
ven. Het probleem van de landarbeiders heeft 
door de afvloei naar de industrie (hogere 
lonen) een economd'sche oploasing gekregen 
na de 2de Wereldoorlog. Door die áfvloei 
van arbeidskrachten uit de landbouw, is de 
BB steeds meer de klemtoon gaan leggen op 
het gezinsbedrijf. 

Bron : J. DERMAUW, Belangenverdediging in 
de Belgische landbouw van 1890 tot 1935. 

het leuvens rood -koor 

Het R.ood i){oor begon beJi.P• september ,an 
zijn derde j_.rgang,,aie ho,p,el,ijk 1hetf'eMili 
elan en enthousiasme -zal kennen ah i:le, 
vor:ig,!! jaren.Aan de fundamente1e optiea ia 
intussen niet• veranderd:het Rood Koor richt 
zich nog ■teeda tot-alJe progreaaieven 'die 
zich achter een anti-kápitaliati■cb plat 
form kunnen scharen en die vinden dat er 
•,,ia de. atr-ijdkultl!ur een zinvolle bijdrage 
kan gel,e:verd :i,,ox:den iio.t de be"!ll•8tvo'ti:ling, 
van een breder publiek. 
Social.e en strijdliedeN!n hebben altijd en 
overa'l bestaan en daarom probeert heet Rood 
Koor een zo breed mogeclijk terrein te be 
strijken: 
-algemeen politieke liederen i.v.m.de 
arbeidersstrijd waarondereen aantal histo- 
r i scbe liederen ,nU1111De1:s. van Brecht ,l!iia1ei,, •• 
-1 iederen tegen de öewapenil\gavedloopi'tégen 
deooe l og 
.,,1 iederen over vrouvenproblemat,iek,werklooe-· 
heid_.verkoma tand igheden 
-liederen van volkeren in verzet tegen elke 
vorm van imperialisme 
Mogelijk gaat er dit jaar meer thematisch· 
geverk; vorden(EEn bepaa\d aspekt behandél:en 
bv.een sociaaL konflJkt)maar dit hangt 
voornsme'Lijk sf van, de a4,1.'.d van de opt·redens 
en van de interes,ae :van d·e groepa1ieden, 
De,·optredens zullen <Veker in de lijn li;ggen 
van vorig jaar,met iets meer nadruk op 
aynd_ikale groepen en basisinitiatieven ómdat 
lan.gs die weg het nuttigst werk kan wor.d~ 
geleverd. 
Om het nog ea kort samen te vatten:het Rood 
Koor verlangt geen hoogg}'.achool.de atemmetj·ea, 
in zijn rangen te Heli6_en(<ze zijn nOuUrld:jk 
sltij4 welkom,zeker w;anneer het ,gef,rûatee~dé'! 
Univer-sitaire koorl,eden bet-reft)maar 11el 
mensen met een flinke dosis engagement, 
interesse voor volka-en strijdKultuur en 
veel tentilouaiasme. · 
ln ruil daarvoor krijg je gegarandeerd een 
jaar plezier,wereldwijsbeid,anti-CVP kultuur 
en kameraadschappelijke sfeer,ideeën ov:er, 
alles en nog vat, spói:,zangen tegen 'D-ind_emans, 
VDB., S~monet, Strauss, •• 'ópgeéiiiend, 
D' er wordt elke woensd.ag gexcepeteetta op 
Elcker-Ik van I7u30 totlfäu. 
Inlichtingen en kont.uten: 
GHELDOF ERU Schreursvest 63 Heverlee 
of tel.op Elcker-Ilé 016.23.96,92 
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