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Aan het woord is René 
Bröeckrnans, de 
(~er}'-n:ie11w(d)'e voorzitter van 

de milieuraad. Hij heeft in januari 
terug het roer overgenomen van 
Guido François. 

MILIEl!l 

De diskussie over de inplanting van 
het Superlab voor mikro-elektronika 
begon toen op gang te komen, en er is 
ondertussen al menig woord gevallen 
o'v.er de-ze z-a,ak, v o o r a'I "onder profes 
soren". R,en~ Broe,ckma-ns v,ertet·ll aan 
het Dijlepaard de visie van de miii 
eura.id (HR). 

VP·: U wou wad. fl.wl.j.t ove11. îMEC. Kun.t 
U he..t v e11.lo op van cfa di-0 rau.s 1.;,ü. i?,,M.t 
.1,v.menvatten? 
RB: Op een goeie dag ~eb ik via de 
pers iets vernomen over de inplanting 
van lMEC. De Vrienden van Heerdaal 
Bos hadden in december '83 al gerea 
g-é.er d bij minister Geens. Louis De 
Smet van de Vrienden he•ft de KR ge 
alarmeerd. Op 31 januari hebben we 
eea vergadering gehad met de VVP 
( Verenigin-g van Vla,amse Professoren) 
Vrienden vaii'< Mee,cdaal-bgs, 'e n de,, HR. 
Op 11 febt'uari hebben we kontakt ge 
~ad op het noofdkwarçier van de KUL, 
Het rectoraat. ProL. Tavernier wist 
ons te vertellen dat alles geregeld 
was. Destijds was een ~ndere plaats 
v.,00?1 zien ~ aa-n d Cl P1ij l,e ) , m á a.r d e 
dekaan van Landbouw h~eft zi~h ~ier 
t.e g e.n verzet. 1le huidige o pp c sá t d.e 
tegen de inplanting in net Remise.bos 
wordt vooral gevoerd ~oor professor 
l/a'I). -Ge.rven, Bie scbu.in tegenover het 
bo s z!i.j n a•~ti"i te i t,e,n a,n t p lo.oi t, en 
'7ooral de parl<e,eroverlas t enz. te 
&likken zal krijgen. Een betonvlakte 
aan de ingang van de camping - campus 
bedoel ik - al is he.t soms wel een 
cam-pÎ!ng. De milieu,ra,ad is toeg,etreden 
tot het ak·tiè'komite,e A:ren,berg. We 
hebben een eerste dokument mee op•e 
steld en onélertekend. Er is dan een 
nie'Uwe ve rgad•ering geweest 01> he c 
rektoraa~, die v~ij rumoerig werlopen 
is .. 
Op 9 m,ei 'fiee:Ji•t het aktiek.omit,ee a.e,n 
nieuwe perskonferentie geg,eve,n, ,en 
daar zijn een aantal standp~nten in 
genomen waar de HR niet kon a-c h t e r 
staan: Een afrekening tussen profes 
i,are-n. Da't is altha,n,s mijn vis:Le. 
Wij zijn u,ii.t het aR.,tiekomitee gesta•pt 
ma a r zijn on s blijven dokumenteren. 
Op 16 mei hebben we het voor en te- 

''VROEG OF LAAT 
ZAL SPROCKEELS 
WETEN WAAR DE 

MILIEURAAD 
WOONT!" 

Ee11.ta,ng zal deze g11,o,ncl cfo,n 
.toc.h een Suputti·b vo on: M,l/.- 
11.o-ete.fit11.on./.ha b,a,11.e,n, n-le.t. 
.tegen6.to.o.nde dé 6e.l uiteen 
lopende .-..to.ndpun.ten lt-le11.on1- 
t11.el'tt 

gen afgewogen, en zijn tot de konklu 
sie gekomen dat het Superlab er mag 
komen mits aan een aantal bezwaren 
wordt vewholpen: 
!. De vloer/terweinverboDding is te 
groot. In s!Î.mpeler woorde-n: Het ter 
rein waarop de building wordt opge 
trokken is te klein in verhouding 
met het gebouw. Bijgevolg mogen aan 
palende 1>ettce~en niet meer op, iden 
tieke wtjze beb~uwd worden. en eike 
uitbtteiding is dus onmoge~ijk. De 
parking mag niet op het terrein zelf 
aangelegd worden. 
2. Ver~eersaansluiting i~ onaanvaard 
b.a-ar . 
.3. D,e par-kin1g mo"'t" aan de <:i-verzi:j de 
ingeplant worden. 
4. Beveiliging van, de groene gordel 
tijdens de bouwwerken. 
ijet gemeentebestuur heeft net advies 
,niie,t ge~ol,gd, en op 29 111.e.i h1eeft ä,et 
'ha-a r defi,nitieve g.oedkeu-ring g eg.ev emr, 
De KUL heeft o n.s we 1 be Lo o fd om o n.s 
advies te v voor de herinrich~ 
ting van de 
Ook a1s r.an tie moet u weten 
d.at im :11,errb de he•rinrichl!ing 
van de Cel aan al bepaa~de 
standpu,nten en zijn. De KUL, 
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stad Leuven, &OM en INTE,RLEUVEN h eb 
ben al stappen ondernomen om een aan 
sluiting te krijgen op de ES aan de 
l'<aamsesteenwe,g, terhoo.gte van La 
Cb a-s.s.e , Om de C.elestijnentaan te o n t r 
la'S-t e·n, zog e.z-e gd •.. 
Wij zeggen niet apriori neen, maar 
we vinden dat het gedaan moet zijn 
om niet na te denken en zo maar~ 
vlDg-vlug een klein deeltje heel eng 
tè be Rij ken. P,e Na,a,ms.es teenwe,g is nu 
ook aa zee• gevaa,rtijk, en er passe 
ren daar ook d.uizenden s-t u d e n t en , 
Ope'n"bare Werken heeft op ons a arrd r i u+ 
gen beloofd o~ geld uit te trekken 
vo.ol' een tell:in_g . 
Milieu is •oal' ons niet alleed gwoen 
en ~e vogeltjes, ~aar ook de rutmce 
lijke ordening en het ve~keer. Van 
Ov~rsc-raeten, de grote man van lM'EC, 
heeft in volle vergadering gevr~agd 
"Wûk .&e6 hebben ju.1'.tie. dat jul.:.U.e. 
je tfip,a;,. (1MEe, wvdh..) m.ee in.la,:te,n? 
Ve ea.mpu..1 .Ló van de uni.veli.4i:tei:t en 
n.i.ez van de ,,6,to.d Leu.vu,". Dat is nog 
d e ment.alitei't van de b.aron van vroe 
geF, .. 

V,P': 2.~jn ett. nog anélue, pt.in.l!en /:la:n 
rnE·c e:n de .o.a.Mlu,U:ütg o,p de E5, d.l.e. 

L.i.nk6 : Ve bijkomen.de. aa:11- 
.1,lu.i.t.i.l'tg v a:11 de E 5 op d,e 
Naa:mi.e.1>:teenwe,g zou h.ie.-'ti, 
te11. hoogte van, La eho..1,~e, 
moeten k.ome.n 

Jr;e.c.h.t4 : Ve. 006.te.11.Ujke om 
le.,ld.i.ng v.i.4 Oen M'ol: 
'! •• Sl4pM1ile. honden wa.kh.e1r. 
maken ••• 11 
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de. MR bezighouden? 
RB: De mogeli.jkce èlöortrekkin,g van de 
Mol. De tellingen zullen gekombineerd 
worden met de tellin8en voor de afrit 
~a,n, d.e E5, W,e moeten .no,g minis,tens 1 
Jaar wachten 011 de re sul tate•n, d u s 
toi. de helft van '85. Op 6 maand kan 
er echter veel. o n t w.o.r p e n zijn, zod11t 
men even•l!uee~ eind 'BS bezd:g z o-u kun- 
nen zijn. We willen echter vermijaen 
dat alles beslist is zonder ons ad- 
vie~, want wij worden nooitt op voor- 
hand om advle• gevraagd. We moeten 
het zelf in de gaten houden. Ik ben 
z·elf op informatietoç.ht ge:weesc. Een 
hl8,o·g ge p l a a-t, s te p e r-s.o.o'n he'e f t me g.e,- 
antwo ord : ''Waarde vriend, laat ons 
geen slapende honden wakker maken''. 
Ma;,ar ik dacht bij mij.n ei_ge n "mij 
h e>b t ge n i e t ... ''' . De C V1' is e r s te •rk 
voor, en die mensen bebberi hun rela 
ties. Anderzijds zie ik h1t alterna 
tie<f va-n d,e v,u ook n:i,;,et ha:albaar ~onJ 
leiding aan het station). 

VP: We.lfi e z,i.j n de. v o 01u1a.a.ml>-te. pun-ten 
wa.M U a.ló nkeuwe vooAzi-t-teA zou wil 
len a.a.n. we.1t;fien. ? 
RB: Ik zou in de eerste plaats de re 
~resen~@tiviteit van de mi1ieuraad 
willen vergrot,e•n. In de vettie jaren 
telden we 42 verenigingen, en toen 
zei Tobback nog dat we met te weinig 
war•en. M'aar 14 à 15· vere·niginge·n is 
toch wel wat weinig voor een bevol 
king van 90 000 mensen. Op 22 mei heb 
ik een brief geschreven aan een 100- 
tal v·erenig in:gen, tHe ooi tt lid g ew e e s t 
zijn, of die geinte~esseerd zeulen 
kunnen zijn. Tot op heden heb ik O,O 
a-n·two,otden gekregè.n. 
0~ de tweede plaats zou ik de kontak 
ten met net gemeentebestuur willen 
verbeteren. Ik zeg wel kontakt, ik 
s p r e-ek ni e,c van sam·enwe rl<~ ng. ~k heb 
kontakt gehad met Vansina, Sprockeels 
en Massart. Van hun beloften is nog 
niets gerealiseerd. 

v,p, Va.t. ü ze.lèe.Jr. d'e; e,e.11,.c1.te. h.e..e.'IL- n.i:e.-t? 
Ril: Ook de laatste keer niet. G·eorges 
S,p,;ockeels h:e,elt blijkbaa,r te veel 

·li,o.od. op zi~n vork om leefmilie,u p r á o> 
ritair te benandelen, en dat verwach 
ten wij toch een beetje. 

·V1P: 0pem,ba.1t.e. We.11./ie,!1 e.n Le.e,6m,U.-éeu. 
ga.a.n -toeft moe.{,l.ljk óa.men. ? 
~B: Het lijkt kontradiktorisch, maar 
het zou aok heel v1~t kunnen gaan. 
"Een s chepe,n die t:e.e.6m,i.tieu.-min:ded 
zou zijn, zou een z~er goede schepen 
voor Openbare Wetken kunnen zijn. 

VP, Ma.aJi, e.e.n .&che.rp~rt me..t belMt:gr.tel 
Ung »o o« 911,oo;U ch.e.e.pl> e. we.11,fan zoa.tr. 
e.e,1 pa.11,k..i.ng on.d e.lL l1 e.t La.de.uz e.pte,,i.n ? 
,RB: Ik wist niet da,t Sp.,,;ogkee1s z:i,eh 
voor openbare werken int•resseert. 
tiaar de parking onder he.t Ladeuze 
plein zou toch een onder~erp kunnen 
zijn wraYarov'e·r men ons ad,vles z.e~ 
kunnen v r a.g e n , 
Ik heb mijn beklag al eens gemaakt 
blj Vansina, en die heelt geantwoord 
dat ieder 21ijn b e vo.e g d'h e i d hee>f't. A11& 
voorzitter zou hij de schepenen toch 
wat kunnen aanporren. Spore- en jeugd 
dienst k u n n.e.n be,sc·hikken o we r s,tad1s 
personee1. Wij :..ijn m·en's.e,n die. een 
dag,caak hebben en meest.al a k t Le f zijn 
in andene verenigingen. Een beetje 
med,ewe,rk~n·,g, van d e ,s t,ad' z,O,!,I W"'H~om 
zijn. Ik •doe het v.o o-r e i•t ter s c t.a-11 en 
het sekretariaat. Ik maak de uitnodi 
ginge,n en sch,rijf d'e adsreseen,. :tk kan 
niet meev d·oen dJan ik nu do.e. I·k doe 
het uit overtuiging en ~k beloof da~ 
achepen Sp1rnckeels vroeg of laat - 
dua voor de verkiezingen - zal weten 
waar d,e MR w,oont. wre mo,e,te,n ,o·bJektfe·f 
zijn, dat ia 1hetze!l.fde voor Ma,J1sart., 
1che11en va,n Ruimce1ijke Ovdening, die 
heeft bij mi1n wecen nog om geen enk~l 
advies gev~aagd. Behalve voo~ ~MEI, 
dan heeft bij e en. vergadering bijeen 
geroepen, Anciaux daarentegen heeft 
vers·chili1ende keren om adv.iea gevra,a,,gd. 
VP1 Nog a.11de.1Le. 'punte.,n op uw p.lti:lglLa.mma., 
uoo.11-z.ltte,11. f 

RB: Efficiinte info11matie van de bur 
ger ,en sa•men,werking met de a-rrd e.e.e ad 
vies~aden. Wat ae informatie van de 
burger betreft, we he~ben bij de 
Passe Partout d,e b~11eidheid gevonden 
o'm een r ub ri ekj e milieu te pu,b l it;e~ 
ren. We hebben ooit aan het vorig 
kollege ge.vraagd om ruimte te krijgen 
in ln•fio-Leu,yen, m,a ai: dan mo,e,s t het 
r•edaktiekomitee zijn 'Zegen geven. W'ij 
hebben dat toen geweigerd. 
Ket over1eg tuisen de adviesraden is 
een tweeie keer op initiatief van de 
MR bijeengekomen. Er waren geen aRttl 
ele punten, maar nu wiet men in de 
andere r·aden ook voor welke d i.n ge n 
men bij ons terecht kan. 

VP, Ve mil.{.e,u.11,a.ad ,.teun.t .toclt nog 
and,Me p11.,,oje/1.,te11 ? · 
R~: De MR steunt financi~el de werk 
groe11 Leegstand en de werkgroep 
Lang.zaam v e r k e e r . 
VP: Wa.Mom he.e.6.t de. AfR nooil .i.e.tó 
ge.daa.n ILond Tu..{.n. de Wa.tque.? Va..t 
he.e6t toeft ook atte, t.e ma.ken me-t 
:lee~milie:a e..n Ji.u.Lm:ti!.l.i:..jke 01t,de11.lng ? 

RB: Buurtwe,k ~e Straatmus aeeEt er 
het nut niet van ingezien om ons 
daarbij t'e· b c t r.e'kk e n . Zij moeten u.i'-t> 
eindelijk zèlf hun zaak verdedigen, 
wij ~unnen enkel wat steun geven. 

"1 fa w.Lh.t 11,le.t da«: SplLOcke.e.ló zielt oo o« 
C pe.11 ba.Jie we.IL Il e, U i.11-te.lLU,S e.e.11,t ·. Ma.a.ll de. 
pa.1r.k,i.ng 01i elt l1e..t La.deuze.ple.,<,,i zou. 
toeh e~n onde1twe1t,p kunnen zijn waq,11,ave.lt 
men 01t6 a.dv.Le.6 zou kunne.• v11,a.gen ... " 

1 n d { en Lt v e,1t:t e.g e,1,m>o 011, d~.g e.11. bent van 
1 va.n de 100 vu.e.n-i.güi.gen d,i.e aa.nge 
~c.l!.ILe.vrn z.ijn om t.id te <11011,de.n van 
de. m.U.-i.eulLa.ad, dan lia.ft U nog a.t.t,ljd 
h.on,t17:·kt 01a>n'e.m(!.n nH!,t René Bl/.oe:ek.ma.rt.ó, 
111,ot.i.e.be.11.g 54, 3 200 Ke.u e.t- Lo. 
Tel, Oló/25 Z6 31 

De Stut ( krisisopvang) en het Cen 
trum voor Maatsch•p•elijk Werk kra 
gen letterlijk stank voor dank voor 
h e.t werk dat zij presteren. Het huis 
da t zij u e s s me.n b e.t r.o-k k e n in de Vi 
tal De Costerstraat werd in as ge" 
legd. Tegen de dader was v•oeger al 
eens een klacht ingediend wegens in 
~•~ak. De politLe gaf echte■ geen 
gevolg aan deze klacht. 

Stank voor dank 

Vooral bij De Stut ko~t deze tegen 
sl1'lg ha-rd aan, omdac dei wein,ige troe 
ven d.ie zij in handen h.a d d e n om :i,n 
aanm'erking rt e komen voor een De,rde 
Arbeids Circuit in 11,00/a opgegaan z ä j.n . 
Bovendien betekent de brand ook een 
~inand,ële sttrop O'mdail zij toe nu toe 
aen vrlj lage huishuur betaalden. 
Kontekten met het stadsbestuur er. het 
OCMW om lol<:alen v.asc ce krijgen, te~ 
verden nléts op. 
Wie e,en goedkope •buu,rwoning weet kan 
altijd een seintie geveh op het voor 
lopig adres ( bij OWRL linde Maria 
Theresiast■aat 36. 
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N a_ 2 j. ,aar ondetihan:de:le-n 
tussen d~ ILeuv. . . - 

_ wenkinstell'i . - 
LeuNen ,ein<lelijk ·. 
1984. Bij d,e s 
zaak du'idelijk 
de adjunkit-k . minister 
Poma, ·illëligd, li'et 
v.ellm.oe .. ,n in B11ussel 
a ngen had .. 

V,VELèlJN 

OPBO.UWWERK ... 
RISAO-rl.EU\IEN VAN START 

ALS Rll,SO,-VlAA.MS BR:ABANT 

S~ 2 mei liep ni · · 
s•ëa<p'el, wel h,et 

\ " ' ' • l ~t 

ten wei:, e 
feit d.a,t e t 

·moesic wo1?á1e\ ,. 
krijg-en. 

!Je s:fi\GifalteJ;s, 
De s ' 
19 1 
w,oo~ 
(6)' 
Bü,uv:twer ' 
0cve11le,g . . 

ó 
d e n g,a 
d: liet hu' 
l e p,,;o•tó'ko 
t'er ,·IS.0, é n 

mo-e e-t e p.g.e s i.c hc w,,hden, met <;!,e op- 
dr · aar ook het P·a1jottenlané\, 

· nter,kommunale Raviland., • 
te !Set11e.kkein. Poma baél 
e't"g b e g-r e-p.e.n o p h·et ve-11- 

·i tid ,in'et e,,rn uitvo_ere~d 
i euwe -richtlijnen W'.ill'en 
bo,uwwe:rk de. v-è1:.z.uilin1r 
· seren. Be algemene ver- 

elijk '-'Gor een .deel 
z~jn van de pravin- 

. S~. 4 PVV, 2 VU ... 
~e,lrouu,heid met 
g ee n Îi~·1arn11- Dit is. 
'bp de grondbe-ginse- 

0-pbouwwe:r~, dat in 
den mag z a·.an 

. . pt 

u 
-~ 

' z e.rk , 

oo.k öe 
. dj 

"'~ 
"~le. 

e v-e r.e i,c,,h t v.a'n êl,e 
B.11,ac-b an • 

Ve V,u,d-e. We."1ieldg/J.Oë.,;> 011,gan-l.6.e.:w1t.'lfa 
op 30 jull/4 e.en ek~idag it:e: Leu~'ett. 
l II d11 na111.lddq,g 11a,ml!,n de ~e.11.d·e. We.- 
11.v.têi Boy4 -he.t op t'e.g;e.~. Lo, Hu.a,4'(N, 
.lt1 ,e.~11 111t.lc11d;4c/iappel:<.s,ke voe,tba;t 
m~a.h • .Ooli det,e lic1:e.1r. moei~e,11 de 
Chilien'en oride~vif1dë.n dat d·e OWB' 4 
1110 e,,lt.Lj k :t.ê. b e.~ampe.n .(<e.9 1H16'pe.('ë.4L"4 

:u.J, • • • · de 
., - 1 
n~p 
Ch.l • at. f!a die.1t.- 
di!:11 lo,egi11 41:1,m·e./t . . • 
p91r. 1to,nJi e..tn Aeu. eue.- 
me..t- . 6 .ln Etc:~'e!Ji.:-1 <1-011. de 
fuu e-11Aig.<1 z.ltt-4 6.lj,.g,ev II W01t<k11. 
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Taalikwrs:us 
v@or vree,mtleH n~·eri 
:J:,n h-~t Le u.v e n se. b.e-s taa·t er. 
naast" -s.sen v,00·11 vt1eemàe- 
Hnge11 en ho,ge1ce o p Le i d i ng, 
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e.m cire l -i,n,g e n 
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ONDERWIJS 

e kumulmaatregelen van 
minister D. Coens werden 
in onderwijsmiddens met 

gemengde gevoelens onthaald. Hoe 
wel het principe 1 man, l job toe te 
juichen valt, blijft er de vraag of 
men de maatregelen voor het 
gewone onderwijs zomaar kan 
doortrekken naar buitenbeentjes 
zoals het muziekonderwijs. Wij 
vingen iets op van moeilijkheden in 
het Stedelijk Muziekkonserva 
tortum, en gingen op onderzoek uit. 

MUZIEKONDERWIJS, EEN LUXE \/OOR BETERE TIJDEN? 

DE ZWANEZANG 
VAN DE STEDELIJKE 

MUZIEKSCHOOL 

Het Dijlepaard legde het oor te luis 
teren bij de heer ,J. llrouwei;s, p Lario+ 
leraar aan het konservatorium te Leu 
ven en te Hasselt, tevens professor 
aatn het Koninklijk Ko n s e r v á t o r ium t-e 
Brus~e~. tn pianokringen bovendien 
een illustere bellende. Verdero.p 1,-aten 
we ook de vera:ntwoordelijke schepen, 
Mia Hamels-De Kelver aan 't woord. 

Kumul'beperkingen 
in het muziekonderwijs 
DP: E-'t ltOVt:I: wa.t .i.n he..t muz,,.i.ekandeJt. 
w~j6 na de ~ecente K.B. '6 ln.~eJt.band 
met het kumut&Jt.&n van andeJt.WLJ4be 
.tli.eklûnge1t. Gaa,t /ze,.t ft.<.e.lt om een 11.e 
q,ft.t.Le v :tn puiu: ze{ é b,e/.i oud ·1 

JB: De begane fout i~ dat maatregelen 
die positief ( k un ne.n ) zijn voor de 
werkgelegenheid in het normale dagon 
derwijs, zondermeèr ook toegepast 
zijn v oe.r lve.t fwnJ;ton.de1tw),.j6. In dit 
ku n-s tou.de.r w d j s , me e-r s pe'c i f i e k in het 
muz.i e'k.o.n d e r e Lj s, zijn er meiM en .te 
laoli.'t, hoe eigen.aardig dit ook moge 
klinken in deze tijden! Ve. v.1t.a.ag O 
veJi,;(;ti.e.6.t he,.t aa.nbod, z-o-a-Ls blijkt uit 
een scholenenqu~,te, georganiseerd 
door de V .Y. S, H. ( Vlaamse ~ere'niging 
ter S tr im,a,l er i n-g v a.n-1le t o nd e r v ij's in 
f1uziêk, woord en d a-n s k un s t ) . Uit de 
Ze e nq u-êt e., v er r iu h.t c á j-d-e n s de maan 
den novembet '83 tot ma•rt '84, kan 
nren leren dat bij de s·v a.n t-o o o r d emd e 
s c h.o.Len ( op een· totaal van 102 ) er 
75 z,ijn met een wachtlijst. ~n totaal 
gaat h e c hier om 'I. 155 lee:i1.f..rn9en ! 
Di c ge t a 1 m.oet j.a v.e.r ge lij k,e-n met het 
huid ig,e tot aa 1 a-a n t a 1 1 e e rl h1ge,n van 
73,1,53, 
De' bel•~~rijkste kursuasen met wa~ht 
lij,s t w,i,jn, : piano, b ö u t b Là zè u s en 
gitaar, De wachtlijsten ~ijB ~~t g,e 
vo 1 g van een o,p,g e leg,d e ttLXib.1t.e.,~~-<.n91> - 
•lop, maáT ook, en nM komen WEJ terug 
bij uv begibvr~ag, van ••n ~ekoJL.t aan 
:le1i.4a1t1. . 
VP: !dat:\.li.J.,ri v en» di.ll4<?:n de kut11UJ,lwet.te11 
ve.« . .&Le n,uziefa·o11de.Jt.W-<.J6 ,v,a>n g.e ana-.e.09,e. 
wMJte,ii u.i.Jt he.tl noJLtMle o:nde~11J-<.dil 1' 
.!)B: De kum,ulbe,per,ki n·i · 
het aantal Le.s u r e n , iP 
de we.ddeln). l,eer)< t 
b i j'b.e ä re k ki n g- in b UZ : 
de.Jt.UJi<,Jo mogen daar w 1·tr 
p,uren d1e in z,eerr - 
ding .s n a a,t tot h·u n e iL n, , et 
.se./w.nd,4.lir, m.uz..leJaon Zo ~nJ,g 
je h&t parad0•aal een ( re- 
latief goe~ beta~l ekteuv v~n 
een muz.eksohool mee mag pEes- 
teren il-1 het h og e r on · _j s d•an. een 
k-o Ll.e g-e d'ie nfe,c e-en.s eren full-t1.111e 

6 ~~~~,-------------------_,._ ~-=---= 

-Vé. f1 e ett J • •• , , • , e : 
muz-<.e,ko11.de.1tw.i.jo wo•Jt.dt aa·n J.nd e. beg 
job heeft in het sekundair muziekon 
derwijs. De wetgevar heeft onvoldoen 
de rekening gie-h o u d e n met het eLgen 
karakter van het muziekpnde•wijs, dat 
de enige oni:lerwijstak is w a e r men aa-n 
indi\,idueLe begele.iding doet. En dat 
is ook een absolute vereiste: sommige 
leerlingen kunnen in iin jaar wat een 
ander in vijf jaar doet. 
Er zijn achter nog veel andere rede 
nen .van technische en muzikale aard, 
die niet allen de individuele bege 
leiding onmi.sbaar m ak e n., ma a r boven 
dien aoR het ~eranderen van ler2ar 
zeer nefast m a'k e n vo o r de Le e r L'Ln g, 
Veran~ering van leraar ( muziek of 
zang) kan een vertraging v~n 2 jaar 
of- m·eer in de rro nmà l e evolutie bete 
kenen. 

Situatie in Leuven 

VI?: Naa1t veiJ.ltL--i.d .U e.Jt. ~n Leuven ooit 
ee,n oude.1tve1t1W,de11,~/l9 g e1~eeó.t, wà:nJLop 
de: 4-<.,ttL-a,t-le. tt,U:eenge.ze.t we.1td. 
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V,1?: /;fe.,t .:"1ieJ: <M d,uó nroa•Jt. ui,t dai glta. 
.ti·ó ove11.u,1te.l'.l zlid:ltMt be-palJ-/i,t 11101t:de11 
t<ot e<e.n m,<,,n.~mcrnl. Ziijn e.Jt. o oh. ''l1opp.en 
ge.v,at.e.e,1111 a.l!..s iie.volg, uaft ä'e httmti.f.we.:t- 
g e11cü19, ? 
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JB: Jawel! ~en mag &tellen dat liec• 
lerarenkorps van het konsex,vace,rium 
te Leuven on~~oofd is ( hetzelfde 
geldl trouweBs voor ae meeste grot• 
kons·erv.a,tori-a in o n.s land ) , V·e-rschil 
lencJ.e vast benee-mële preminen,te Leu 
vense lesgeV:ers m'e t een fun,ktie aan 
lln of ander Koninklijk kense~vato~ 
rium of groot ork~st, werden 9ekorc 
wie'kt. Enkele voorbeelden: 
- 0 e he er 8-u l c.ë , s o 1 is f: van be t s ym 
f on is oh orkes,1 v an. de B. R,, T. en pro- 
f es sor aan het ~.K. russel, heeft 
v e r vr,o a g-d p.e nis i n nemen. 
- De h e ë r Ho-g e .e.e u s s-o û irs t 
en o.r k es t me est zelf d'e oar k est! 
heeft ook va r-v ioen mo·eten 
n erne rr, 

Van Dijc:k, prof n 
Gane, heeft verl x 
nemen aan onze . 

werd .da z e .gotuJe.n '6Jtem een 
nge,boden aa.n h.e t 1'Ó,nser- 
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V~: Kan. he;t 4.t.ad<> bu.tu.u.1t ge.en PO<>-<. 
,t,1.e.ve l>tappe.11 onde.1tne.»1e.n ? He,,t gaa,t 
,ten~ lo .t.t e om e.e.i1 ".t e.d el.lJ la fz_o n6 e11.,v a _ 
,tolb,<.U.1)1. 

JB: Je moet goed beseffen dat het 
sekundair muziekonderwijs lOO % ge 
subsidieerq is: de stad hee~t alleen 
maar.een vinger in de pap bij de be 
noemingen. 
Wat de s,tad ocyk zou kunnen doen is 
zelf perso,nen irannemen •of ·o:veru,ren 
betalen om b.ij:v;oor~e,eld ,wa•!,htlijs,terl 
feg te werken. Gezien de p~eciaire 
toestanl van ~euven lijkt dit wi,h- 
6u.ll ;(!/u.nlung, Een onderhoud van ou 
ders met de burgemeester e~ de ver 
antwoordelijke sehepen ( Mw. Hamels 
De Kelver) heeft trouwens geen re 
sultaat ge h a.d : "men wil wel, maar 
men kan en m1;1g niet". T e.c h katL ik mij 
niet van de indru!k ontdoen dat 'h e t 
stadsbestll'ui; onze standpuntte,n krach 
tig-er zou k11nnen verd,edige!l bij de 
centrale ov-erbeid ! 

VP: 11t de. oge.n van de. poU:ti.cu ,i.4 lte..t 
ottde.1t1ue.,r"p a..f.Uclt.t. n-le..t. e.le.hi.011.nat. .to 
n e.tid. 

J•B: [nd·erda,ad, in het .politi:eke leven 
tref je wel:1;rig rlien,sen aan m.et zin 
voor reël·e ku.i tuur. Ook ;,anwege de 
pe t's, is er b.i. t ter weinig re a k i.,i, e : er 
is alleen ittte1:esse voor g no.t e mani 
festaties als, het Festival van Vlaan 
äeren of de Koningin Elisaber~wed 
strijd. Bij die gelegenbeiä wordt er 
dan geklaagd over de ''rne.d.lok11..lte..l.t 
van de. Betge.n ;t.o.v. d& &u.aa&n 06 de 
Am-llL,lki:t,J'tli't1' .zen"der naar d,e wo r t e.Ls 
tt•e peilen: tj·e hollding van de ll'elgis 
c h e politici ten opzichte v'a'n he·t 
k,ultuurgebeuren en het kunstondev 
wijs in het bijzonder. 

VP: MaalL 11.Lu. z.i.:t lie.,t; V.lj l.e.pa.a.1t.d. E e.n 
a.towt v11.aagje: Je. hoo11..t wel -e.e..na zeg 
gen di;r..t het. /rn.i.d-<'.ge. lu1.Uuu.1tgebe.u>'t.en 
e.-e. n e.l.l:t a.l'II. k atta 12.t u lt e. e 6 t.. (j eld,t 
,di-:t o o·li v oos: k-et mu z:le.k,o n.d,e,,c1~,ij.a t.e. 
Leu,veri ? 

JB: Goede. mu,ziek zal altijd een kwes· 
nie van een minae.rheid zijn. Al vind 
ik dat je wel moet stellen dat een 
muzikale opvoedÎng mogelijk moet z~Jn 
Voor iedereen, ook voor hen die wei 
nig talent hebben. 
Vroeger was •dat anders: z o n d e-f ta 
lent y,loog j'e zo uit de m1.1zie1~s-c;l1,001. 
til i eitt e ge ns taan~ e· d'e ze o pe nh ei d m e r k 
ik dat de ouders van onze leerlingen 
in Leuven o v e r' het algemeen me n s'e n 
zijn met een vrij hoge intellekt:uele 
vorming. Al g~at het zeker niet om 
een zeer s e Le kt, ourgerlijk p.ub Ld e.k : 
op een ope.n-d·e.u.Jt o 6 een p.i.anoltappe. 
n,l'ng komen hi,e.Jt :1>om4 mee.il d-a.n 1000 
min.Sen ove1t de. ,v:&ou" 
0;ilm-erkelijk y,'i:na: i,j< ook dat op, o-n.ze 
muzie.kscho~en vrij•wel niet ge-k,laagd 
wordt over d nu g g e-b r u i.k., o v e-r o.nmoga 
lijk gedrag. Hippieachtige figu1:en 
p a-s s en zicb aan ~ gaan zien 11a e.e n 
tijdje wassen, scheren, kammen .. •? ,of 
biijven weg. En da~ kan volg~ns m1J 
ook niet an·ders: ll[nl);t.lg mu.z.;<.ittk. :6Jt~-: 

1de.:1cem gaat g e,pa.a.1td m,et het ,9 ee s .te.11!-lJ k 
act,nivaa.li.,de.n ifoi11 ee,n zeeh. ,.t11.e.ng,e d'f(.JJ 
eiplJne.. En in die dn h eie f t fiel! mu 
zie,kond·erwijs een g r o t e algemee·n op 
voedende waarde, w~t t& wéinig_g! 
appi,ecieerd wordt door onze le1d~ng- 
gevende mensen. _ 

Ingrediënten van een positief beleid 
V,p: Ste.t. dat U de. m.ln.i.,.tu i!é.n en 
acnd·e.Ji. mo ch,t .i.n 6l.u;i,6;te.1Len ... 
J'B: 1 • ~le.e r au ton-om ie a a.n de s e h.o La n, 
z 9we,l d.e Ko ni nk 1 ij k.e Kon se r v a t-o.r•ia 
a1.s· de stedelijke instellingen, om 
hun budget op een pedagogisch ver 
antwoorde manier te besteden. 
z• ~ovendien zou ik een verschil in 
geld en tijd invoeren tussen 
- muz.i.e.k.onde.1tcv.i.j-6 v o on me,uen di:« .ta 
len.t he.bbe.n, die achtera! op prote:s 
s-i an e l e wijze w i l Le,n verder st u.d.e r e.n , 
- 1111/'z.le.ko-pvoe.düm o/J;o•cJJ~ a..U.en. ~!ome:n 
t'è'el i·s er amper tijd en geld, v.o o r de 
twee,ae g r o e p . 
3° Ik zou e~eneens pleiten vooi, een 
bll.u.gkuJi.aül> a.l.ge.me.ne muz-<.e.kle.eJt met: 
~~-<.jvende. b«.1.l-6 va.n 40l6~ge. tussen 
het huidige sekungaire en hoger mu 
ziekonderwijs. 
4 ° Tenslocte vind ik - .en ik weet ~8't 
d.e z-a mening nie-t d,oor al mijn k.plhega',s, 
g,edeeld wordt - ·d,af je Feerli,nge·n metr 
talent 11.Le,t moet ve.Ji;pLl~h.ten fiun fi.u. 
man.lo·1oa uLt te. doen, wat nu wal het 
ge v a L is. Voor sorn~,.ige leerlin,g-en is 
dit geen problee~. Uitzonderlijk in 
telligente leerlin~en slagen er zelis 
in hun universitaire sçudies met he~ 
K.K. te kombiner~n - met s-u k s e-s . 
Er z,ijn· eç,hte-r mi11sch~e-11 de meest 
p r·éci e,u,e e vro ej! r .i: j p,e. t al,e,n ten cl '--e oj) 
1 4 ·o'f 1 .:; j a a r hu.n s t'u dli-e aan een s te - 
delijke instelling be:ëind'igen. Juist· 
deze zeer begaafde kinderen staan d'an 
vool' bijn~ onoplosbare problemen in 
de klassieke hu~aniora. Ofwel worden 
zij bij uitzondering a~nvaard aan het 
koninkl;i.j k kc n e e.r v a t o-r i.um , maar mogen. 
cl a•n g-.ee'iï p e cl a g e g i s-ch;e k u rs u ss en vo 1~ 
g e.n ( ,d • .w • z • da t ;d'!i 1,a t!ê'e r no o i, ,t 'L,e s 
zul?en mo.ge.n g,even l. @f,we~ doe.n z~j 
verdëv hun hu~ani~i:;astudies, en moe 
ten zij privê studeTen ( wat zeer 
kostelijk is ) . Of"e-1 moet ook biel' 
w·eer eens de leraar zi<ich ontfermen 
- wat me.estal ook gebeurt - op een 
totaal g~atuite basis. 

rvlem'io'@)en vaf'l H.et staGjsb>,estruurr 

Mevrouw &am~ls-De Kelv&f was zo vrien 
delijk om haar visie ( en die van het 
stadsbestuur) op de ge~chetste pro- 
,blematiek te geven. 
VP: KJ..jfl.t: he.t 1>:tad6bu.tuu..1t ma.clt.t.elooa 
.to-e bij he:/;9 e.e.n ûc.lt Jtco nd lt.e.:t L euv e.M 
lw ,tt:o e.lt,~ a:to\it .. l,~m a 6 4 ,p e e.U ? 

hf,H tnilg je niet sltt,elii::en. 0ok jik,. 
h :iij dj e te,r•ug d1~n,±g opgekeken 
d lde leerkrachfen op I devde 
van edde terugvielen. Dk heb dan 
oo-k dadelijk gereageerd bij de ver 
antwoor,a:elijkce mind.ster ~ Lens sens ~. 
Het -, · · senkom- 
ste zien 
wer orde ~e- -e peen dr , L, 
M10 gedec l te- 
Hj . . ijk kon- 
servatorium werken, voor een stuk 
opgeklaard. 

VP: J -0u lte.t .t,,ta.1!6bu.tuwi. zel.6 ge.en 
pol>.i.Üeve. ata.ppv1 ku.nn.e.n 011de.1rnemen., 
zoa..f.1> h~t a.anne.men vttn e.x:tJi.a pe.Jta o 
nee.e., 06 he..t betalc.n. va.n ove.-i.ull.en om 
de. wa.chl.tij J te-11 .te b e,puken ? 

HHDK: Ik mag van de centrale over 
heid ~iets meer betalen dan de subsi 
dies die ik ~oor het onderwijs ont9 
vang, In Ha$selt schijnt dit wel te 
gebeuren. Vraag mij niet hoe het daar 
wèl kan. Overigens moet ik de spel 
rege~s volgen: wat ik 4an het ene 
onde~wijsnet geef, kan ik het andere 
niet ont'houden. Beden3< o•o:k dat wij 
h ii ~7; i 'l L'e.u V'·e n i-e e ds ttw:e em,aa l de. l:,,q, 
la1>:t.i,n,g e.1-. vuhoog,d (1e.b.b~11 en een aan 
tal ( voo./tct.C. 6ci.ltu.l.ta:t.i;e,ye. ) 11.k,tga.ven 
we.ggu1toud hebben. 011de.,c1,û.ja111e.114e>t 
ex.tll.a b~Jbe.:tale.n tu.t de a:tad4ka.6 
lijkt mij niet ve1:antwoord. Voor die 
wachtlijsten bestaat er ma:ar éi?n op 
lossiag, mee11. il:oege.la.ten luu.Jte.n ( nµ 
ge blo kik_e.erd op het n l."e-a-u van '6 1 - ''!l2) 
e,n vo,&de,emd·e le.<!.'1t.k11ac/1;te;v,. 
VP: Va.:t: bete.!ie.n.t d'u.6 m.[J4 g,e.ld, e.11 
da,,t g aa:t -l.-i.j ntiecht -<.n te,g-e.h de. hu..i.d.i. 
g e bupa1<in.g,.swoe.de.! A:eh:t Y d.,i_.t. b-<.nnen 
uw e-<.ge.n pa.1t:tlj (CVP) K~atbatUI.? 
MHDK: V ns mij bes taaè er inder- 
daad ee erderheid b' CVP 
die bie heer staat. en he~ 
kun,st.on· i·j's ~oc,i\ ni mijnen! 
VI": 01'tl z.ljn he.11,t iwenoJle. 
91tote n , · opgut.apt. OC?,/i een 
de.valua!tle. van he.t mu.z.i,,e ~on e.Jtt<J.i.j,1, ? 

MHDK: lle.t is een feit dat enkele z.eer 
gerenomeer8e mensen - bovendien les 
gevers a~n een K.K. of leden van een 
orkest - afg~vloeid zijn. Ik heb er 
tse1kens va.ei g,ezo,:-gél dat e·~ -ge.en tijd 
1:1è1t,Co'/le,11 w,er·ël b.ij h,et zoe'ke'TI na.ar 
VC!:ltl:l/l/JtQ,1/+o. En :Îlk denk da,t, we eün 
geslaagd, :i:ijn b-ekwame mensen aan te 
trekken, ook al hebben de~e nog niet 
de ervaring en de naam van hun voor 
gangers. 

VP: Wat enkele. lee11.k11.ad1:te.n ook e.1tg 
11009 zi.t., i..:6 dat; Z-<.j ve~p:U.elî,t w.oJi.den 
wectde,l't t;e:'4.u,g .t..e. be.talen voon 11.e.e.dJ. 
,g e.e,ev e-11,d r,. p1/lê'<l ita,t.lea . 
MHDK: Eigealijk gaat het om V<>o1'schot 
ten: de ju~ste weddevaststellingen 
ontvangen we p-as laat op het jaar. 
Vandaar dat te grote voorschotten 
soms moeten teruggevorde~d w~rden 
door de sta:dson.tvan,ge1: ! In dit geval 
stelt zich inélerdaad het proöJ.eein 
'dat d,e prestaties r~eds gele'v,et"él 
z:i.~n. ~:~ denk da,c ,hi,er ,aileen j:le 
loe.e.ht'bat►tl/. .e·en 1,1,±tspraak kan 'd,o,en. 
VP: Oiu te b'e.iludre.11 een pe11.<1oon.U.jke. 
noot. 
MHDK: Wat ik betreur is dat <ie k.ucnul 
maatregelen v~ij brutaal doorgevoerd 
werden, Een aa,nering moet op tijd 
voorbereid woraen: de maatreg~le~ 
zou·den ma.ar van kra.c~t mogen z1.jn 
1<10.oi; m,en,se'n die -<hi dienat J(;Ji.,ed!em en 
~us weten waar zi1 aan toe zijn. Nu 
worden er men.sen,, die een bepaalde 
levenswij,ze ge:woèn zijn, onverwacht 
verplicht de broeksriem aan. t~ treK 
kent 
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BARiBEKJQiE VAN HET DIJLEPAA,RD - 23 JUNI 

Op 23 juni werd er gefeest 
in de tuin van Elcker-ik, 
want dan ging namelijk de 
tweede editie van onze 
jaarlijkse barbekjoe door. 
Het zal zowaar nog een 
traditie worden. De zon 
stuurde haar kat, maar we 
konden tot een stuk in de 
nacht buiten blijven, 1-1el 
iswaar niet onder een stra 
lende, maar toch onder e~n 
droge hemel, Toen Leder1en 
zich een indigestie gége 
ten had in al het 1eKkers 
dat hier zomaar voor het 
uitkiezen stond, kv am e-n e r 
allerlei lui mei muziekdo 
zen voor onze spijsverte 
ri,ng zorgen. Een mu z i.k a a.I 
digestiefje, als het ware, 
opgediend door Mich Van 
Caeneghem, Geert & Ane~ 
als toetje een geheel her 
nieuwde uitgave van Vi~Lt 
te, die puike jazzrock 
brachten. 
Daarnaast werd ook de eni 
ge onvervalste strip- en 
kartoenbundel van het Dij 
lepaard & Werkgroep Gra 
fiek, Ee.n pot mo&:taaJLd met 
het Vijl&paa4d, aan het 
publiek voorgesteld. 
~angs deze weg willen we 
ook ~e mensen van OveA 
&pa"ning bedanken, voor 
het prachtig e•otisch de 
kor dat zij in e e n miPim,um 
van ti}d realiseerden. 

Eindelijk inspraak 
-voor de burger 
Op 27 mei zat er bij het pulll~êk in 
de raadszaal een achtenswaardig bur 
ger, die nogal uitvoerig begrae~. 
werd door sommige raadsleden. T1J~ens 
de vergadering werd deze burger inge 
licbt - of g,naad•pleegd - door een, 
lid v-an het gemeent:epersoneel, dat 
o~middellijk over het gesprek vets]ft~ 
uiltbracht ·bi,j schepen Anciaux • Late'r 
werd de man door hetzelfde p,e·rs.one:ls 
lid naar voren begeleid O'm plaB!ts te 
nemen bij het persone~l. Toen &leek 
dat s'chepen Anc,iaux z-ijn no'tari,s ha8 
u4,tgenod1:g,d- om i.nd'ien nodig bij á•tand 
ne werlehen bij de bes,prektng wa·n 'll_ett 
t, romb t i ak.o n t r a-k t i. n ve--rÎ>•and nuo>t ;he·t 
n•i.euwe slachthuis. lnspra.ak vopr de 
gl!.1;10,ne b-u r ger tij d•eJIS de geme en•~•e r a,a•d 
is waarschijnlijk de volg-ende s t a.p • 

Hoe e,errnz'a,alil".l is 
.de j@ng,e qp.pesant? 
Ln de g e me-e n te ra,a-d·s,d. t ti:ng "an 2 7 

-mei onthield C:ce't',a.erts /·VU) zich liij 
de ste-mming cve r de rekening van een 
kerkfabrie·k. Uit de rekening.e.fi blijk.t 
dat de kerkfa.brieken geld moeten af 
dragen aan het bisdom, en omdat vol 
gens het boek "flet g,e.R.d van de. CVP'' 
ook geld van het bisdom in de verkie 
zingskas van de CVP zou terecht geko 
men zijn, ~as het veTontruste raads 
lid ,naar hij zei, enigszins ..,a,ntrou 
wig geworden. De burgemeester, kenne 
lijk op zijn pik getr&pt, eist.e van 
het raadslid bewijzen voor zijn aan~ 
,ijgingen, en Flour (PVV) vroeg sank 
ties tegen zijn rebelse kollega. 
Var,,d·en Eynd!!, voormalig partijgenoot 
van Geeraerts, zei dat 20 jaar Volks 
unie hem gelierd hebben dat alle par 
tijen het potjé van de partijkassen 
b;e,t beste zo·uden gedekt laten. Voer 

- wa§ h e•t n - 
e Gee1·raer 
nke~e ste 
dre "i!Oredetl[l 
w.~ j z•e•11· d a, 
ijn eri~e~f 1~ 

geen insinuat wie 
uit,,g,esproke.n. im- 

lf 
m maar wat wantTouw~,g g,e- 
w,o r cle:n . , , 
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WWGL-Doppersatelier: 
6de cyclus 
Gedurende 2 jaar reeds richt de Werk 
lozenwerking Groot-Leuven (WWGL) een 
~o~persatelicr in. Oe WWGL werd opge 
richt door een aantal organizaties 
uit het Leuvense, waar zich later ook 
W'erklozen bij aansloten. Het Doppers 
atelie~ van WWGL is nu ~eeds aan zijn 
z~sdé •yclus toe. Ongeveer een 5Q-cal 
w·e<rldg,ze,ri geven e r les aan andere 
wertlozen, met vrijstelling van stem 
pe~kontsole. Dit kent e~n enorm spk 
sei; b'ij de wer,kfozen: er zijn o n.g e v e e r 
108 inschrijv±ng~n per cyclus, voor 
lln uf meerderé ~ursussan. 
WWGL is pluralistisch en wil werklo t•~, gep•nsloneerden, part-timers en 
tbuistilijvende uuders een nuttige en 
kr1;,atieve be.zi,gheicd bieden. Een be 
Langrij ke doelstelling van WWGL is 
het mee-organiseren en de groepsvor 
ming door de werklozen zelf. De as 
pekten vor-ming, bewustmaking en be 
langenverdediging van de werklozen 
als groe; komt naar voor d.m.v. info 
namidd?gan, akties en een maandelijk 
se dopp·e-rskrant die door WWGL uitgege 
ven wordt.. 

Tweede kans 
Onderwijs 

Tw,eedeka,nsonde<r,wigs ~il hulp b-ied.en 
a,an v-oliwa,ss·enen die opnieuw wiiil,en 
lre.ren, omdat z-a v r o e.g ee de kans n Le t 
kregen of namen. 
Als je •b,et alleen mo e.t d o e n is he c 
e.e-n ·karwei, in groep gaat het vlotter: 
~ensen die in hetzelfde schuitje zit 
ten begiiijpen mekaaii beter en kunnen 
mekaar bete~ helpen. TKO wil die 
mensen samenbrengen en ze de kans 
g&ven overdag te studeren. 

Vrou1s•en of mannen krijgen de kans 
~ in roep en onder begeleiding van 

a ch c en een diploma lage..- of 
aar te behalen. 
ur per week les gegeven 
40 me t pauze van IOu 
van 13u30 tot 15ul0. 

· dagen zoals ~n 

1 vooii de 
taat In Brussel. 
a<n•g c a f v an 
~ommele tus.sen 

j'aar. De. 
ra,t±s. 
iás,teilHng van 

l<i nd,e ro,p:vang 
ij k kinderopvang- 

Het Dijlepaard 
R11.dak.t.i.e.ad11,u,: 

Bt.i..j de. 111/tom4.t6;t.taa.t: J J 5 
3000 te.uve.n 

v.u: Toon Ma11,.te.na 
Lay out, We.Jt,kg.toe.p G.ta6lek 
P1t.lJa prt,11. toa numm.e.JL: 30 Fit.. 
pJL.i.ja pu ~bo,11111.me.11.t: 300 t«. 
»oo« Jo ltlt&. - H e.t Vij .e.e..paa.Jid 
vvr.1ic.h.ljn.t rt.le..t ,l.n janu,a.Jtl ei'!" 
Juli - .te. &.to1r..te11 op :1teh.~1r.. 
185/5202598/08 ~an vzw. fier 
V1JLEPA.ARV 

Ve.:1tko opa pun<te.n: 
Le.uve.n., Cabay, Foc.hple.im; Lode. 
w.ljc.kx., Till.ll<le.\-U. 81; WeJr.e.td 
w,ln.kel, T.le.r1<1u.t:1t. 140; Ac e.e 
boe.k.hande...t, T.te.Mll.4.t4. 134-136; 
1.(11,,ltak boe.hlia11det, Vuat.luut1t. 
2; K1oatip4i".(, Te4VUIL-lt411.4.Clt. 2; 
S.:tandaa-1td boe..lH1a11de.t, Naam& ~.t11,. 
51; Go.be.V.j11 6.tlt..i.p6, Oucte. Ma:1tk.t 
H; 1tt6odok, Bog~aiide.116.tli., 19. 
He.ve.4le.e, He.lii.tog,6.tJt.. 8; Ge..tde.11- 
aa.ka e.baall 1 7 0. 
Ke.<1&11.t-Lo, Koning A.lbe1r..t.taan. 
E" natuuir.l.ljl ook op he.t 1r.ed«l 
tii '1,ad IU!,4 • 

Naas't d'! di.,plomar~chting •biedt TK0 ook 
de urogelijl,hcei.d aan v e c uv e n en mannen 
111,!!t e,e,n s c ho o Lo pû.e ti.d á a g tot maximum 
La g e j; m,iddelbaar te werken aan hun 
pe"Cso~nlijke en algemene vorming. 
D4t g~beurt in leergroepen onder 
be.ge.leidi.n-g. Er is keuze mogelijk 
tussen dri.e groepen : de themagroep, 
d-., taalg1:oep en de groep -cekenen. 
ne gt:oepen komen wekelijks of om de 
veertien,dagen samen. 

De Le.s s e'n beginnen op 10 september 
'Jlwee dekan,s on.de rwi ja 
Stede1ij~ Conaerva~orium 
Koning Elbertlaan 52 
3\00'0 Leuve•n 
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