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: qle histertache n.JtJJiek ! Maar wat moet je 
·ven · · . Leuvense 
Qijl' sociaal-eknnemische 

. h werden belàng:rij,R'e 
. gefaracht. M.aar O)ler de 

eéil,en te meer om eens te gaan 
@ an net stadsarchief, waar 

sisrs oyerspoeld-e. 
.. n et jaar, spotname«, .de 
.r hêt ontstaan van L@uven (toen 

, . , , I' de herkomst van bepaalde 

be , o.kje :Glàt zichzelf tespek,tee:rt met "Er 
een a het .var~e-ntje met de' lange snuit 

cp,à'uikt, e no:g .niet ... 

VAN PEETERMANNEN, 
KOEIESCH!ETERS 

EN· ~~KEBEZENETERS 
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Negentien december 1983. 
voor het -stadhuis. heeft 
zich een menigte verzameld 

die leuzen skandeert tegen het 
ontwerp van politiereglement dat 
het recht om pamfletten uit te 
delen beperkt. Met veel moeite 
~raken we de stevig bewaakte 
raadszaal binnen om de laatste 
gemeentera.ad ~an het jaar bij te 
wen.en,. 

19 DECEMBER 1983 

ONDER STEVIGE 
BEWAKING 

Gewoontegetrouw werd ook deze keer 
een gans hoofdstuk ge~ijd aan ~ta.dó 
he.linlf.e.nova.t.le.. Agalev waas van oordeel 
dat het kollege hierbij al te vaak 
zelf het slechte vpo-rb·eeld gaf. In de 
'8r-us,S'elsestraat ( aan d e hoek met de 
•a, .uci 'nenvoer ) ·dien,t de stad 2 hui- 

ndom va . • af te bre- 
,,r·e,nlang. . 0ok e e-n 
ngie koîcl;i· e ,G l s-s b 1: a- 
a t is d, he·rstel- 
e. S,pro V ) ver- 

t mo~a.l.l e.de.n, en 
, p dat de e al heel wat 
gepresteerd ha4 enovatie. 
~rouwens, de ver van d~ hui- 
~en in de Brusse at was, vol- 

,te wijten aan de hogere o- 
dL . . de Capu- 

p en en 

te e"k i n,g v,a,n 
r. v oor de 

. va msestraat 
JO, tol 7 appar ekelde Van 
Me1laert ( SPE te beleid 
van de Regie vo ting. Ook 
bi<l de verbouwingen van de St. Geert 
ru~abdij had hij zo zijn bedenkingen; 
volgens hem had d.e gem~eente met de 
asan,koop van de · · . tu: Üt e.e.n 
zak ';ge•kocht. D el b'Hj~t 

ndamen n dit 
ch1a d pró•l- 
1 o,p,sp n•nen 
r o'nd ) Het 

antwo nen wa- 
het geheel t~ laten klasseren, 

, i_j sommige ge'meenteraadslJeden de 
reaktie ontlokte dat dit geldverspil 
ling was voor een cebouw zonder his 
torisc,he waarde. 

Gevelde bomen 
:V•a,n Mellaer'll o,o!C sf l,'.a,t él'e 
g'~m.e e,p te o,n,d.a, 't•e·g B'I' h·e••t 
vel~en v a.n de bome,n aa;n d,e Wie11sc· 
vest. Burgameesier Vafuain• 1 evP) 
antwoo,i.ldde dat hij de zaa,l<, onmidd,eL 
lijk had laten onderzoeken do:o,r de 
di1ie1tteur van de Kruidtuin. Deze 
lutate betwijfelde of de bomen wel 
ziek wal'en, maa-r hi.,j tiaadde uit vei 
ligheidaoverwegingen toch aan de bo 
men te il.aten veil.len. Mocht dat niet 
s,beuren, dan -zou de st•ad asna,prake 
lijk worden gea~eld in geval er een 
b-0-0111 llOU O111va l l,e,n, 

J 9 de,c.embe.4 J 9 83. V.le.411011dud be..t;oge.1u, 
hun 01tge.noege.-11 .te. u.i;t.e.n .lii vc.4ba.>td met 
l1e.e.J1. Va.Mina. He..t le.uve.nó pot.lûe.ko.-..p.; 

Ma-ssart antwoordde él·at hij er bijna 
hood van werd ( wat Deylies de opmer 
ring ontlokte Ma~sart niet roder te 
m,ake,n. dan hij al, was ) . Brepocls wee·s 
er verder op dat ove% •&t plan e·en 
s-er.e n e d:l!s,kussie in d•e g.e m e-e n t.e.r a a d 
nodig zou zijn, gezien de vele tegen 
strijdige a d v i.e z e'n. en be1angen. De 
andere frakties traden de- lofbetui 

gen bij, en ook zij hoopten dat er 
"de buurtwerkingen teken~ng zou 
ouden worden. Ma·ssa-rc beloofde dit 

- v ro·e g de frak t ie·s 'h.un s c and punten 
k La a r t-e hebbe.n ebruari. 
Verder bek;11ec'h>t n Agalev 

a e.t-ge.- 
1 e Rufm- 

' n geen 
:Î! e r o.k 

d.e C aar aan mandaat 
af te sliaan, even en Agalev 
lid wel als obAe.Ava.to~ toegelaten 
worden_. 

Subsidies 

druk van de hoeere overheid 
n de s u'b s,i d,ie s "oor verenig i nge-n 

:Z, 11é'r1'aagd. •Do.o,r de 1aattijdi- 
ak t i; e v a-n de,ze overheid zu 11 en 

·s,idies echter -p,as in 1984 uit 
d kunnen worden. Verder wee~ 
a erop dat voortaan ie diensten 

van e gemeente aan organisaties aan- 
gerekend zullen w wat Aerts 
1 S1'E) deed op - de. ve.•e.ni- 
.ln e.-n d.ut, twe.e. e.n .lnle.ve.- 

ns ina gene 
en de · h t- 
ogd. 
~ 18 - 
n s d•e 
en - 
en , n voor 

198·4. 

!financiën 

,rt van Ru~mtelijka Orde- 
rd door Brepoel• (SPB) 
d voor zijn pedago 

raak van d1e 
bat 
e.uue.ll". 

Bij e bespreking va,n ile liegrotingen 
" e Leuven,se ke,rk'liabrieke.n u,cce 

e1broeak ( s.~· ·. · dheid 
d•e ko·o t e.n d,i, ,me en- 
eb r é n:g,e,n, •D_e 11\'e r s 
~cl'l,t •l\u1n te~ s,s,en. 
e ea·t er Vans' h·em 

r da,t "na. ~,t- ' van 
oLlege de tussenkomst van de ge 

m-aenbe aanzienlid,k kon bepa'l'kt wor- 
~en, Op een totale begrot~ng van on 
geveer 10 miljoen zal de gemeente 
een 360 000 Fr. bijpa&sen, 

Door e e c ~ij1.i.g1~g '~• s e t p I n an 
de weg nr. 70~ ••~rolieoer, •l•agde 
de genêtnte erin te~ewo2c ~= komen 
aan. de wi::us..r, v au de p La a t s a l Lj k e be 
woners, bn 25 miljo•n ce besparea. 
D~t gebeurde ondanks de te~enscand 
van het Hini,sterie va n Openbare Wer 
k~n en de provincie. Gemeenteraadslid 
Van Itterbeek (VU) noemde dit een 
voorbeeld van geslaagde inspraak, 
becg·een overtuiging van het Ministe 
rie mogelijk gemaakt had. 
ne overhev~lioc ?~n ~e $C~d 
p·ensioenkas naar de Omslagkas voor 
Gemeentelijke Pensioenen werd goed- 
g e.k e.u r d , evenals de wa-ar bo r g dat de 
gem,ee,n te event u.e l e v·e-r s chi 11 en ~o u 
~lijven bljpassart. Van Mellaert 
v·roeg waarom dit niet voorgelegd was 
geweest aan het overlegkomitee met 
de vakbonden. Schepen Massart deelde 
mee aat dit te wijten was aan een 
samenloop van omstandigheden, o.a. 
het feit dat hijzelf 2iek was ge 
weest. 
Onder druk van de gemeenteraad werd 
het inschrijvingsgeld van 400 Fr. 
voor de opname op een lijst voor een 
YB!ka·nte betrekking · . aft. 
cllij ge,b,rek aan e·en i·n-g voor 
1·9•84 werden drie vo , ·e. .tiva.a.ló•de.n 
goedgekeurd. Van Mellaert drong erop 
~an àat men er slechts twee zou goed 
ke'trr·en. Hierop bel.oofde' schepen van 
Financiën Wouters al het mogelijke te 
zullen doen om de begroting zo snel 
mogelijk aan de gemeenteraad te kun 
nen va.or-leggen. Voor alle zekerheid, 
o_pdat de gemeentedien·sten niet zonder 

den vallen, w•rden dan toch 
alfden go . 
n t,e ra ai\ en ~ ik•s,e 
ean 111_oti eence- 

en Dev]~e Doms 
naat aanl et be- 
v an het monument vo·or de 

gesneuvelden van WO Tl. De tekst 
di,e handelde over cl'<1c "011buc.l1aa.111d/1e.i.d 
van bepaalde e.,c.tJt.e11t-<.4.ti-c1c.l1e g~o·e.pe.n" • 
en vroeg "de. da.de~-cl op .tè. ~oe.!le.11 en 
4,t•e.;19 -te 4:t~a.66e.n" werd aan.zi,enlijk 

t r·breking 
Jnon nog 

s La e r t an 
Iaattij- 

i aan., Om 
' . s er 

zich nie,t: over \<u,nne,n, beraden. De 
"Ae.p11,e4..s.leve ó.ti..ljl" van de motie 
werd e!!neens aanaeklaaqd, maar uit 
eindeliJk werd ze na a~endering aan 
g-eno~en met ~ 9 stemmen vo c r , 5 tegen 
en 6 onthoud~ngan. 



NA LANG WACH~EN 

: zijn 
y-out 
vrezen 

, e·uw;e lay- 

mee 
l)e -er- 

'e r b.iJ , ,e'r 
at dit in de toe- 
ou g eb e or.e.n . V'o lge,ns 
i n.s s p r-a,l,N, ,van v'.ool.'- 

\.le,l.'8 a,fgeeslot.en nret 
~•s q e b-a t:' tws,s.e n s che-pen 

PVV } en Geeraerts (VU). 
b es c bu Ldi.g.da de s1:a·ds- 
n een vuil g,oeäjec in de 

un-t 't e h{'bbe\1. In de buurt 
v:an de Vunt was nl. een d'u i.ke r ver 
stopt geraakt, zodàt e r gèvaar wa,s 
VOQr ee n gr.'ondverachuivin,g bi.j de 
~~oorlijn. W•t daarbij gepompt werd, 
werê gewoon i,;, de Vuî',t g'i!.lo911d. Ma.ar 
v oLg e as Sp.roc.keels was hat cewo"-n 
maar wtt.teJt ... 

PARTldEN 

p:R.OGRESSIEVE FR,ONTVORMING 
IN DE PRAKTIJK? 

a e-r i nn.er en , à.eden ook de î:;euven,se 
P.V.V. e-n C.V.B', d a.t; ... 

· -e p ame l Le~•en vo.n de n. dat hun 
frontvorming a-g-r-es 
is, en élat d'e S.P. 

· ~k ~orut om 
a't'ieve ele!!':enten 

v:a,n 
h1e t 



- vao~WEN l~N Ll;~:~~ WONEN 43953 VROUWEN EN 413:37 MANNEN 

■ . ~IN DE GEMEENTERAAD 
ZITTEN 8 VROUWEN 

,~ EN .ss MANNEN .,,.. .. rouwen hebben mèer in 
.politfük dan 
rdt aanga- 
ief in 
groepen, tradi 
erenlgirrgen, Z,e 

o . apa:rt oJ mer 
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V,(Ui 
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Vttl'l /urn 1 6 
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Vrouwen ifl de politiek 
1l•estes Dri j Le p a a-r-d.e r-s , 
Jullie w~rken aan een Lnt nte 
s-e r i e ower 1V-.r0uwen in d,e ie·~•• 
w i u Ll i e ( de 
' -e n ' ) r- 
v· g• n. 
IJ· . ,en ·. 0-p - 
visicie a . ns aan bad: ieder iijn 
deel... Ik vi.11-c! hê~ ec1i.l:er .r a á r d•ac 
j u.Ll a.e n e t b->i Il' "nlr.,a'llli!l, de .eni 
ge parrii met- ~e:- v r o uw= t rj k.a vo o-r-: 
z i r t e r , an_Dr .:, . .,,, v r ouw bui tePlnaaat 
de QCl:!tiell ~t'tt"Pper. v o o r e:t:.n i.n r e r+ 
vie;l'I Of .otip 1,JI. óf ,J<! teitión voor 
u i. t '/ 

Mè,t Vlt-OiUC ,1,it t>l?,J)JIU/,)J.te. haadefl !1;!.<.J a..6- 
(1.Jt /• 4 

W'l!.é C - 
. ~- ~- h, 
è• delLI!. /- 
.ten n.a.a.s I d•e. , .,é 

, g e.111<e,e n.'I: e;1r..v.ad zo ' ~ ·m 

fl..,;w:ze •v.an JM.ee.. 
,lb o,O./l.- 
• 11' rÎfi 11.,, 

Ó <;, , V a_;4?b 

Sohooiver~aters h1 de kou 
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G E 'M E E N T E F I N A N C I E N 

Bij de toeschouwers van de 
gemeenteraadszitting van 19 
december waren ook Louis 

Baras en Victor Vanhove 
aanwezig. Beiden zijn gepensio 
neerde personeelsleden van de 
stad Leuven. 

Op deze raadszitting ~erd namelijk 
beslist om de gemeentelijke pensioen 
Kassen van de fusiegemeenten LeuveR 
en Heverlee over te hevelen naar de 
(natio~ale) Omslagkas voor Gemeente 
lijke fensioenen. Ook werd er de 
waarborg gestemd dat de b e t r ok k e n 
gel)ension.eerden ge.en fiaancieel na 
deel zouden_ lijden bij deze qpe.ratie, 
die de stad heel wat besparingen zoQ 
opleveren, geraamd op 50 1 60 miljoen 
per jaar. Een bedrag dat de komende 
jaren nog fel zal stijgen ... 
Zoals steeds was het OP ter plaatse, 
en vroe,g de 2 v c c r no e ede g ep e n s j o ne e r> 
den om hun eerste. indrukken ... 

:OP: Jwll.le. z.ijl'L blijk,baa.1t. 1tie.:t gu,;u.~{ 
ln de. nina1t~~ële. ge.volge.l'L van de. o 
ve.11.he...,e.U1tg vain dil ,pe.!'l!6.Ï.oe.11ll.cu..1,e.:1t? 

VV: Niemand va'n de ge•pension.eerde'n is 
g;e,i;us,t, .zola,n,g niet alle in·st,in.tie-s 
de vo 0"1' s t.e I :J:e n va,o he t 001' l e'ge g,o,ed 
ge k,e u.r d h e b b em , De 8es·te111dige D,e11u 
tatle moet ba~r goedkeuring nog geven. 
Wij wi,Hen zek:erheid dat d1e stad Leu 
ven het verschil tussen het pensioen 
van de p e n-s Lc e nk e-s "an Leuven, e.n dato 
van de Nationale Omslagkas, zal blij 
ven bij,passen. Men stemt nu we;l d'.ie 
waarborg, maar wie weet of men daar 
a,çhteraf niet zal op terugkomen. Dit 
is volgens ons een kontraktuele ver 
plichting. Bij onze oppensioenstel 
ling k r e g-e n we de volgende bel of te: 
"W,ij hebben. de eer O te melden g.,at 
ae ~emeenteraad in zitting van ae 
zoveelste besloten heeft om ~W on,i: 
slag te a~nvaarden, en U een levens 
lang pensioen toe te kennen va'll X 
~rank, bij toepassing van artikels 
12 en 16 van het reglement op de 
pensioenkas ... ''. 

VP, 1.1, fl../1. i;(a,l'L e.e.n vv1..s chit :ètai>:.H,n neit p,e.Mi-oe.n da.t d,e, ita,d uiibe;;ta.o.J!,;i; 
e.J:t ,fa.,t, 11~1t de. J>.ta.a,tq 

i 
r 
0 
e 45 

n. en no•em - 
hel:. Bi,j d 

volledige loopbaan be 
jaar. Vergeîijken we ~a 
iremand met 37 ,5 jaa1: e en 
j,a,arwedde van 2.00 000 ~T, a'an \1_00 ~ 
niet geindexeei:d ~ gem1.d 1delde 3a&li 
wedde over da laatste 5 jaer ), da,n 
krijgt de~e persoon uit de stad6pen 
aioankaa: 200 000 x 37,5 • 150 000,- 

50 
Ind••n hij aangesloten is bij de 

gkaa, dan trekt hij het volgende 
en: 200 000 x 3715 • 125 000,- 

60 
de term berekening op 

Mat andere woollden 
1 ~an 25 000 ~r. ot 

VRAGEN BIJ 
DE OVERHEVELING 

VAN DE 
STADS 

PENSIOENKASSEN 
Ik ben. e e ns gaan uit rekenen wat lie c 
versthil ~n pensioen voor midzelf zou 
be~ragen, en ik kom op een verijcbil 
van 7536 Fr. per maand bruto. Dat be 
tekent toch iets. Ik d~nk dat voor de 
meeste mensen hot verschil tussen de 
5 000 tot 12 000 Fr. voor de hooçste 
pensioenen moet liggen. Voldoende re 
den dus om ongerust te zijn. 

VV: De meeste mensen hebben zich op 
die 37,5 jaar gebaseerd om op pensio"n 
te gaan. Indien zij zoveel jaren 
dienst hebben, maakt het voor hen geen 
financieel verschil meer uit voor hno 
pensioen of ze nog langer blijven of 
niet, en dan zijn ze zoals ik op 60 
jaar met pensioen gegaan. Ze dreigen 
nu de dupe te worden, en ze zouden 
waarschijnlijk nog enkele jaren lan 
ger gebleven zijn, om zeker te zijn 
va led:L · en ... 

g v aa1d. 

6 

u,n 
ald h.eb b e n , , 
ik - en dit ~teeds o~ 

een volledig loon, dus niet gep]a 
Lonneerd. E~ is een groot verschil i~ 
afdrachten. 

LB: En dan de eerste opslagen, en het 
inlopen van tijdelijke diensten enz. 
Enkele voorbeelden, Mijn wedde be 
droeg in 1950 precies 3664 Fr. ne~to 
per maand, en ik moest 4236 Er. inlo 
pen voor tijdelijke diensten. l..n 1954 
heb ~k mijn militaire diensten inge 
lopen. Ik moest toen 10 097 Fr. be 
talen, en mijn maandwedde was toen 
5513 Fr. He,t Ln Lo p e.n van de militaire 

d i c n s e w,is nl et verplicht, ma1.1r d a z ë 
jart,n kwbir>A?n ~•n nin•. ln >J,:trtmerlring 
voor de b e r e k e n i nlj, vun d r w,_d11w,3.n 
?-ensino-n,,u. n-:c,.t'• hoor l.lfc.t rt1Ql!1.(:Ul 
zekar m~L 10 v~rm~11Lgv,1Jdi~d worden 
om enig,ndn• mc t de huidige 1'-"aarden 
ovare~n te kom~u ... 
De eerst• b~-nd vAn de va~t• benoe 
mini ~ing ook in de pen•iocnkas. Op 
dat cgenDlik w~rd Men ~p het einde 
~• in hec oegia vsn d~ volgende maand 
betaald, zods~ m~n ongeveer 2 weddes 
regelijkertijd kreeg - waarvan er dus 
i in de pensiotnkea ging. De eersce 
e-p a Lag van de tweejaarlijkse verho 
ging verdween ook in de pensioenkas. 
~ij hebben dus serieuze afdrachten 
gedaan voor ons pensioen. 

VV: Volgens miJ is de eerste fout in 
1956 gebeurd, toen men beslist heeft 
de nieuwe personeelsleden bij de 
natt~nale ka~ aan te sluiten. Van 
dalt: ogenblik af ging een g r.o o t deel 
van ile inkomsten verloren en de uit 
t~v"en 'b Le v e n , Met al die kaderuit 
bre'idi'r,gen van de laatste to il 20. 
.,jaa't •zou de s t e d sp'e n s Lo an k a s wi..n,sc 
makèn, in p·laats van def,icitair te 
zijn. ~en andere, de nul-operatie, 
die de stad met ~e Omslag~as denkt 
te v:e,rweze,nlijken v o o r de be t r o k'k e n 
periode van 1.1.1956 t9t 31.12.1982 
i~ hiervoor het klaarste b•wijs. 
In Tongeren heeft men de eigen pen 
sioenkas behouden, en staat men so 
cia,le leningen toe met het geld ~r 
van. Daa~ zijn de nieuwe personeels 
leden na 1955 aangesloten gebleven 
bij de gemeentelijke pensioenkas, 
maar wel tegen de voorwaarden van 
bet Wettelijk Stelsel (Omslagkas). 
Maar ja, die uitverkoop is al lang 
bezig. Vroeger was Leuven eigenaar 
va~ een gasfabriek. Een ongeloof 
lij,ke service: gratis reinigen van 
leidingen en apparaten. Alle maanden 



opnemen e-n ontvang-,en ... ~è is da n. 
ge,p.r i va ti s e e r d , de grat.is service 
verdween, en de personeelsleden zijn 
niet vervangen'. Op diezellde manier 
heeft men stadsscholen ver1>atst, en 
het patrimotium d at; zicre cuitstrekre 
van Leuven tot aan de Rupel. Nu is 
de oorzaak van het de~ic~t o~ de 
stadsrekening zogezegd de.stedelijke 
pensioenkas; wat zal het morgen zijn? 

VP: Ma.a11. d Jtoa.h 
e. e. n b M i,U, llt:.{. n 
b e..to o 6 d wo :te. 
b.U.i v e.ri b,t; g e,e,n 
vvtdo e.ride. 

'/IV,: De g e·m·ee 
·goedkeurin"g ar de sten- 
~Lge Deputat ben 
geen enkele ad dit 
s~pplement zal b1iJ Er is 
de laatste ttjd te pen- 
sboen geprutst om n. ig te 
zijn: dre blokkering wa n de index, af 
schaffing van het gro op 
de vervangingsin~ome 
lastingen, niet i 
belastingsschale 
de kumul van 1>en 
duwen, verhoogde , 
In de krieis VOO 
men in 1 keer ee 
op aan iedereen 
meteen al 
k.ategox,!e 
men de ma 

LB: M,ijn penaio,e' et 
3155 Pr, bruto p rd 
d~or de gedeelte ring 
sedert mei 1982, en tin 
1984 verder, En da afacháffing van 
bet speciaaL abatfement als aftrek 
op de belastina op da inkomsten voor 
gepensioneerden - en ik druk erop, 
voor alla gapenaioneatden, zowel van 
da privfaek.tor ela van de open~~re, 

aten - banaf 1982, beef~ m19 nog 
maand g.ak · n ve,t1ies 

er 111/•&nd 
n an4ere 
aanga~ 

VV: Wat ons ook verwonderd heeft is 
het feit dat op de gemeenteraad nie 
m~nd gereageerd h~eft. De S.P.E. zou 
zich toch uit principe moeten onthou 
den hebben ... Wanneer men op 4.6.1956 
beslist heeft om de nieuw aangeworven 
personeelsleden o~ de Omslagkas te zet 
ten, ~an heeft het c.v.P.-blok, dat 
toen in de oppositie zat zich ook ont 
houden. Ik heb d-e indruk dat het 
grootste deel van de gemeenteraadsleden 
niet. snapt w~arov·er het gaat, of zich 
er niet aan 1n~eres~eert. Nog een reden 
meer om ons ongerust te maken ... 

~B: Geme!ntera~~siid A. Vanzeebroeck 
a s ook 11.d van cie Komnlissie Pensioenen 
maar die hebben we al jaren niet meer 
gezien op de zittingen. Mensen van 
Agalev, V.U. en S.P.E. hebben in de 
Kommissie van Financiën uitleg gekre 
gen, niet alleen van het Kollege maar 
ook van de kant van het betrokken per 
soneel, en de stemming in de gemaencr 
raad heeft mij e ven e.e n s verwonderd. 
Als er zoiets als politieke deontolo 
gie bestaat, had de oppositie zich 
mijns inziens moeten onthouden. Mocht 
er nu of in de toekomst wat mislopen, 
dan kunnen zij het volgende gezegde 
indachtig zijn: Samen gevangen, samen 
gehangen. 

VP: l.6 de ove1t:li'e,,&efb:19 dan n.ie,t :telt. 
.6p11.ake gekome;n op lui:t ove;11.legl~ón1.l.:tee 
va.n he..t i,e11..6.0Jie,el', 06 liu.~t me11 de. b(!. 
tn» k/Mne.n n.i.e:t 1r;ec.h.t.6 .tJLe e kJ> .t11 g el.i.c.lt.t? 

VV: De -s~ad h e e'f t; ons niet gekonsul- 
teerd. Bed· leden van de Pen- 
sioenkommi n ons verwittigd, 
en we zijn cieel met een 20- 
tal mensen omen. Op het over- 
legkomitee mijn weten nooit 
naar de me et personeel ge- 
vraagd. Vo ken informatie 
heeft men Eren topambtenaa,r 
heeft lett e,g.d dat hij geen 
tijd had v ijke flauwe praat, 
wanneer e.__en he.in om een ondier- 
houd vr oegv 

LB: i,c f s 
~an rrH•$t 
ie g te 
ze aar ik 
in 1evend orgaan 
en tgadering bij- 
een ensioneerden zijn 
vel:' e:csc:hillende ver- 
enigi~ meesten weten nog 
van nie 

VP, Hoevee.l men~e.h z.i.jn e.~ b.tj be.tJt.ok 
k.en1 

LB: Dat weet ik niet. In de Kommissie 
he·bben W'e de-rge.lijk.e infermatie nog 
niet gekreg e tijd dat ik aan 
de stadskas i,n 1977, be- 
taa1d-e ik den en 80 
werklie · · ,nd uit. 
Er zul el 
ge:w,e u,n 

•n nu 
· een 

ilj ke 
· , bij 

de ove us 
óuite~ oeten wor- 
den, W e bij dit 
getal/ · 

Pi: Wa..t i.6 ju.t{Á...e vewe.e1t. .i.~d.i.en de 
Be4t~nd.tge Vepy,t~.le de waa1t.bo1t:g n.te:t 
goedkeuh.t, 06 de. ge.me.entetLaad la.teil 
op z.tjn buU"uJ,ng itvr.u,skom.t? 

VV: Da,n gaan we naar een burrgerll.1jol(e 
rachtba,nk, want 1,7olg.ena o,ns ia dat· 
k.ont~alc.t1>rault, Nege,n kansen op tien 
winnen we dat pr<Qcea, 

Lil: We hopa,n .eC'Mie,r d•at al:le,é ureah,t 
komt, 

Am1;u:ty ln:te1~1:a.t1.011at 1111.aa.~:t de 
d~~ngende v11.~1la..Ung va~ men.6en d.te 
ge.a.11.11.u,t11,,e,td z...i.jn omwille va11 hun 
p~l.Ui.eke 06 11.e.f..lg.leuze. ovu.tu.,l 
g-<.ng, ltur. 11.t~u., oó et, ücl?c 011.-t.g,l 
ne, en d4e n~e.t tc.t gewetd z,ljn 
oveitrie~at!n "! eJ:,;to h !Jó ,. opge..-to2. 
pe1t. 
Tot .o~• ~an de 
3~11(1~::.::t.e ~ /,c>t 6ol- 
te11.1:,,, V : ~'" .t f°II.IL 
w ~e!d ~r , t,t 
iiaf \911:.!-_J..J -~tl· ~ ;;,' !, z;q houdt 
mc..t ,t -~'~' ,f.1 .. ..!. , • .,!,/" ewr. ei hebben 
o;;gc:11..crnr- •.•'. u. , .- .'• ·.- !.achet.<. ilie. 
koa..:d1.1,;t a..C(:..'tl,1Ü1h ,,vJ.deV.jli. Wa.t 
do~ je bievoo-btetd mK~ 11.19.lm&1,1 
,~aa11.. he.;t me11.en.dee.e du. men,H.n h.e.t 
g~-l,114ta..ti.ee..1i.dè (lèg.i..t.lemé?) gezag 
iue.t a,a11,vaa1td.t? 
An:~uty Wi"f- z,f,j 1i /MÜtc.l.pu lill.aeh.t 
b,<,fze..t:t.en doo-11. eèn ko11.1tuponde11Ue. 
ne.,t O·P -te. ze.t.ten .:l:CL6-6e11 vtr..i.je en 
va6.tg ez et.te. bultg U.6. l,laatr. lto e ve1t 
wo 01td.t 'e.en o pg uto.ten, o ng ele.:t.te.11.de. 
.lnboOJtl.lng z..ljn weuz.i.11 .tegen lte.t 
bu.taande. 11.egi.me.? 
V~_al deze v~a.ge.11 ook. te.ven b.lj 
vlt-<.Je We~.te..11..!-<.ngen, bew.lj1,:t he.:t 
bunde.l.:tje: ptr.oza en ged.lch.te.n, da..t 
Am11ufy IJ'.:te11.na.Uona.l Jiame.n me.t de 
E:vi.opM~ Ve .en.la üta .t.Plr. 8e.vo11.de.1t.ü19 
'-'~i, de Pat i'- .4 a•l 
C!fi!-<.&ir.e.. è,, J_l:..,tdg::.vsu .. fl;;-,. ltan 
het vll.i,,}e w~ . .té.·n a.nde1t:1, 1t:ea9,UH!,n? 

Mo(?r 
VOO'?' 

dood'g1e fo1l tcrdcn. 
nog levenden, 

Als ons ae_ ~rijhetd gegeven vordt 
~ullcn vij dansen en &pringen 
c vee de_ angst. in het pijnhok betichten 
ov-er. de stank in de cellen ve.rte-llen 
onz~ ver-hakke~de handen verbergen 
•~t -1>arelmoer onze bochel bekleden 
schoonrijden op on~c kreupele voet 
Als ons net leven gegeven wordt 
gaan · · · begraven 
haar de schandpaal hak~n 
d heupen drogen 
d en uit haar oge~ 
d • 1 énd.fJ,n 

alen 
'b,UL•k 
~db 
n 
wonden wr~Jve.n 

r,til<ijden 
ij'zorh&rd saoe.d'en 

eah ten 1 eren 
beugel~ verrukken 

bt'aken genezen 
moeder• voot%ion 
bo..ren wordt 

en vertraging 
te van honge~ et~rft 
te . ke.n vie van doTat krepeert 
ve e l."1::) doS. .ê e Le n met vie naakt var:1&.at 
vat en..en aan vle beul ■oe•t zijn 
de ~ ijannan uit h•t land 
de 1n de on1c~Uld1taat 
de eeh~vaardL1hoLd varbraidan 
zoal• u ~•~ tHnaen in het beral~•d ze~. 

...,_ 
1' <i.lJi!II' , e:e11. b Il n'll'ol I o- 
di ~1a•~•h• eahrtjvera, 
L l,,J va ~-nl<t 1,a l. • ,.,.,. 
A• nuio11a), 1983, 2S9 
bl 
Te op BHJ,ae lnlto■et- 
•t G1I Leuvu, 
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Luk Joossens is lid van het 
aktil-:!k~m_itee van de Maria 
Theresiastraat dat zich 

verzett'e regen de bouw van 
appartementsgebouwen die het 
boe}§je te buiten gingen". Als 
"onafhankelijke waarnemer" 
w0onde hij zeven vergaderingen 
bij over het verkeers- eu 
parkeerplan. Hij is dan oo'k goed 
geplaaf&t om een oordeél te 
formuleren over de gebruikte 
inspraakprecedure. 

H' ET ClOR-OEEL 

· d he~ lang aan- 
rl{;eersp -a n 

'. 
·em 

n 
er 
er· 
ie 

het 
e 

,ls 
. i e-ac,,-on e.n g, . · l)•e 
ten v am ë.e in\s,Q1:-a . wer- 

n,o vem·b-el' het p u'b l i e.k 
keul'in gd. 

>wee re in d-e 

1 nf@,r 
Ee~ 
ltet 
op 
ven 
cle 
zou 
ztJ 
t 

te 
ti 
i,n 
ti 
g e~ri 

B_ij een nieuwe jaargang horen nieuwe rubrieken, en deze !~ er 
één van. HET OOR-DEEL is een soort vrije tribune waarin WIJ een 
artikel van een lezer opnemen. ondertekend in eigen naam. Hoe 
zien wij dat ? 
Het werkstuk moet meer bieden dan een lezersbrief of een 
ingezonden mededeling, en wordt geschreven in funktie van de 
stadskrant. Het rekent een beetje op antwoord, dus reakties zijn 
zeer welkom! 

INSPRAAKRONDE 
LEUVENS 

VERKEERSPLAN 
VOLDOENDE ivlAAR ~ AN BETER 

l ro ~ J 
• ,ilf" 

Wie komt e ssie- 
oti nf0rm 

in een o~en verg~dering naar vo,e~ 
te b r e reg e-n., z.u Ll e.n o o.k n i.e.t komen. 

· obaal v~r- 
Li g c , =1- 
m e.n opda 
'E \T'"O@r: a·e 

1:-e 
nge- 
'ren 
dop 
en 

k- 
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t.e laten ka.wan en n i e.t; om het ge 
sprek te laten uitgroJien tot een 
e~hte an wederspr•kelijke discussie. 
Wie. verwacht! had .d a t he t teil: een 
boeiende en cons~ruccieve confronta 
tie zou komen tussen bijvoorbeeld 
het handelaarsverbond enerzijds en 
de dynamische We>rkgroép "Langzaam 
V~rkeer" anderzijds, is bedrogen 
u1t$ekomen. Zoals geweten, pleit ~et 
~•andeia~rsverbon.d voot meer parkings 
in de binnenstad en komt Langzaam 
Verkeer op ~oor een ve•keetsarm cen 
trum. 0pvallend hier,ij is dat d~ 
topfiguren van het han·delaarsverbond 
hun standpunt over verkeersplanning 
1,tel op allerlei g·e l.ege,nheàeri - zoa 1s 
bij de opening van de bande,1sbeurs - 
affirmeren, maar dit niet komen toe 
Li, c h te1'> of '1J.è rd,e d1ii: g·e n op d-e ins p r.a ak 
ver gader i n g e.n . K'ennen zij wellicht 
a~dere en betere (?) kanalen om hun 
standpunt bij het sta.ds'bestuur dO'C:>.r 
te drukken? 
In deze inspraakr·onde waren er m. a.w. 
w,e 1 info r:m·a tie-, m11 ar g,ee n deis c ue.s ie 
avond en. Eén van dé conclusi'es van 
de insBraakronde is tr&uwens dat de 
glfmeenteraa·d moet beslisse•n of Leuven 
a I of niet ver'kee•rsarm · zall word'èn. 
Kan dergelijke fundamentele beslis- 
sin.g ni.e'l: eerder g e c o.e den aan 
d-e ha,nd wam obje,cti,ev -n.s ? 
Wa,s ett geen ~ergel±jk k tussen 
de verschillen tel n? Wij 
v,rezen dat dit! ~eersp' al ge- 
kelderÀ worden woon omdat de ve~- 
s c h i L n,groep,en te weinig 
b egri l .ers lj,t,a,ndp~u,n t be- 
t orae.n , i vo c-r's tander van 
de informatieavo.nden, zoals die nu 
we'rden gehouéLen, omdat; .z.e de moge 
l!ij khei)'.l vett,sGhaffen aan ied~reen 
(of bijna iedereen) zijn standpunt 
k,esn•baarr r e maken. Da arn-a.a s t ~ouden 
et"' over'liegv.e,ttgadering,en moeten 
p Lá a't av Lnd-e n , waa1'1'>ij de discussie 
centraal staat en waarbij per thema 
de sta, unt,~n ~us,sen é!'e ver,schi1- 
1ende epen word'e.n uitgepraat. 
Ten s1 e nóg dit, Politie~e par- 
tij en j gen twe, a a l, de ka,ns om 
hun zi wijze tà .tmulere,n; tij1- 
dens de ins.praakr e en nadien 
ti1dens de gemeen aad. 0 'j~t 
heb b e trer dat d•e itÏ!è\k egen,- 
woordig~s meer aa,iwez zLjn 
op de t,nspraakverga,?'ei, aan 
a,en 1igv•e d•e be,me11;~ci,n be- 
voîl<ing tte aa-nboren e en 
hun standpunt zouden ken 
are,t het oog o;p e,ep. b e,s n d·e 
g~~,eenteraad, Zelf heb eten 
vaststellen dat slecht ge- 
me~nteci,aadsled·e,n zich de moeite he·b. 
ben ge1:i~osb om áan de :itl'B•praaikrondle 
dee.l te nemen. 
0n.z.e bealuiiten: 
1) Het vi111U t_e beewij'l\tiel!e,tr 0:fi •e•lke 
Leuvenaar van het verkeersplan op de 
hoogte w-as; 
2) p,e r11,11ult;aten C\!a,n de itna1p~a,a,kro,,nde 
zijn fair an otijectief wèergeg&v.en; 
3) Sommige bewonersgroepen koman on~ 
vo1,doende bij dit soort 'lnfo-ve0rgacle 
ringan a,,n bod;, 
4) Tu1aan de ver1cbillancl1e belangan- 
a aft ~7 geen dis,cu1aie 

ge11H1anteraaclaladen 
b<Ye 
k 
d 

Kultuur voor kinderen 
Hec·O.P.J.L. ( Overleg Progt:essief 
Jeugd•erk Leuven) is e•n haast fon 
kelnieuwe organisatie, die aandacht 
schenkt aan kultuur voor kinderen 
speelpleinwerking eQ naschoolse 0; 

vang. Zij richt zich vooral op kin 
deren van 6 à 12 jaar. Ze richt een 
aantal aktiviteiten in voor Groot 
Leuven,s-~ kinderen, waarbij d e inbreng 
van de Jongeren een belangrijke , 
plaats inneemt. Later zullen we daar 
uitgabFeid op terugkomen. 
z a , 4-2: He.t ma.,mUje en de 6tu.Lt 

Johan van Rillaer 
z a , 3-3: De t,nuk.t;e.11,.1, 

Poppenteater Joris Jozef 
ZA.17-3: Ve wonde.lli~jke ja..1, 

va.n Co 11.tlta.ba..1, 
Clo1o1n Pepijn 

Wo. 4-4: Tltoma..1, ,.i.t .te dJLomen 
.ln ~ e kla.-!i 
Te at er Ta pct o e 

Verder richt O.P,J.L. een kinder 
karnavalbal in op 10-3, en hiervoor 
z-i jn zij nog op zoek n a'a r een fanfa 
re of muzikanten, die - gratis - van 
1 3 • 3 0 u . to t 1 4 • 3 0 u . me t de kind e r.e n 
ee-n be·etje vrolijk willen· doen. Ge 
intere.sseerden bellen Tiaar Olb/2213 
24. Melden we no,g dat de teaterstµk 
ken do,()t:'gaan in z-a a I Lido, telkens 
om 14 U. 30. Wat het karnaval betreft 
~orde er verzameld op cle oude Marke, 
vanwaa.r sto,e•t,,sgewijs naar de l.id,o 
gegaan wordt, waar een optreden door 
gaat van tea~~r Poëzie. De kinderen 
worden verondecsteld geschminkt te 
zijn, en al! wat daa~ bij hoort ... 

11111111111 

Liga voor Mensenrechten 
De L.l9a. v oon: /,(eMentLec.h.te.n r i ch t , in 
samen1o1erking met het ho·mocentrum ûe: 
Roze ~Aempet en de scholierengroep 
Ve S;Ulle S.tem enkele info/debata 
vonden in, kwestie van haar werking 
bij een breder publiek kenbaar te 
maken en nieuwe leden te werven. Ze 
g aan door in het auditorium Vesalitrs 
telkens om 20 uur, en de toegang is 
gratis. Moderator is professor L. 
Van Outrive. De data, ea de thema' 8: 
Woensdag 15 februari: Privacy. 
Woensdag 22 februari: Gevangenis- 

w.ez11n. 
Woensdag 29 februari: Herdefiniëring 
mensenrechten + FUI.F in zaal Albatros 
in de Brusselsestraat, 

·1nm11-111 
De Stille Stem 
Jn nov mber 33 varscheen het eerste 
numm e r v s n "n« Stille Stem'', hec , 
maandb1 ad v n n ::!~-- werkg:-cep met de 
z&tfd~ uaam tii~ •~eb vil verzettan 
tegan alla votm■,, V6~ maat1chappe 
lijk.c t•'tsl'li•~ . r:;:u ven de midde 
len àJ~~LOL •= r~, t~ gr:~en van een 
blad, waarin ,ooral aandaeht wordt 
besteed aan mensen of groepen die 
het slac.htofier zijn van diskrimina 
tie. Be(loeling is sociale info1:smati,!! 
ta brengen die verstaanbaar is voor 
iedereen, en die elders niet of nau 
werijks aan bod komt. Per nummer 
worat er een b-e.p a a Ld tema behan:deld: 
Het eerste bv. was volledig ge.wijd 
aan ''bijzondere jeugdzorg''. Boven 
dien willen de initiatiefnemers ver 
schillende gtosperingen, die aktief 
zijn rond uitsluiting en verdrukking 
bij elka11r brengen in een soort kon 
taktgroep. Verder zijn nog voorzien: 
een vor10i.ngs- en studiedienst, die 
g-esprekn..<-von<1on m;;><?tc inrichten, p u> 
bli~atiea uicgevan ... en een vrij-. 
willigerswerking. Wie meer wil weten 
ovei, ait nieuwe-ini~i~tief, kan te- 
r e c h-ts b:!Jj :• 
Ko e n, V·erho-f'stadt 
Ooosemansstraa~ 157 
3200 *es•se,l-Le 

Hans Eysse.n 
Dellestraat 30 
320,l H.o1sbe,ek 

Patrick Scbreve~s 
Tiens,e,weg i90 
3·0,0•0 'l:.•euve'n 

~"' ~~~ KOLOFON 
~ "- Het Dijlepaard 

Reda.k.t.le.a.dll.e:<l, 
8.Ujde ln·komi>.t.t,bta.a..t 115 
3,0 0 O L <!IU.v e,n 

v.u, Foon MaAte.ni, 
Lay oat:: WukglLO ep Glf.a.6ie.li 
fäd:ji, .pe:11. lo•i> nurume:lf., 50 rfifl:. 
P.4iji> pe.11, a.bonne.me.n.t: 300 v«. 
voo./r. 7 O niu. - He..t: Vijl~pa.cvi.<J· 
v Ui> c.h-<.j n.t niet in j,an1J,a.1ti e.r.i 
j~l.l - ~e. ..i~olf.ten op ~ek.nli.. 
785/520259i/08 va.n vzw. HET 
VLJ LE f/.if,ARV 
lt e:11. k o o P,t>' pun.t e.n: 

en: ea.b o e/irple,l,n.; L od,e - 
1\\, 'I'-<: • té:l- 

eili., ril . o 
a.nde.l, '<-e.n..i _ • l 3'6; 

a.>:ê~IJ,i, 4 .t~. 
<l.e,IS ;til,. 2'; 
Naa.m'i> U.ti!.. 

57; G ,:1..i, Oucl,e Ma.'11.kt. 
3 94, 1 1/JJ(!>IIÏg(e,n;i ;t!'it. 19 • 
He.ve i>t;li,. 8•; Gelde.n- 
a.a:ltu a.a.n 11 o. 
Keu et- to I Koning A;\&1b u,tJta.t1,n. 
(Qitj 9•m1JJat: Sc:t!. H,aéi'1.ianu..i,.1,..-t11.. 1 S.tltt,io n<1..tli.. 
En na.:tuu.Jt.Uj,k oo,k op he.:t ./r.eda.k 
tk ead,11,et. , 

E e.n nieuwe j a.a../t.ga.ng, een !li.euw 
kleedje. Speciaal om het .tezen 
.te l:1'(l,'1,Q.aJt1\9•eJ1a.m,en, 
Een.nieuw kleedje, e.en n4euwe 
abonnee.? Vul dan ondei!.~ta.a.nde 
4 .tlt,o,o k in _em i. ~ttttll. hem o,P, na.al!. 
H1ET D1 J L;J?Àil:11.V, 8'/,.ijêJe 1itk.om.1,t 
..it1La.a..t, 115 te. 3000 Leuven. 

Na.a.m : ......•••••••.•••......• 
Ad11.e.1, : .•...• , ..•••.•..••••.• 

,. . ...................... 

D w.lt eef! pAoe.6a.bonn.emenit ( 2 
nummu.1,) ; 

O w>i:l me:e:W'eA/ie,11 aa,lf ffet f),,i..j le 
Pt1a..ttd ; 

0 ,i,~il een j a.iµ!l'6 on n;~ e.ttt ,em 
i~o11.:t $•00 6•1t. lvoo11> 10 llb.i>, )' 
op 1Lde.n·in9 IVL. OO'l-0596401- 
2~ va~ Het ~.lflepaa.«d, 
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Waarin een grote partij 
klein kan zijn ... 

In de KERNKRANT, CVP-partij 
blad van Leuven, lazen we 
ondermeer het artikel (?) "De 

biecht van ne griene" en stelden 
ons ernstige vragen omtrent de 
politieke deontologie van de 
grootste partij van dit 1and. 
Eerst een klein woordje uitleg voor 
wie de Kernkrant n-i.e.t gele2en heeft: 
In het Leuvens dialekc vertelt een 
jongeman hoe hij vorLg jaar voor het 
eerst zijn stemplicht vervulde. Rij 
had geen verstand van politiek, dus 
stemde •hij v·oor de Groenen. Eens te 
meer bliikt de C.V.P. de kiezer fel 
te onderschatten. Wie niet voor de 
C.V.P. stèmt heeft geen verstand van 
politiek, om het om te draaien - of 
hoe de C.V.P. demokracie in de prak 
tijk ziet ... 
Als we de biechteling mogen geloven 
maken Agalev-mensen er geen punt van 
om v e r k e e r s ra g I e me n t e n naar niet na 
der omschreven lichaamsd·elen te ver 
wijzen. Wat wij kunnen bevestigen 
noch ont'\tennen, maar ge.s.teld dat dit 
zo zou zijn, dan menen we nog niet 
dat zij daar een patent op hebben. 
"W.i.e. zonde1.11. zoride .i..1>, h-i.j u1upe da 
ee.11..1,.ta <1:teut!" ( JOH.AN NES. VI1 t-vs. 
7, voor de meest Kristelij~en onder 
de c.v.~.-ers ... ). 
Dat West-Vlamingen het moeilijk heb 
ben met h'A en g'J wisten we al, 
maar dat politici zo laag konden 
vallen, om niet mêêr dan dat te kun 
nen bede~ken om politieke tegenstre 
vers i~ hun hemd te zetten, dàt is 
wel iets dat hun bekwaamheid erg in 
t1,1ijfel t:r'ekt ... 
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En mocht dergelijke platvloersheid 
ons nog een meelijdende glimlach om 
zoveel onkunde om de mondhoeken Lo 
veren, erger wordt het wanneer de 
welf z i.] n s c h a.n p à k I eren a.a n Lr e k t, om 
op n c c g eb i.e d v a n v c Lk s md.s Lei d i n g 
aenzamo hoogcon cc bereiken: Bejaar 
den en geban<licapLen worden er bij 
gesleurd ( h~. geen doppers deze 
keer !? ) omdat die van politiek nut 
kunnen zijn. Alsof alleen de groenen 
en hun kiezers hec verkeer in de 
binnen■tad willen b~perkén! ~erdo~ 
vrc1en we daL de meerderheid - waRr·· 
van de C.V.P. ook deel uicmaakL - 
niet zo zeer om b~jaardeo en Aehnn 
dicapt.en bekommerd is, dan vel om 
de raiddenstand, die vreest ook e~n 
deel van haar inkomsten verloren te 
zien gaan ... 
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Derde Wereldkafee 

DER 

Hee derde Derde Wereldkaffee stond 
dit jaar in bet teken van de anti 
interventie van de grootmachten. 
Guido Gorissen vertelde over de eva 
kuatie van dé P.L.O. uit Libanon, 
Dirk Thieleman bracht klaar relaas 
van het verzet in Afghanistan. Het 
Anti lnterventiefront en A~ZA riepen 
op tot s.o l Ld a r i.r eLt; met Midden-Ame 
rika en de Zuid-A[rikaans.e landen. 
Het muzikale gedeelte werd verzorgd 
door Quetzalcoat.l, oud Mexik~ans 

Vlaamse superlab 
Aan d e oprit van d1• autostrade naar 
Bru1sel aal binnenkort het superlab 
voor mikro-ol•kcronika uit de graad 
oprij1on. !laar of dit sup■rlab, ~n 
waL er uil dit ondc,zook zal voorL 
komen, een gunstig cfte~t aal heb 
ben op d~ werkgelegnnheld !n Vlaan 
deren, v~lt zeer te b~cwiJfelen. De 
plannrn w~rden (onder dr11~ van prot 
Van clverslraetdn? ! nlvdst toeg, we 
z.(! n Ki on een Am ~J. r i ~- Il .J n s (ii t ud t ~ In.! r ~ 11 u 
dal mPar •rvar1nr zout cl en dan 
Vlaamae mededinger . 1 d• 
iLI.R.V. r :>erdc • 1\( • 
ti 
h t 
v~stcrcn 10 het ~an!L~· 5Laa1, want 
dnn kan Vlnand~~~n via ~t• ec en 
s1Penkonl nog een 1raantJe ~•epi~~tn, 
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