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Ben vakan#enwmre:r kan moeiiijk '14n de 
1'speel-pleinwerking" voorbijgaan. Väkan 
vie is nar,,.ûijk een reoht: k'l'.lar voo:ral. 
kinderen rijkeZijk van kunnen genieten. 
/,faa:r in een dichtbewoonde gemeente al.s 
Groot-Leuven kan dat wel. problemen geven. 
Want waar ga je spelen ais kind? 
Meer hie:l'i:lve:r op p. 6 

spelen met velen 

~ --- . __ -, 
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St;ailsverm.i n modieus · - 
"la>i;igit 1/:e,tJ: e;r,e in'1Ó . 
l.anq: de t woord h 
Restqw:,atié eeesde geb . , 
ugt de ene _-z. - e en; het opkt:ipen -van 
bcuziv,a 'l,'lige nui?en in winkeZwandèëat=ten 
om d.e"harule-Z:-BbJaa!1'de11te vrijiJaren,zegt de 
andere. Vooz, de Mi.,iasens'Waatbewoner is 
zijn eerste zorg het behoud en de ver- 
meui,n,rrg V • 
Ook en voo st'e i(I s'ta'dav.ernieu- 
linng ,maaw e- v pvea-/;ige mee s»: 
mo.sid en ev ee:r mee te lhàZen, 
1n dss'l, 2, van anze reeks van 3 over ·& 
NussBrnrl;:ra;:tt; 1<:iri/[g,t u van ons : 11rre Mus 
unlnaa>t van bi,men r,çj,.t II of 2 bs1JJOners 
aan het 1JX1ord. 
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hij niet zoveel, maar dat ~ruj ~eke:r en 
vàat sch_epan van j,eugdbeleid bleecf• cl'at 
wist hij win. ' 
~egen 24 uur gingen, de popp~n toch n.og aan 
het aaneen toen het tot een hoog oplopende 
scheldpa~tij kwam tussen ~an ltterbftek(V:U) 
en Van S1na over da kleine ver~aveling in 
het verlengde van de Rerum Novarumlaan te 
Kessel-Lo. - 
Van Ltterbeek sprak over éen koehandel in 
grollden en bouwtoelaeen, maar V-an Sina 
stelde hem voor k!Lacht neer te leggen. àl0s 
h!!,t hem niet aanstond. Ve't'Vo'lgens sloot 
hij de diskuss~e èn de m:Ïikrofoon van •:Van 
'[t,l!e:rbeek af. 

lJ: • s·t!laQ tje :van wa•t e'ei) 
kanr 
)) : "!IJk h1ib, 
ez,immin, }te, 

er Sptóokee>Z's a'• 
~111•ein ti;fqens <Je· 

Heeft de Heer Sprookee Ze daar1 . tak- 
ten geïegd?" 
Van S'i.'\a: "De prijs ia te hoog 11• 
Van l!Uerl>eek: "Ik pro.at niet ove.r een 
aánkqop, bovendien is de vraag aan de Beer, 
Sprocke.eZs gesteld''· 
'Van Sina: 11l>l-è antl,/Oordt hetzelfde ais ik-'' 
Van Tttèerbeek: ''7\.Jee handen op éim buik, 
dus". 
Van Sina: "Inderdaad, tl.lee handen ap één 
èiuik". 
Van· Itterbeek: "Een he1:e dflkke buik". 

· rlichdng van de 
l{n,ipse'fä,rant uit, 
ll val\ imdke,113 d:i!.e 

e pè'!)s yers~h~~en 
e we·re•l<I. ,Het ·e~sep!~ 
kee hef votled:fge, 
-it Dij l!epaard 7 af, 

en in he'!: Leuvense. 

Als äe neuM'.onenbom, valt, zal Leuven wel 
• ·adbuis hebben maar geen raads 

'de, na'cli'telijke vergaderinge!l 

het menselijk leven 
d!i:e aan de basis 
an motie dat des 
lement aan cle ge 
egd. Maar dat op 
gemee11te'l1aad o'n- 
" Voora'l 

in do· w~er 
oonde- zil!-èh 

' . il.taa·t van hee,l; 
brieven. '!!en ee,'l' 

mees t.er v,an S'ina 
, de voorzitter van 
de rtegem,oor<ldi~.-rs 1,111,_ar- 
i_n bi eekt tegen de ontwi.kke- 
Iing van vaeen. Ten tweede een brief 
vu raad~ltd Vllll ]tferbeek ~24/4/78) aan 
de voorztttef'-v:an !ie~ jeugdparlement waar 
in ook deze ziJn sta.udpunt bepaalt tegen 
deze bom. 
lfoe de -andere schepenen en raadsleden zich 
opate1len rond geze kwestie ia ons volle 
dig onbekend, Wij hop,en maar dat zij de 
raad van i. V@ Sina opvolgen en hierover 
een advies overilaken aan de voo~zifters 
van het Pariement, (e,11n koriiespondent~ 

ZWEHBAi AHIY~\5- 
SADE : omdat de li«vr 
centjes van een vriend:. m~n 
clatGtt;i s be /qngrijk zy n ... 

•D!l kogel is. door de (0VP)kerk. 
~nt.eraad van 26 juni 1i, 
arigheid ven s tenunen bès I · 

-Ambassade aan l\e kop - 
~eden aankoop ~e'!ldwîj 
oen fr. gemeenschapàg 

•_ an een l'-rivé-aanneme 
een ge:vîe.iid manda·taris uit ons a,rr.ond'.i:s- 

' s.emenê). 

Een s tukj,e geschiedents. !let l\wemb-ati~ 
Ambassade, gelegen langs de Naamse.steen 
weg te Heverlee, werd oorspronkelijk ge 
bouwd voor privé-gebruik (natuurlijk t.e e 
gen betaling) door de bewoners van de 
appartementen-Ambassade. Aange7,ien de 
zen geen al te grote belangstellinY, ver 
toonden voor "hun" zwembad, kwam dit 
prestige-project aan de portefeuille-kna 
gen van de privi-aannemer. 
Hulp tswam vanuit de gemeente Hever1,ee: 
de ,g·emeente huurde het zwembad en tracht 
te het zelfs te kopen (ne.n vopr de .f.us.iesh 

' ma,a-r ait werd door de Provincie tege11- 
oude n , 
,-Leuven nam hen huurkontrakt over; 
o ,w:erd e-r voor de Jaren '15-''16-'7,7, 

meer d'an 3' nti.:l j oan h11u11p;eld en nai; 
derihoudskoaten betaald. 

·de, Heverlèese CVP--fraktd.e kwam 
koop eind '77 cerug ter sprake. 
rk,groep van de Wijkjeui:1draad He 

lling aan het knobbelen en konklu 
dat de aankoop van het z.temöad zo 
sportieve als om economische re 
verantwoord tou zijn. De WijR- 
d maakt dan ook een negatief (en 

k gedokumenteerd) advies over 
C~llege. Reaktie op dit advies: 

De aankoop van het zwembad werd op 
oting 1978 geplaatst! Een nieuw 
en werd door de Wijkjeugd:raad aan 

e, aan de Gemeenteraadsleden en 
erichc. Recente statistieken 
uitgewezen dat de econo 

rtieve rendabiliteit van het 
sade verder achte11uit id,ng 
'78 l)eliep de be aet t.Lng 

lieke zwembeui,-ten per 
" pa-s .een n,1 euw 

·celes tijnen'la-an,. 
. ·llan ook te"tiech t 

• voor;z:f:/me i 1 miljoen 
n ges,pendeerèl zi.în aart i:n 
en om'de loka~enproblemen 

t verenigingen op te lossen. 
dit nieuw schrij"en: geen. 

Oi t.o~h! Jle GVP-Jong~ren kantten zich 
ook tegen~e aanRoop. Deze oppositie 
sc~ijnt echter niet zwaar te hebben door 
gewogen. Met e.enpartgheid van ste1lmlen 
wera de aankoop goedgekeurd in de Ge- 
~ençe~aad. Wij vragen ons alleen nog 

eeft de VU--en BSP-oppositi:e 
ich niet kraçbtT 
nkoop van die 
gemeensçhap, ten 

igennar; Wa11en 
es van een ;v;i;üend~ 
'.l1te11.? 
n pdil.!itli.cd. hun 
raak, (ïa•rtici..pa•tiÏ/e 

ru omz,kten;? 

.. . .. . - .. 
• • 1 • 1 1111 • • 

Il • • • ... 
• u ••• u ••• 

. . 
; : . 
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F. S.: recente i,nfo;r,matie: "Do ataats·se 
iwe·W!livf! ci1oor defensie, Harotil. 87'0lNn, 
heeft h.?t pl:an van hst Pentagon gcodg,e 
kelil'á dm(. bestemd '!ie om upoedig het A 
me.rikaaiia 'kevnarsenaaZ. aan te vuiien 
me1;; neutroneilÓÖll711én, "(New York 'l'imes 
van, 23 jun.i) 

C,-1 1,- ~•llfüff !»~î xvt.jES 
~.., l\olltE>J ~UN IIEeT 
CN ~l\l ~~ '-t'-~I:: Vl',N 
lt,O(.l:Q€1.S Vl>N ' . . . • 
ioe l~ ... 

1-\<-6 ~tl 
\Jiç,T e,e:>J Vl\~~-ti 
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IS DE NOOD HET HOOGST IS, IS DE 
REDDING NIET ALTIJD NABIJ 

4 - 
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~et vakantiesei~ocn nadert met rasse 
schreden. En hoewel het weer op die 
ogenblik ( ik zi c in een met i:ns ver 
warmde kamer) nog niet 1,111c vermoeden 
dat het zomer wordt, zijn reeds de eer 
ste Jaoanse toeristen mcr dico foco 
toesteilen in Leuven ~esignaleerd. Vo 
rige zondag bleven mijn Of.en zelfs rus 
een op de blanke hals van een omhoo~ 
starende Amed.kaanse dame, die er tuR 
sen twee buien dooy van r,rofi teeTd~ om 
de St.-Pieterskerk op foco vast te le~ 
gen. Ze bleef nog een tijdje geïnteres 
seerd in het machtiy,e Leuvense kerkge 
bouw maar haar aandacht verslnptc zien 
derogen toen deze hnar in een hoopje 
hondepoep dreef, dat een overjarige_ 
worstenhond daar gedeponeerd had. Ott 
toneeltje bracht me cerui coc de wer 
kelijkheid. 
Vakantie brengt toeristen mee zich mee, 
dach c ik. Ook - meestal eendagstoeris 
ten - in beuven: openluchtmuseum met 
allerlei gebouwen in oud antiek, manr 
bovenal bierstad, plezierstad. ~~j de- 
ze laatste bedenking begonnen m1Jn ~e 
zond Oijlepaardverscand en mijn r.epor.~ 
cersneus te werken ... Wie bier drinkt, 
moet vroeg of laat ook pissen. We~~s 
,-,aàr tieeft iedere deEti.P.;e d rnnks l 'LJ tei: 
achter zijn uicbating een ur ino i r , \JC 
of iets wac e rveor door moet aaan lte 
insta'1 Lee r d, maar wa t dient een toerist(e) 
aan ce vangen wanneer hij(:i:ij) op een 
dag coevallir, pisse,rig is of wanneer 
hij(zii) zonodig moet en er i~ n~ec on 
m.iddel lijk een d,rankge Legenhe id in de 
buurt, waar hij(2ij) het ove r to l l igc 
!<'wijt kan? 

o.,. w-~G..w-1'~)- 0-.k~: 0 
W--.lc. ' "I 

Hier lag nog een onaangeroerd (nou ja) 
onderzoeksterrein open. D'e da~ na deze 
vaststelling reeds t:rokken wij er met 
een aantal Dijlepaarden op ui c . We zou 
den nagaan hoeveel openbare WC's er wel 
waren en in welke mate ze op de behoef 
ten van de toevallige toerist en van de 
gewone Leuvense bevolking ~nspee~~en. 
!let koude winderiie weer llU.Ste z i.j n c,C 
fekt niet op onze respektievelijkeblaas. 
l•e moesten veel pissen en dat kwam onze 
onderzoeksaktiviceit tegoed. Ziehier on 
ze vaststellingen. 
lo de eerste plaats moeten w~ vaststel 
len dat de Leuvense openbare wc·• s prak 
tisch uitsluitend afge s.cemd zijn op 
kleine behoeften en dan no~ alleen or 
kleine bèhóeften van mannen. Ben ont 
stellende d i sk r imi.na t i.e kwam hier aan 
het licht. Het s tadsbe s tuur heeft de 
vrouw op dit vlak zo goed als vollec!i11, 
over het hoofd !lezien. (we hebben enke 
le dames•.-IC1 s ontdekt in het stadspark; 
a Ls er no11 be s caan dan U.1;.e;en die ze,er 
goed ve rbor gerr) . Voegen ':'e dac r aan to~ 
dAt nu precies vrouwen, ,n te~enstel 1111P. 
to c mannen, b i o'Ie g i sch onvc Idoende ult- 
11.erust zijn om liet tegen de èersce de 
best r.. boom of pe.·al te d oen, dan wordt 
deze tl i skr i mi natie nog schr i.j nende r , ,•e 
zou al voor minder pisnijdjg worden. 

...., 
...,..J: ...... ~ ...... 

tc.ltwo---~ ,vt.,t, .. 
~f.t ( o/ """-" d,J: 

-1"'"~" -wJ , ) 

Bovendien ligt het aantal openbare uri 
noirs voor mannen niet hoog en zijn de 
weinige waterplaatsjes die er wél zijn, 
moeilijk te vinden. Ze liggen verscho 
len tussen het groen of ze vallen je 
onverwachts in het oog op een plaats 
waar je nooit dergelijke din~en ver 
wacht had. Sommige van deze urinoirs 
zijn ongemerkt gesloopt, buiten het we 
ten van de bevolking om, zodat een aan 
tal mannen die daar gewoontegetrouw hun 
kleine boodschap kwamen doen tot hun 
ontstelling moesten vaststellen dat ze 
op hun schoenen stonden te pissen. 
Wat het onderhoud betreft van deze wa 
terplaatsen, daar is de verbruiker aan 
gewezen op zijn eigen pisvermogen. Man 
nen met een krachti~e waterstraal pis 
sen de bakken schoon voor de minde·rbe- 
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deelden. Slechts enkele "pissijnen" be 
zi tLen een doorlopende of met de hand 
bcdlenbare en dikwljls gebrekkiie water 
spoelin~. Zo heeft ~én van de Oijlepaar 
den het voorgehad dut bij een druk op 
de knop ,,. j n hele onderl ij F ondergespo 
ten werd (of was dat in het heren\.lC v~n 
de ",·orum"?). Hèt merendeel van de uri 
noirs verspreidt dan ook - bij gebrek 
aan onderhoud - een s cnnk die kan wed 
ijver-en met die van de Dijle tijdens 
een bete ~omer. 

Toege~even dat er ook van de kant van de 
toeristen of de bevolking misbruiken zijn. 
L3ten we eerlijk blijven. Sommigen pissen 
~r kompleet naast. Anderen, meestel niet 
Je meest nuchteren onder onze bevolking, 
verwarren het urinoir met een spuugbak. 
•;og -mde ren vieren hun overtollige ag re.s+ 
sivlceit bot op de onschuldige witte bak 
ken , wanneer dna r niet in de buurt een 
telefooncel steac. Maar toch moet het ons 
van het hart dat het openbare WC-beleid 
in l.euven te wensen overlant. Als we wil 
len vermijden dot onze blo1amperkjes ver 
woest worden door bijtende urine; dat de 
duistere hoekjes, gevot,nd door naar bin 
nen staande huizen in een r;ij, blijven 
stinken; dat de St.-Pieterskerk omverge 
pist wot'dt, moeten we drin1-1end meer en 
propere en duidelijk aanr;eduide WC' s krij 
gen . Zeker voor vrouwspe raonen , 
.En kom niet aandraven mè c het arglllllent da't 
je maa r e1in ka Ee!! moet binnen1open, al.s 
je zo hoogncd i.g moet. Want dat is het be; 
gin van een vicieuze cirkel: eerst drin 
ken om te mogen p i.s sen en dan weer 1>is- 
sen van het drinken om dan 01mieuw te drin 
ken om het pissen aan.vaardbaar te maken 
enz . 7.o kon, je het ka fee niet meer uit . 
Daa r enbövan verhoogt deze hand-elswij ze de 
kans dat je het aan dè stok krijgt met 
één van die ellendige pismadammen. Die 
zijn in staat om aan te dringen op die 
laatste ont!irekende halve frank, vooral 
eer j~ binnen te laten, zelfs wanneer het 
water al uit je broekspijp sijpelt. Een 
schande te moeten betalen voor je pri 
maire behoeften ..• Laten ze het pisgeld 
dan maar in de konsumptics ven:ekenen. 
Moor ik dwaal af ..• 
In afwachting dot er iets aan het pro 
bleem gedoon wordt, hebben we alvast en 
kele van de nog dienstdoende urinoirs 
voor jou 11ekiek t. Hou ze in ere 1 
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1 taerisme in llllue.n 
"Laat llrusse·l dan a!L de eerste zijn, Loven 
blijft 'boven. Of het nu in de b~ei:kelders 
is op ar&t, in e~ . iz.en nond 
Sint- ngs éle m an de 
l)i,j,11:e zaliig!I t'· et Beg1i,j>n- 
ho1i ,, dee s wer · sse adem 
van o opbeure 'n de oude 
Alma MaEe1,,stad, die na 550 jaar unive11sî 
teiiu, nog de b'loem van de Vla81llse j eugd 
binnen 'haa.r inuten koesteTt aan de gulle 
borste- Jshe~d, ge1ee~dhe~d en 
,un,ive . u 

'Dn de de .,woorJen <Word't de llof ge- 
zon.ge ven ~n e·en l!oè1?is ti,sche fol- 
der. 11.aar ondanks deze mooie ...,ooi;den blij 
ven de toe'tisnen weg uit Leuven of beper 
ken zich to~ een vluchtig bezoek aan het 
stadhuis, St.Pieterske1:k of het llegi3n- 
hof. Bi" · ertrek va ten uit 
de ,st de toe · een- 
zaro D.e Mie sti.en,p:e],.c 
'i1e)J vatn è aus tère 
et (,T:.euven ge, en 
vli . Het be . e toerist 
rond een gebouw loopt en aan de deuren 
staat te rammelen is helemaal niet vreemd. 
Toeristen in Leuven, wie houdt zich met 
hen bezit:? We gi.ngen ens l'i,ch t eps reken 
bij de ('1:i:asenbond en i,;i de je,ugaherberg. 

ToeTist.ische organisat'ies en onthaal 

De toe,l:'istische o,rganisatî·es, kunnen we 
, al · delen: 

,1. or,ganisaties.: 
;1.'>iaa,t-genercaa1 voo r toin,,is-m" 

,; ,.,t) geef.t o xa . een hotelgids 
Ïlelg,ië. We l<unnen hier het 

i 1 , . ef van Hotel 1linnenhof citeren, 
dan \foor gunstprijzen naar l>euven pro 
beeTt te lokken voaY ee--n verblijf 

n 1 -dag, Maat het blijkt tot 
·n~ e Leve.ren, 

- · -;rb,anc 
,s. )ilell! 

, king van 
r 11euv :ving" 

S;i,ut!-1'ie.ter, liegijnhof, 
et Park, Zoet Water, Dit 
200 fa. , miadagmaal inbe- 

- an•t · 'k) ·en 
aat s deze wer, 
e:emd e,,:, is· 
ensc woo·rd·:èg 
hep sme Da._ 

VVV g , _ eerd in 3 
feesten, toerisme en finan- 

cies. Door het s cer ' . · ht van de 
d gins de voora!L 
e lij khede exponeut; 
's th,;a~ Ç , 

,' 2. ani>saHes. 
- e,uvens gidsenbond• 
- Vtll-VAB 
- valcanti~genoegens (AGW) 
- vakantievreugde (AJIVV) 

Bet ontl)aal van toeristen gebeurt door: , 
1. s,tede!ijlêe diet)st voo,r ,i;oe:ir:i,sme (schepen 

,Mevr . 'll';.e(qu'e,~) . '" , .. , , , 
Deze a,lêns t îis , te 'l)iL,nden 11,)) de ha1l :v11n 
het s•lladhu:Ls. De l!ette:Ti-ij,ke en figu,urc 
tijke dl.'empel en de sl~chte apenil:igsu 
ren maken een vlotte dienst~erlen'l.ng on 
mogelijl<. 1ft het gebouwt:je_van Gab~y op 
,het l'~chplein was een hoekJe ':'oo-rnen. 
voor t:oeri.stische folde.rs e~ 'ln~onnat11e, 
maar e'e11111a8 1 dé b.ouwve,ll:81,!nm;n g ~,n 
bandèn ~~ek ait infomati~lloekje n•iett 
1118e:ii nq!Ïs:r.g~ . 

, 2 Kul! 1!óerenbond en SteJ,l!e Arttou 
• een ;igen public 11elat~onsdi,enst .. 

3. Botels (6): Blauwputo~s. lndustr~e, 
Majestis, Miile Colonnes, Royale (samen 
SS kamers) en Binnhof (32 kame~s~. 

4 Sociaal toe,r:isme 
• _ 3 eug,dber,be,rg ( 106 beddenp , , 
_ l,\\UB~f®i"lll'<ienden (9171 .bedden} 
_ Jc,ampee'1'te1rteinen: Ter M_unc~, Scllool 

berge7l, geroeenteiij,k t·enrein • 

1de leuvense gids 1 d 
De l;éu1.1ense g?dsenbond is, een 1o.1eren•i.gin~ 
van giél's11n, d•ie zieh na een g:i:èl'Senku,rsus, 
officieel gedi'lllomee~de gidsen mógen noe 
men. In den b·eginne was het hoofdzakelijk 
een culturele vereniging, die vootdrachten 
en geleide bezoeken organiseerde voor de 
eigen leden. De vereniginp; gt'oeide uit tot 
een dienst, d·ie o,p aanvraag bezoeken en 
tand 1 elia:itnll·"'" ,l,e,ge'leiden YOOn '.toer19'1,en, 
scbo l en en ,ieJenlgi:n,gen ton-g. 3'00 bezoeken 
met een tota_a'l. van 25.000 dednêmers,). De 
rondleidingen d,ie de toeristen volgen door 
lopen meestal het trajekt: Gro.ce markt met 
stadhuis en Se-Pieter, dan lanis de Naamse 
straat (col'Leges) naar het begijnhof. 
Sedert enke I e' jaren or,ganiseert !Ie LGB in 
sa111enwerk":Î.rig me,t he u s t.adsbes tuue wandel 
voót'dTach,t.in.·-~ntler het motti;, 'tijen uw scad" 
(KUS). D.eze':J<u~-,,.,andelingen worden in 
gericht voo r Leuvenaars en coar-i scen . De 
vco rd eacht bebandelt een gebouw, een ty 
pische wijk of een bepaald thema: Dijle 
bruggen, -gl!oenwandeling, historische ka! 
fees, niestsestraat, ... De belangscell4ng 
voor dit initiatief was groot. Een p;rote 
mo.ei lij khe-i.d bij he't voorbece.itlen van ~eze 
Kuswande'Lin-~n 'i.,s dac er over 'ae ~e~chiede 
nis van de .gewone Leuvenaar zo we,1n1g be 
kend is. Bovendien is hec arch'i ef van de 
laatste vijftig j aa r niet coeganke l Ljk . Het 
materiaal dac s.amengebracht wordt in "De 
Geschiedenis van de gewone Leuvenaar" (ia 
voorbereidi~g), zal ongetwijfeld heel wat 
informatie levet'en voo r nieuwe K4s~ande 
Üngen. Binnen de, LGB 'L~ een wet;Jl.l':rQep 
ges.car t die: •ti~n programma ,Jit:w1':i;,1f-t 
voor schol±ere.n. De LGJl heeft ook een be~ 
langrijke ~oi gespeeld· (en spi,ê'1t die n0J1,)' 
in het uitbouwen van een beleia 1nzake toe 
risme. Van a~ suggesties die door hen wei; 
den gedaan in t971 (installatie van een 
schepen va~ toerisme) zijn intussen uitge 
voerd: aki:±ev,e VVV,, de,geli;ike d i-eris.c voor 
toe ri.sme ·wande;lst r a een . Ms R,.pelpunten 
bHj:,,en ~o.g. altijà: een degeliÎj ke 'folder, 
openingsurën,·(musèa, St.Pieter, DVT), par 
king. 

de ieugdherberg 
Een goedkoop o-ntl'erdak vind le onde,r de 
blote heme-l maar dan loop je het risico 
dooi; een bui verrast te woi;d'en af' door de 
politie opg"yakt. 1rekkers, aunostopp~rs 
(nu ook taxistoppers) koi;tom mensen die 
mee beperkPe middelen de werel~ ~toberen 
te doo~kruisen vinden elkaar i11 een j euitd- 
he,r.b aa11 éle j,eu.gdhe11bei1r 
moe,;! ep mense,n in 1:e,u,Jen 
opge 
Vt: omt er bij u o:11er de 

vlo 
A : ln de je.ugélherberg komen vooral studen- 

ten · hillende landen. meestal 
in :oijn voo-,;al miitsen1 
flol Engelsen,. E,r kome11 o.ok 
wel ,re m~ns e, ,iloe,r, 
zoa e Bdt , 'ts, é:i¼n 
keet' pe,r , , Roman als-zouten 
hun roes uitslapen. I h'eb een, pa,ar 
keer ee):I brief geschreven naar hun 
bes tuUl! ,net de rek.ening van hetgeen ze 
bevuild en vernield hebben. Ze beloven 
telikens dat ze zullen betlaJ;en maa,r ik 
heb n f:l;ank ge: dü ogan- 
bliJc giiae.p 'net ltla11k- 
en fü voorbet'e zji,j•n er 
nu nog mi!'ar enkelen, 1?-G moet !ik 
voor 40 man zol!gen. El! , ook we 1 
eens mensen gebi;acht door de !lOlit.ie 
die buiten sliepen en meesta1 gene 
frank op zak hebben. De e00 heeft ook 
al eens i..emand gestuurd•, 

V-c1 Hoe is de akkomoda:ti,e van· de lieugdher 
b.e-c,g·q 

A : Schame11!. We hebben 2 d'oucll,es me'ti koud' 
watel!. we ]aten onze eigen WC d'oa,r de 
ga"Sten gebruiken, wan,t er z-ijn bijna 

geen sah·i t11i<re voqrzien;Lng/!fi. Ele 
t rekke,r,sl<'e.!j}te,ri is veel ~,e ~"ire:tn, tfC't 
hele geb,ou\,/ is in èen zee,t sle'chte 
staat. A1s je soep staat te ~oken heb 
je kans dat er een stuk van het pla 
fond in vale. De veiligheidsmaatrege 
len zijn bijna onbestaande, enkel een 
paar braaáblussers. Men ~s komen me~en 
voor een br~n·dcrap maar .1,k geloof ni.et 
dat e,r i·ets ii,ian komt. [:R .heb al ver 
sch'Ulende b'iieven gesc:b~ev·~ 'na·ai: de 
scha.pen van foe-cismè. Ze ll~èft b"eloofd 
dat ze iets zóu doen maar er is nog 
niks van in huis gekomen. 

Vr: Hoe is de verhouding tot de stad Leu 
ven? Krijgen jullie subsidie? 

A : De jeugdh.erbergcentrale huu·r.t het ge 
bouw van de stad, tegen een ,se:l\appe 
Uj,ke pdj<s, 111ap.r de. ,gem!3en•te doe,t 
geen enkele' poging Olll 1\e1! g~bouw te 
onderhçuden, aan te passen~ .•. We 
krijgen voot de rest gene frank en 
alles wol!ät op ae hu\frder .dgèscboven. 
Voor het ve,rblijf van de gtoep. vàn het 
klank en lichtspel zoudeo we uit onze 
eigen zak moeten voqr f~nancie,:jen, 
w,m,t hec -is nog, nie•t zeker of e,r sul) 
sidies voor ,z'i.Ht. Tijdens cl'e bier;t.'ees 
ten moes,t:en we schilde-es van he~ Hoge 
schoo;l.ptein anderd·ak geven omd·at hun 
kamers a.J: verde,r verhuurd waren. We 
rekenen dezelfde prijzen als voor onze 
leden omdat ze door de stad g_estuurd 
zijn. 

!lr: Er wo n u · or de 
b•iei;'f· i;,.e,t n om 
he .zJ; .t g an,i,e1, 
door, 'c? 

A Het is · e dat mé:n g11.sten in 
zo'n slechnè omstandigheden het'bergt. 
Hee is zeke.Y geen reklame vooi; Leuven. 
Zelfs in Hofstade heeft men een jeugd 
herberij die goed uitgerust en and~r- 
houden is. enige wat oen 
is pnobe,t:J a'è gas ben · jk 
et.en te $ Gelukki~ 
mees•ten J1 · er )fat g~ e.en 
mini,maal _ t en zijn z me s al 
erg dankb~àr voor wat je voor hen doet. 
flec is wel pijnlijk om te moeten vast 
stellen dat je werlt zo sle.eht gewaar 
dee11d woi;d,n _doa,i; he.t s tadsbes.tuur. 

Krijg jij je TJ>ijlepaai:'d niet tijdig? 
Ján.j'g jij je- 7Jij'lepaï:a'(], "langs vi,7,e omiiegen, 
omdat we jow àdree verkeerd ecJlrij?Jen? 
Krijg jij je !Yij'lerxza:Nl he1,emaa7, niet? 
Schi'ijf onmidde7,7,i9'k een boze br>ief naar 
het red<Jkt-i:eaiiPes, ~lidàe inkomstattraati 

VlJS,, 3QOOlllóleuv111- ef'n.;.·-~2°1=~r:~"1 
1 1.:' L_J 
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Speel:plein'fe•!!king i. · ilef 
voor kinde!ila;-àch'ea'. s- 
s:i.ngen djn die u,iits s 
staan ¾'an de oû_clers, . niet uil. t 
werken gaan, om het te 'ho\!4"n. 
De speelpleinwerkin"g , de eerste 
plaats voor het kind. 
Het is evenmin een korikur~ent voor de 
jeugdbeweging, want die zijn voornamelijk 
zondags aktief en de deelneme= blijken 
trOIJllens ook verschillend te zijn. 

De organisatie t:iewerking ligt 
bij dé j°eugddi 1l~8, d,i,g lfan 

• samen me c. de D ltoren e.e,;1. pro- 
gHmma ui•twe'>rkt. 

Leuven: de Bruu1 
Sint-,Maartensdal 
Erasmushof 

Kessel-1.o: omgeving zwembad en sporthal 
Heverlee: te~rein Pakenstraat 
Wilsele: het Fort · 

Van maandag tot vrij:d·~g và_n 9.30 tot 12u 
13.3,0 tot 17u 

D.ata: 3, tot 14 j_ul!i, 2-4 j
1
u'N. to't 1,1 aug., 

21 to'ti 25 a 
'Áiill!e ak d,vi'lle•jJ,i::e·n 
i'\<IIID>men. 

:!lto 
Jene 
e,r g 

·oni toren 
. , e dat zij 

s . '116 zijn en het ges - 
teem aanvaarden (-i,s: intern zijn 
Bosco, bereid zijn iedere avond he p· o 
gramma te evalueren en voor de vo1ge.nd'e 
dag te programmeren). Voor de 1;eu.vense 
speelpleinet1 komen de meeste monitoren 
uit and,_e're prov,incies, voora1 uit Limburg,. 

DP: Op ~en ve~gadering van het Jeugdpa,.r- 
- ar,t 1 9i77, werd d'e vraag ge- 

•t buurtmonitor.en in t:'e sè~ke- 

\ 
. , 

Pe nood aan speelpl~inw~rking kan alleen 
~luit de vroegere deel-nämecijfers gehaald 
i,1orden. Toen er in 19,'72 it). Leuven mee ge 
start werd (onder t.ibert als schepen van 
j~ugd) , bed,roeg - ·, d aan.tal aan- 
wezigen 56 (op ) . 
In 1975 was dat n. Vanaf 
J 977 werd de hel! oot-Leuven 
georganisee,ra, w en Heverlee 
een gro *es'sel-Lo 
li}_ 
V • • E!en Jr4, tal 

prij,s aan 
de :fr,. per da.Il( 
et). p,er k•ind. 

de don-b~ me111itoren 
Aangezien de Do.n-Bo de u4t- 
aindel:Lj1ca leiding d'e "11akant:i!e- 
1pe~lplainan, namen op· met 
Dil:k Op de Becq' ~vê 'jke) . 

DP: ~11n je iets vell'te.Ben o:ver de keuze 
viin, •pee:Lplie,nen en· mon1,toreri1, 

Dirk-. De keu.ze van ~pee-lp'.leinen :Le vooral 
iititorhch gegroeid. Zes j1tar ,geleden is 
MD bagounen met speelij>leintjee op de 

==o::.-,:,Bruul eu Era1111Ushof. Dit wa1ren vooral ar- 
1i'è.fm1buul'ten. GeleideHjk aan zijn er 

apeelpleintjes biJ gekOJl!Bn, waar- 
.Il opteerde voor kînderrijke buurten 

aan speelpleinwerkin:g. Deze kau 
urt in nauwe samenwerking met da 
@at van de Stad. 
oren worden geleverd door Don 

(~\ld-Hevulee). D9n-Boaco heeft aen 
~UHbool en 011gs~isurt jaatlijlt11 

.zou ûite,x:aa,rd ideaal in~•n, Het 
p is bet vast -krijgen van woldoen- 
d nen , Een paar j aa.r ii:e leden heeft 
de s_tai! be t geprobeerd, maar de opkolils t 
was zeer mager. Op het speelplein in de 
Páke~straat te Heverlee werd àan de oudste 
kinderen gevraagd of ze het volgénd j~a~ 
geen mo:nitor wilden zijn. Dit bleek ook 
geen resultaat op te leveren. Je móet 
daarbij bedenken dat er 60 man nodig is ., 
voor a·1 de speelpleinen samen en dit ge 
durende 2 maand. Welke buurtbewoners kun- 
n · · , oor vrij maken? Bovendien 
i- ''edi;,reen bereid om m, 

t• g!"s·:J.o'te,n sy,s teem►
i.edereen laa-t naa,r .,, 

· · valuatie en voQt,b er 
wéi.nig terecht, 

DP: Misscnien toch wel, als het buurtmotii 
toren zijn. Wellicht voelen ze zich. ~eer 
verantwoo~delijk als het een eigen buurt 
of wij"k betref t7 

Dfrk: 'Ik denk dat dit bij de speelpleÎn 
tJes bu.i.cen de stad gemakkelijker te 1:ea 
lise,ren ~al zijn. Er bestaan plannen om 
tagen 1980 de speelpleinwerk:i'.ng uirt t.e: 

• 24 ,ple,intjes. De 
t a•lle"en plaat 
n .zomeo:w11k·ar)t • 
ke:rs,tv.e11lof e 
n bv. woensda 
de begd4îdiJ1g zou 

wei:,klozen. Deze mo - 
wel d,iohter bij de l5uu.rt 

st. nkt eraan om-rvo l gend jaar 
met llet eksperiment te beginnen. 

OP: Wor4t o~k in de spelen de band met 
dë 1!:uurt ge'legd? Maakt men gebru.iik van 
z~. :Ï,n'Éo.1ill1iltieve spelen, die maatsclîa_p 
·p.i.J,~er,~C:hte elementen inbrengen?' 

appij-geriëhte is zeer mod= 
. eite moe,ten we nog dé mees,te f 4',J kindei,en lei,en (samen) spe ren. Ze ziJn 

• • zeer individueel en 1kunnen moeilijk nët 
groepsvei,b8t).d leggen. Bovendien is speel 
pl!einwerltlng wel: gemakkelijk te program 
mei,e-n,- 1DSar de uitwerking :i,s sterk aflian- 

et aantta•l kindenn, dat kómt, 
' ij,d van de:i:e kindei,en,, van 

·1;. De moni to11en, dw,ingen d'e 
,f 6ot s.pe·hn, De 
n,, Een mo-nditor In 

, ,eiien o,p de 'g'e:geve 
kontfouheit, lfor: 

g • zinvol bezig zijn , an~ 
de e o,p dat moman,t, 

monitor, wie ben ... 0 
111 • 

De meest gehoorde kri~iek op de speel 
pleinwerking van de stad is het inschake 
len van ''vreemde" moni1i9,ren. 
Bovendien wiss monitoren om de 
14 dagen. 
De ze geel urmen wellicht 
kn,appe' j'n , maar ze w.eten 
hoe d'á ian de wiili'k z·eaî. 
Zre kun 9gtsch ond·erlegd 
zijn o d te bet,rekken 
b~j he,t spe-1.., _gen er misschien 
ook in om ko uitsluitinRS- of 
afvnllingsele çe schakelen. 
Maar wat wet at er zich •buiten 
hec plein, in de ve~ttouwde omgeving 
van het kind af~pee1t? 

De gekend!ë 1ba~eri,j en liet groonwa,renliuiis• 
~onen bejl·t de moe'i.tte om eens ,op een andere 
~l!•Pe.eils·e~' manie't' ontrdek,t /te wo~deri. iRe,t 
l!S göed te we,ten da,f! :J ajl of Mieke in d.a,t 
appa,rtements,gebouw -woont, zo kan Piet daar 
ook eens binnenlopen of kan Ria vragen 
da: ze eens -komen SRe>len in ihun grote 
tuin. ~n waarom zouden kinderen niet op 
hun manier spelena kunnen werl<en of werkend 
ku.nne~_spelen aan voorstellen om hun Re 
v~~rlllJke straat i1"eiJ.-igei, te maken? 
W~Jkbetrokken spel veronde't'steLt wi kmoni 
toren•: Je zou denken dat in een perl.o e 
v~~ (Jeugd)werk,looSheid er ·toch in iedere 
W·lJ~ een paar geroepen:en zijn (proficiat 
dµs,, voor d1e bes,taanae pl!annan), l<le t 
J:e:lid1~st)eiis,, o1;1tl'ei;:wij:zelj\s en leTaars :,:L:r- 
2 maand va~a;itie ihëlibe.n Hjlten ook voo,t 
de h•~nd '11:ggende ,kanil-idat!en. 
Het ·l.nsohakeilen van vreemde moni·toren 
beschouwen we ·a'1a e:en laatste redmidd l 
Qf de uitzonde,ring die d!! regel bevee:bt, 
We plJ.ei. ten voor h·et voeren van een "inte~- 
se kampagne" a a " li'k b oor e stad, om zoveel 1110ge- 

D uurtmenaen op ta sporen en te rekruoi: 
teren. Het Jtiln g-~-ven ~-j , ..,,., -~, maat' IN1l 
moe.t het ook eerst villen! 
0mdat we atilletj!a aan vermoeden dat n 
voor dit "natrappen" een rode kaart k 
gen van de scheidsrechter, willen ft d 
goed maken door een. kijkje te 
fr~take of een aoh~ohtera poglM mensen :Ln te Hflllke:tm. ·u 



wiik5ipeelpleinties 

l • 1 

fratske 
We laten één van de initiatiefnemers 
Willy Van Gomp,el, aan het woo-rd. • 
'
1Fratske is de naam, die de kinderen van, 
6 tet 1 6 jaar, voornamelijk van de wijk 
~oven~Lo, ~essel-Lo, gegeven 
'hun >1eke'li:jkse speLr · 
~akanti-emaanden j,uli · 
!:i&t ie f kwam tot s, 
a,r:i{f,t van een 15 tal 
m:e,lij:k 'Van de !)oven- , 
de wij,k i.v.m. spe1werki 
j,eµgd "ilden opvullen en n 
een leerrijke en ontspannende vrijetijds 
besteding in groepsverband wilden leveren. 
Een grootscheepse propag~d·I! b rach t gemid 
ae1a iedere donderdagnamiddag ~en joelige 
bende van 60 kinderen bijeen, welke inge 
deeld werden in 4 leeftijdsgroepen, die 
e'Lk 3 vaste monitoren hadden. Èen hóofd 
,monitor fungeerde als koÖrdinator. Voor 
materiaal, lokalen en ve r zek · 
oij JG .Jobo Lo terecht. ·Dank 
76~17 werden er kontak,ten, 
bailaen enz. ,tussen de ki,ndei:, 

ten. Het geb;x:_ek a een 
·,a,t:iefrijke mond.toce e•rt 
an van '.Fr at ske l 8 , ma t:'el 

geen a,fi·s,tei]". 

Het voo11dee1· van Frá'tske was 
het in handen nemen van de g 
door gekende jonge mens·en v 
s.at meteen eèn garautie was 
dee1-name van jongeren. Posi 
de samenwerking met de j'eugdc 
materiële steun als begeleidersJ. lfet 
groepsleven tussen de kinderen 
wijk Boven-Lo werd alvast verst 
a1 wera er via het spel niet st 
s,peeld op Boven-Lose situa · 
brèk aan iuitiatiefr,ij 
jaar wijst tenslo~te o 
ideaal en werkelijkhei ,et 
tblind voor zijn, ook a 
~[eiaooi voor buurtmo 

T• .t sçhtij'lfèn 
e11 l\o.o,pge:v:~!I 

'mi enöuis,? .• 1He·
1
t 

we e moe~te om d'e i 
hiell' te, ve=eltden: J:e - 
.Meil:aan :.!5, l{eg,se 1-Lo sta 
j.eugda,te1ier op zaue rd'ag I J 
voor kinderen van 6 tot 14 jaar, en &it 
elke zaterdag vanaf l<i tot 17 llUI:. 

sport (en krea) week 
Reeds een restal jaren richt de Kesselse 
Sport- en .Jeugdraad de laatste 1,1eek van 
de zomervakantie een "eporn en ik,r,ea:t:Le!le 
week" in. Een 400-'t'll l ,1-onfer.e,n van Y 
tot 1·6 D•48'1i' nelill!n e,r, aan ded , ,;-ercieeilrd 
oveli' 3 1eaf't1.j1dagtoap,n e'n v.e,r,sprellia o:v-ell' 
een 3-tal terreinen. 
l)e 1!ueie JQet Groo,t-l.eu\ten zette di,t i'.ni 
tia.dtf op de l)eUtng: in ~8· Icon Mer;voor 
(teli'echt?) geen 100 000 f't'. stadstoe'l:age 
vrij-gemaakt worden vooi; een Kesseh ge 
beur,en. 
Eiin van de begin-initiatiefnemer-s, L.Put 
t:ellllm8, kreeg het voor mekaar dat dit 
Jaali' met de ateun van Bloso en de sport 

i!i",äad een aportweek kan ingericht worden. 

SPORT (EN KREA)WEEK: 28 aug,-2 sept.78 
leeftijd: 6-13 14-16 
waar: Boudewijnstadion Reiberg 

,6-1() jr: ter plaatse 
+ 10 jr: gaap ~9~ op stap 

wat: full-time spo~t totaal programma 
uren» vanaf 8. 30u inschdjven 

1.2 - 13.30 u 
's mil!dags: z~legenheid om meege 
brachte bc te.rhammen op te ecen 

13.30 - 16cuur 
deelnameprijs: 100 fi;;voor de .ganse week. 

V.oor de oudsten blijft het op Heiberi: coch 
eerder een krea-week waar een weeklang 
water-, nacuur-, radio-, muziek- en kos 
mische golven zullen geirocseard worden ... 
Dit maal werd het 11rograJlllllB uitgebouwd 
met inbreng van de jongeren zelf. 
Het loont de lllOet:te dit te vermelden want 
ook speelpleinwerking wordt heel dikwijls 
gepland zonder inspraak '1an de direkt be 
trokkenen! 

het hele j,a·ar door ? 
We wi?len ook nog- jle beperktheás/1 van de 
2 maand speelpleinwerkin.g, v-e.rme]den, en 
applaudiseren V•Mr de ui:tb,:eidingsplannen 
voor paas- en kerstvakant:î,e en andere 
vrije dagen. 
Doch dat is (onzekere) 'toeJc9mstmuziek. 
In die verband willen we ook graag net 
jeugdatelier van de Ridderst.raat vermel 
den, waarin men toch vel naar een wijge 
bonden en kontinue werking streeft. 
Naast de wekelijkse aktiviteiten voorzien 
zij ook een vakantiewepking - zij het 
dan niet dagelijks - 111e't de vèl.'tr9uwde 
monitoren. 
Êr zijn kampen w ouds ten 
ook a:J. aan het gend 
werkJaar zai kt 
llon Bosc·o moni 
We keken ook n 
Brugs fo,i t:La,t-4 ., 
Vrinwitligers et he[e 
jaar doo1, met e eriaal 
van wiljk tot wij' e gaän ze 
dan vooral naar d LJ: er geen 
speeipleinwerking 1: • Hie,rvoor 
kunnen ze ook op .f.înauc i, e steun van de 
Stad rekenen. 

,en 1s middags ? 
Naast 1bet ontbreken Y,l!n :de 'kont:Lnu'i.,teilt 
i,n ietding en we,r.k!Î.ng,1 wilil!i!;en We ook w,:in zen 
"óp de mi,dd·agl!eeml!e. Yan_. ,1,2. <11,ur 1tot 13, 30 
uur Z1ljn, de mon'Îl,boren 41fi'.w.e'Z~. Speeil;p,l,dn. 
werkil,ng, b-ied•t dus geen ,epvang voor ld!nde 
nen van óuil.tenhu,iswer.kenden', Er bes1ta11n 
we 1 zogena4Dide dag)ttiren,, waar de kilnd·er,en 
's morgens mei: de óus w.orde~ ogpel\aalld' 
en 's avonds vorden teruggellrach.t, 
Voor dagkuren kan me op voligende plaatsen 
te1,acht: 
- speelpleinen Don, Boaco Heverlee 
- Speelpleinen Groene Zone Heverlee 
- K.M.Solidariteitswerk Leuven 

ln 7·9 zou éle 3eugddiens,t de \ol:&r.king ,;,H len 
ui tbr.eriden t-oif iKorbeek-lJo en ,W:ld:~aa1l, 'Er 
s•taan t !ree1l ,w;a,t ande,Fe speel- 
cer-rein r/J!ang~:iJ,rjstje. 'Doch, ,zor 
lang er jke in-frastruktuur be~ 
s-taat v 'nen, met vel'e (u,itnodi- 
ge·nde,) en, zaL het Olil.lllOgeli,jk 
zijn, a,l doelingen van de jeugd- 
dfenst ~ om de spee1f)leim.rerki.'ng 
voldoende te decentraliseren (en met vete 
mogelijkheden bedoelen we o.a.: goed be 
reikbaar voor k-inderen, en met de nodige 
voor-zieningen ~oals WC en w'ater). 
Op de ·begro~i~g ~an 78 is wel flink wat 
geld opzij gelegd voor de aanleg van 
speelpleinen. Xo.ch zou de bevoLking1 voo,r- 
al ouder ingen, wat meer uit 
hun sche als' ze zien da•t e,r 
in hun w· ,speeLmogelijkheden 
bes taan,. · s men trQuwens al 
zover GR • Dij 11.epaa,rd 7•~ 

In d:iH± ve,Jiband kan eok wél eens gezegd 1<.oîr 
den d'at men ggen s,p.eel:r-u:.i:n\te maakt door 
e·r een aanta,1. sch·omme'l.s o;f glijbanen, te, 
installeren,. Waarom kie,s1! men niet meer 
voo.r gezel'lige ''w&ikruimtes" waar iedereen 
zich wat kan 11it1even ... en waar ouders 
misschien wat meer met hun kinderen kun 
nen spelen. 

Infrastruktuur van speelpleintjes valt 
echter onder 3 verschillende schepenen, 
die wel wat meer samenwerkingsgeesc mogen 
ten toon spreiden. (~nciaux staat in voor 
scadswe keels voor jeugdbeleid 
en Thi oor sport~. Dit kan 

ken, maar vol.rgl?,l\8 ons is 
meer om a'1's inwoue-qs V$)il.. 

opn-ieuw van je te laten 
horen. 

~pe~lp~eü1- 
we IJ. ïld;et tel,' sp,rak"e 
kw t, hoewe•l <!e 
j~ ger, in de spee,1- 
plei tellen van de 
jeugd ouden wellicht 
méér _ , leggen als ze 
bedisku den en het fiat krijgen 
~an de oten jeugdgroepen bij 
het jeug .•. 

tot slot ~ 

Het was me,t 1 zeker nie,t onze 
l:>edoeHng o_ te doen aan de inzet 
!tan de mo. · de Don-llosco keder- 
•êcboo,l, id om daJi:e'Lil:jks na 
het w nog ene,rgte te a,te- 
ken, , he,t zoeken ,naai: lll()ge- 
11 ij:k 01lgeJ1d'e da,g, ~a1t we 
Mij, U·l!(B dllt hetzelfde en- 
gagement ook te vind~n is bij eigen lllenaen, 
Hie,rvoor zal/ dan wel een grootse zoek- • 
wervingskampagne nodig zijn, 
Wil men een speelpleinwerking degelijk 
gaan uitbouwen, dan zel men hiervoo 
voldoende kredieten moeten ter bea 
stellen, Speelpleinwerldng 
neeg niet me~r oubezoldigd geb 

( 
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leken,, ,De was •he,t een- 
~1:\1111 van ILeu'le usee l:e · 
cijdene Leuve .. in ·cJ:e Mü·ssen- 
eti:-aac warel\1; a11,en ze ndreti 
op L'euven We • 
J, is astmatis • ,t; (P'e•tig ma<U> 
most a•n ver ken om opa- 
dsm te komen. Zij.n vroUI,) die aan liet an 
dsre eind van het nette voorp'/.aatske 2i:t; 
houdt-~ he~ gesprek ~ gang. De plaats:_ 
kss s~Jn kte~n maar '!Je:t"1,ef1.iJ"k voor hen. 

"çils i1 · ster 
was ... t, 

. • • 'kwam et: hie:r, ge_en autcómobiel meer 
binnen. 't ls al struik ~n lawaai. Alleen 
om t~ lossen of te laten mochten ze er 
nog 1.n. En voor ga17ages is er hier geen 
p1aats i':l de Mussenstraat. Ik heb gehoord 
dat ze hlet: cegenoven (en bij wijst naar 
een veX;'alien m zouden maken. 
E~':l plM.n i,n ,p a·ges? (We ver- 
Wi!.J•zen , àn de s.tudetr- 
t_en:,) 3'o_ met wa,u WJ,ter, 
ee'n (on nken , 
De •twee ,ie aan het 
v'èrkrot . , ,_ deze week komen 
leeghalen. Ret werd tijd want de rommel 
die i7dereen er im smeet begon tot hier 
te st1.nken. 
Ik zie ook liev_er JÏonge ge z i nnen komen 
of jonge mensen dan studenten. Met stu 
denten verkrotten de hulzen en ze jagen 
dikwijls de uit hun huis 
omdat ze i:li · ·n" We hebbe~ 
ni~s. tegen en geen mil-jo- 
naü; z~jn. 0 

U heeft; van ons 'l'Wg een de»de deel: te goed: 
"Flat zijn onze 'leuvenae po'/.itiekers met de 
Mussenstraat .van ~7:an?-" 

En als gelukkige koper wil je wel eens te 
we ten komen we fke p l!annen men zo '1,oo.r 
heeft met d uren laten niet 
'1ee1' positii· e s t r aa't woa.,d:t 
11echtgetrok Q moeten weg,daar 
komen ·gang üeit ligt op 
loe1; en llin k al te trappe- 
len om uit te breiden. Dan maar eens gaan 
horen op stad. En bij toeval was er die 
week juist een tentoonstelling over'wonen 
in Leuven'en in de PassePartout stond er 
foto van de wijk mee als ondertitel 
'Een nieuwe toekomst voor de Mussenstraat?' 
Wat voor een toekomst dat zou kunnen 
z'i:j-n wilde een · dwilli,ge ambtenaar 
we:!. l<wtj t: voor koch.t de stad 
-aUes op,,.smee·t a n bouwde de 
buurt terug op lfde stijl 

· .natuurlijk-. Een ~e.QW soort Groot Begijn 
hof waar de huiz-en gesaneerd en d-e bewo 
ners buiten gewalst worden. l>it bleek 
wel een persoonlijke méning te zijn want 
er was nog geen bijzonder plan van aanleg 
voor de buurt. 
Er is in elk geval geen tekort aan plannen 
voor de Mus sens tor;aa_t. ,Zo kan je de buurt 
saneren door ze 11lat te smijten en er 
een nieuli' ,gebouwenkqmple.ks op te zet ten. 
De universitei,t Ls .daatvan z:ekei, t1iet 
v:bes. W11ar nu de URen van Gamillo 
'l'or-res (s cudenho - hte111a•an in de Brus.- 
se,lse s·t11aat,sta s er ook zo eens 
een w~jk. Ook de ma 2 (studentenrestau- 
rant)en de l:0'5alen cjaàFTond zijn gefundeerd 
op de puinen van een ganse buurt. 
Binnenhof heeft zijn plannen weilicht 
ook klaar,alleen ae stechte konjunktuut: 
houdt hen alvast 'g tegen. 
En dan heb je de van de studenten 
ai;chnektuur Izi · ,ar,d): saneer 
àe slechtste ;oi,eel 
mqgeHj,k de r meer dan 
3_o ,garages v U:tolte-ziit ter~ 
Sëuden-ten me -n !<,rot om ,tot 
een soort bu aan groen- 
aanleg enz. 
Het is het enige P,~an dat de Bewoners 
spaart. De vraag b'li 'rt tuur?ijk of de 
politie~e wil aa om iets in die 
zin te verwez t is in elk ge- 
val de enige de echte be- 
woners van de . Zij hebben 
èr .recht op dat _ beurt. 

· , .lDEDR 

di v-rna.g d a gl!'oot en de pr,ijzen hoog •.• 

,flun h11,is"'6rli(Je • gen hui~jes- 
is ie13l'i mooi v e~iet.lWbo~.• 
Ee·n modei'n I<~ ,nd op een 
geaeUige. 2ee . . en veet. 
hout. Boven ie een b'adkámer. geins-taZZeerci-. 
De kosten van de verb0U1M.ng 2ijn (Jedrlikt 
omdat K.en M. za<J{J~boratel en hamer aeZf 
!,/eten te hanteren. Onbegrijpelijk tijkt; 
het hem dat de studènten CU'chitsktuur 
een kant en kZare 'hanàleit]ing voor ver 
nieuwbol/l,J •ongebruikt in de ecliuif hebben 
steken. 
Wonen in de e-tad, é gewone 1,etwe- 
Ma?', l;/1,iati,g en .t n het etáçls Ze1.fe,n, 
1ieek hen hee 'Z:,ll!q.,t e-t'if}kiev dan het 
modieuee huisje, , \-/;en. 

goeie en $1echte 
elannen 

De màia'l\ee in het 1,e,zers"tub#veken'Beárijf 
heer.et verl;ler. AZe db.t ·zo biiJfl; voort 
duren, zuZ1.en we meer. en meer o=arheden 
moeten gaan oclwijve.n_, sodat 1ue veeZ reak 
nes ki,ijgen. Maar kon, dé vakantierm.krobe 
zal, er -ook tueL uoor ié-ts tueeen zitten. 
Stuur ons een kaar't;j,e ~t de verve Zan 
den, OK? 
Tot nq de vakantie! 

dingen die er in dat; v-er.b:and r~eda 'tang b• 
af;Jian tussen ds openbare ffll:lcht en de ka 
t:ho:1,ieke universi-tei/P. In fei1J.e ,-we-Pd rtee4a 
'tin 1·83.6 een ák.koo'l'd gps71o't.en t1.1es1m het 
S:~ctdslies~um, en de ~i1fe~itef t,, Wtf,<U'bifld de 
1:11,toef,en~Hg van dê gene~e1àmde i,n S-1;,Pi,eter> 
ui:tstuitend·aan de univ wei?d '/lcevert'l'oUIJHÎ, 
Ei(fenU,jk is de toestand dat de uniV al.teen 
voor de- medische kant van de zaal,. inetond 
en het openbaar bestuur vooP ai ds resteren 
de, taken, b'lijlJen besta.an tot in 1977. 
Tot dan heeft er een .overeeii1a;)mst tmeeen 
äe ucr. (franstaUge univ) en de 000 bestaan. 
Uèéa:r:> o.ok het 11/Jaa~huia-" ontsnapte niet, aan 
çfe peM,'7<e1,en van •ILertv.en vtq,ams 11, ,en op 
ift/0.967 gaat de ,lf:aait.Brti'é o.v.ereenkomet tue- 
1sen de 0'00 en de ·UO!) ir,. 'lpj,if; a'lr.koor.d was 
af!gesZ.0ven VOOJ" 9 jqa,z> en 1,irep d~s ¾.ormaa.'l 
-ten einde op 31/12/75,. Île IJl!liV verbond. 
ziçh ertoe een t;imi,ng:-v0gr te leggen voor 
het overbrengen van de V1.aamse medische 
diensten naar St.~eter en dit binnen een 
-termijn van 5 jaar. Volg-ene het akkoord 
van. 1967 werd het beheer van de kUniek 
toeverti'o.w.d aan een konii.tee bestaande uit: 
voonzi-tter der coo, 3 effek,t;î.'6JJe 'leàen dtW 
cao, de medisahe dinekteµ:,, (UCL), de ad 
-min:istratieve direkt'euz, fC@OJ, ds chef van 
de V'eZ'p'legiflg (rJCL1" ,:J,,e a4}riinis'l,ratieve 
élirek.teur van de me<lV-!!-olie fJJN.ui,te'ltt (rU0&) 
en de sekree~s -van d'e l,'~0,. A1,s 'eigeti1Uzf> 
vqn St.Pieter hacl.'de- cea de meerderhe.'.d 
in net behee:z,skomitee. Circa 230 tJerkne 
mePs waren dus .'.n openoave dienst met 
aUe voo:rdeZ.en vandi,m. Ket ven,1-egend per 
soneel, resortee;r,de onder dé uitiv. 
Op 15 ju'li 1975 werd in het; grootste geheim 
door enkele p1.aatse.l,ife.e koppen van de CVP 
en ESP (toen neg samen in het stadsbestuur) 
=onde1° dr>ie 1-ederi van de COO ,een ontwenp-, 
akkoovd ondertekend me,t de KUL, zo1:1der dat 
de andel"e 'leden der @do hiel"Ván iets wi>s 
ten, en ~oi:i,der dat i~mll1'!4:J,/:ist wie aan 
di!:fë poUti,ci die opdz>'aêht nad .gegeven., H~,t, 
gevai Z.ek.te echter i.41', ~- vakbonden spron 
gen in d.e brea <l,aizi, zi3 ,t;-ewècllt mêendsn 
dat d.e rechten van de werknemer.s de:c C0O be 
dreigd werden. De po"li,tiekel'a stoegen in 
panie1', =t de gemeen'tè!"áad81lerkieiingen 
van 19'?6 moesten 1'!0{I komen. Ailes gimg in 
dé doofpot, maar de- ini't7i:át:iefneme!l.'8 gaven 
het niet op (men kan zi,,-c?t, afl)~agen W®rem) 
en in jo:nua.ri 1977 (na de verki.eaingsstorrm} 
werd tussen de COO en à~XUL èen akkoord 
gesloten, Volgens "dä:fé konven'tie zou de 
1CUL ins.taan voor de me11iJsähe 13orgr,n, fflQ:aZ 
ti;j'8.én, emi ..• liet OC],ff{! 1:'v00vlieen t:JO-ei) vóoi' 
de '?nstandhouding ván 'de in~s:tr>uk-ëuw, 
(Be ver1.iezen werden /:Ï4_e aan de öpenbare 
macht overgetaten). Het afvZoeiend OCMW 
personee1, zou dcov de KtfL t,Jorden vervangen. 
Men kan zich dus ook in het geval, van het 
"Gasthuis" afvragen, 1,/61.ke .duistere machten 
(en pol,itici) de gemeenschap heb~en doen 
opdraáien voor bepaáide pri-veebetangen. 

(Naam en adres bekend) 

Met vee i be,'!Jangste 1, Ung, hel2Àen wij in het 
D:ij'lepamtd m>, 7 de koitfe histoPiek van ·het 
"Gaathüis '1 ge èesJen. Het art.1,"ke t Zaat dsae 
geschiedenis eindigen in 1/l52. Nochtans 
heeft het A.Z.St.Pieter na die tijd en 
vooraZ sinds 1975 nog !,/6Z wat geschiedenis 
gemaakt. 
We mZZen hie~ èven ingaan op de vevhou- 

-j- 

pe h1,1.isJesmetkert!s sZawJ; we.i3r toe! J t 
Ondanks een wettel.ijke biaW<ering van de 
huw.'t'(Jrijs, 1.open e:v in het Leuvense toch 
oog mensen rond" d-i.e een ni'eUZJ)e huurder 
een hoge:r,e huul'prijs wiHen a:fdi,ri,ngen. 
De Hee:o 1. Groenstroat 146 te Hever1.ee 
llli-1, in de St. Annastraat 17 een Vel'hoging 
toepassen van meer aan U ~- 
Hope 1.ijk t,rap't niemand ent;n. 

fn®m e1:1 1q,wes beke,Îd ~ de rt!edakitiiat 
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Ook al schijnt het soms• arrde·r,s ce zij'n, de 
weg die tot heden door de arbe~dersbe'We 
gi,ng ,werd afgelegd is ei,genlijk nooi't over 
rozen gegaan. De meeste so.ciale verworven 
heden voor de wenende mens z_ijn er geko 
men na een dikwij 1s harde eJ1 langdurige 
strijd. Om dat te bese'ffen moet men maar 
even de sociale gescbieé!enis van ons land 
overlagen. De eerste -periode van (minieme) 
sociaie recht·en ligt in de t,ijd van circa 
1•886 tot 1914. De ee11ste ~schuchtere) so 
cia~e wetg~ving_ ,krijgt dan vorm. Een twee 
d•e belang,.ijtke per,j,ode hgt 'tussen de twee 
we'l!elJ.doorlog!'n, maa,r i,n, de der td ge-r ja11en 
beeft men ecil'genriijR nO'g n<iet veel ,meet vcr 
wo,tven dan de -acl\t-uten-dag, de zondag,rust, 
een bi;gin van pensioem,èg,ei.i:ng en k.ind'e,•r 
bij sil.ag. :tn die tijd wo.i:éi.t \Ic.or ,de vakbcrr 
d;n steeds nadrukkelijker de eis t"ot een 
vl!cralgemeend betaald vea,l:of geformuleerd. 
Hier en daar waren op dat gebied reeds 
enkele voorhoedegevechteh geleverd en 8e 
wonnen. Zo hadden bijv. çe arbeiders der 
cemencfabrieken reeds van in 1927 eén week 
b!!cta·al.d vei;lof a,fgedwongen-. Maar bet bleef 

~ bij een paar ui,tzondering:n tot in 1 ~36, 
,e·en hee·t jaa•r in onze socl!aal-c-econom~sche 
gesch,ieden,i.s. 

-de g ~i1ngen1■. 
-vanl93:6 

-de praktijk 
-bij de arbeiders 

De, jaren 1935-36 zijn voor de atbeiders 
beweging moeilijk vei;teerbaar-. ?nze munt 
werd met 28% gedeva1'ueerd. Dat ~s natuu7 lijk alleen een g oor het kap1- 
1jaa l , de koopkr ac -kende men! . 
wo11dt. er. e etast. BXJ 
,de verk,iez,' ,den de 
11ege,11i:n,gs:p ~~ei>~l!en 
en sociaal), ve11hes" 
Begin juni b1.1e f to~ iin 
de Aotwe1:1pse h'a spo.edil!g . ,. 
over naar de stee an Wdlon:i.e 
en Limbuii:g. 0p lli juni w , n doojr de 
vakbonden met een dud.delilik eisenpi,ogramma 
de algemene staking afgekondigd. ai.erdoor 
komt de nieuwe regering ()net dezelfde par 
tijen) dii;ekt onder druk. ijet is op die 
maniei; dat het eerste 'Ve'l'aj,gemeend betaald 
varlof e:i; komt. De vel'tlieuwiog was niet 
revolutionai:i;, want de W'et van 8 juli 19'36 
kent aan i.edere mcb,eidè11 maar één week. be 
taal:d ve-rlof toe op vo,QFl!(a_arde, dat hij min 
&·tens lién j1aar in dieJ1,S•lf i,s ~ewees t bij de- 
zelfde werkgtw',er,[n :d •ük b~ach~ dat 
•t zich mee dat v-e,l!e 'e.11,s• d1~, d•tk- 
wijls van we:i;kgever v den (b1Jv, 
bouwvakke111 e.a.~ nog geen recht op 
verlof hadden. 

Rièrovermoet men zich niet te veel illu 
sies maken. Op reis gaan ?.Oals nu zat er 
vo9r de werkende mens toen nog niet in, 
Hee sociaal toerisme was zo goed als niet 
bes t-aande. Nog ja ren za 1 dan ook voor de 
a rbe i-de r de "ccngê payê" niet veel meer 

· · - . week niet wei-ken gaan. In de 
eiderswijken (zoa · · · t. 
rak het echce.r n i e 
Lep;enhe.cJ:en. In · 
wi}kke,nµi,s,sen 
de verlo,fweeR 
druk be zoch t . - 
de zieh trouwe 
af.In praktisch 

hadden. wel een paar "sociëteit.en'' hun 
ho•ofdl<wartier,l'.n die tijd bestond er ,nog 
een gi;ete yerscheidenheid aan verenigingen, 
bijvoo~be!!cld smoorsociëceiten ~ze nielden 
o.a. wed·strijden in pijp- en si n),, 

· · · n (het s t ru i, 
sspel) en. 
'ooen hadden s tt 
funktie. V - 

n wek8'1i}ks 
nmii!n,stce tl'oo11 ~ • e 
ag ,kend·en,. îi aat- 

we 1 ge,zegd word1m 
,te;i. t geen i~ de'l ,woo,,;,d ;was·. 

S-ij de uitbe,taHng van hat spaa,rgel1d wer.d 
er ,nat;,uurlij k extra ge:Lampe't, maar t.ech 
diende het geLd meestal voor h'e•t gezin. 
Waarschijnlijk heeft de invoering v~n h~t 
betaald verlof een impuls gegeven aan de 
bloei van een nieuw soort vereniging, 
ri,äme4-i:j~ de '1voyageeraoeiët:eit" (,1ceis 
e'l!ub). Er we11d ook het ganse j,aar ge. 
sp.aa,i:Îj om iln g,;roep ~meestal mannen en 
y,rouwep apart) enkele dagen pe r bus naai, 
he,t_ t;,oenmaH,ge e iinde van de l,le,i,eJld te 
t~ekken, 20;a~,s bij,,;iool;'beeil!d 1!,u,pen-Malmtéd,y, 
de ;Vo,geren en oieas Parijs. Yoo:i; een wd!j'R 
als se , Jakob was de in,vóed,ng wan :ne't 
be,tatáld ved.of een extra hopg,tiepunt in 
het volksleven, daar het verlo'f mee·st•~ll 
"COnd 2·1 juli viel, wat juist de ,periode 
is van d!!c St. Jakobkei:mis. 

■de verdere uitbreidi·ng 
van het betaald verlof1 
tn 1938 werd de wet van 36 verder aange- 
~ast, Voortaa · d: weTkgever_verplichc 
voor zijn fn een spe~iaal va- 
kancie~önd storten. V~or de 
arbei;ders htl,ng om m1;nstcens 
6én jaar b. reen ,gewe~~t. te 

- hebben ,weg, r ~_an 18-~ar~gen 
werd het aant dagen verdubbeld 
(• twee weken). , aard viel elke soci- 

• ale vooruitgang tijdens de fascistische 
bezetting van ons land .sci.L, Maat" na de 
Tweede wereldoorlog zal er bijna geen en 
kele regering meer kunnen voorbijgaan:-aan 
de uitb~eidin t stelsel van het be- 
taald ve·rl n hier enkel de voor- 
na·amste e,t - oemen . 194 7 /48: 
ve rdu blld · an t iege ld (dus van 
fén week an minder dan 18 
j aar hebb gen en d1ie vam 118 
•t!)t 21 li•a ald verlof. ln 
191ii2 en, 119 1l ve'l11lofdage1,, 
dat voor ,d og arltijd ,maa;r 
één week b tot t.wee w,el<ren. 
In 1960/62: dubbei verlofgtüd voor twae 
weken. 1964/65: invoering· van de derde ver 
lofweek. Van 1911 af stQ!eft de syndikale 
beweging scapsge:wijsnaar de invoe1:ing van 
de vierde week betaald verlof. Fas i:n 1975 
zal d'i:t doel volledig verwezen! ijkt zi,j,n. 
Hiermedèschijnt voorLopîg een einde geko- 
men te zijn a - "tb,reidi,ng van de 
vakantieperiod u.id,ige ekonomische 
krisi:s spitst ht van de vakbewe- 
gÎ'ng ee rde.r t erko11tzing van de 
arbei:dsöuu,i,. 

srs EN 
E.6€NW 

0 
1.-:J)E 

v/0 
lèlt, w 
't!N r....e,, 



~·········6' 1 lli~~@rromJ~[ï = 
~ Akt~viteiten binnenbrengen vöór de 25ste ~ 
• van de maand. Slechts aktiviteiten na de 11111111111 

10 de van de vo,lgende maand worden op11e- llai. 
nomen. Plan dus tijdig. 

1111111111 -. ••••••••• ~ 
Zomerkampen van de Belgische Jeugdbond 
Voor Natuurstudie : 

voor jongeren tussen 12 ,en 25 jaar. 
14 - 24 juli : Plancensocialog'ie en 
landbouwproblematiek in het Hageland/Alge 
mene natuurstudie in Belgisch Lotharingen 

26 juli tot 6 aug. : Ecologie in Midden 
Limburg / Algemene studie in de Hoge 
Venen. 

8 - 18 augustus : Werkkamp in Wingene/ 
Algemene natuurstudie in de Voelëstteek. 

20 - 30 augustus : Vogels en duinflora op 
Schouwen (Nl.)/Algemene natuurstudie te 
eap Gr~z Nez (Fr.). 

1 - 5 november: Vogels op Schouwen~Duive 
land (Nl.)/ Werkkamp te Postel. 

Inli:ch ting.en : 

Een week expe r imentre sen met teate,r en 
spelvormen. 

voor iedereen boven de 18 jaar. 
van 14 aug. om 12 uur tot 18 aug. om 16 u. 
in Elck.er-Ik, Blij de Inkoms ts trsa t 1 15, 

3000 Leuven, 016/23.96.92 
prijs : 1.600 fr. alles inbegrepen. 
Inschrijvingen: beperkt tot 2 x 12 

vö~r I augustus dbor 
storting op 001'--0A8855.9...,/46 van E:lcker-Ik. 

Bertem 

Wereldscholen/CVA. 

12 - 14 augustus : Kennismakingsweekend 
me_t Wereldscholen/CVA. 
In het Kasteeltje te Wijgmaal. 
Inlichtingen: CVA/Wereldscholen 

M.Theresiasn:aat 93, 
3000 Leuven, 016/22.91.93 

WijkkQub Hector Denis : Openluchtfeesten 
in de Glasblazerijs~raat. 

Zaterdag 26 en zondag 27 augustus. 
Elke dag van 10.30 tot 19 u.: volksspelen 
zoals struifspel en vogelpik. 
Vanaf 15 uur : disco~bar. 
26 aug. 20 u.: Jazz-rock~roep NEOPHYTES 
27 aug. 15 u.; volksdansen 

volksmuziek doo'r de groep 
"Garde.Sus". 

E[loe dag I f,r,H:, k0.uae scho;'i:f!,;, 
aan 80 'Jir, v.an 1'<1 ,J!O 

Men -zegge 1h'et vocr t , 

tt-Wwv,. t4n e;:"e- =. Ccen 
r t o , Ga g,aut- Ofll tJff• ~ is 

• ~'l.•41,i •cod. h;o,i •:,,,ii:l en 4 . c,, 
" 11cucr. \IQOr 1'..&ttt1,i. ,W.•t 0/ll . .1Jo 
t ~,., "4:n: enlt,ok ffOfi~!i,fkJi• · ee : 
NktJ ko,,ion. • 04!tn pt•t&ói OODr. i~ • 
t-W-1,v,n, 1'\212)" uoor l:!f•r 1.1". rti, ~" 

!'40t, tip ~.oirft"" r,n Pl.-ir-4-,,, tM: p "°" 
"''"· 0c IIJHlftlga1:4t, 1,~r.,cJit..fr.t r, 
· . lo J" a,ffï.ch,i aan . · Î(id·) 

r 1rp1t'tqri ti.rl.j' tffldkt11.-. 
rnl'W11Jrtr t'W't t.t.1 b 

van da CNot-- l-r'kûnta,, 
'c-lu, v.-r,u1emt IJ 

Sticbti:t1g Lodewijk de Raedt, de brnn 
KeSS!!J.-Lo,. 

Kessel~Lo, 7-12 aug.: Werken aan per~oon 
lijke g11oei. Begeleiding : Marcel Engels. 

Kessel-Lo, a~11 aug.: Seminarie : wè'rl<en 
in pa,i;cicipaderaden. Begele-icld.ng : '.Ilrees 
~oe'IJs-Bauwena, en kdrfën eoucke. 

, pe l:en met, •taa'l: i'Tl 
• negè,te!Ldinp; : 

. 01{. 

-,19 aug.: Bemokratiserinii:, 
- een opdracht. Me:dewe,r.king : 
ndor an , Kris Bonns, Gii.Jl:ber;t 

De Swèrt, Herinan Wuyts, Edy Clti,jstre,rs e .a, 
Begeleiding: Mark Matthijssens. 

Kessel-1.o, 21-26 aug.: Observatie en 
evaluatie. Begeleiding : L.Martena en 
Danny Leroy. 

Alle inl!ichtingen te b ek(lmen op Stichting 
Lod'ewi.ffk. de Raed't, De Bron, Koetaweg 122, 
3200 Kessel-Lo. Tel, 016/25.46.85. 
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