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Wie wordt er niet aang~trokk een lief 
poes1e, een speelse hond of een ander dier? 
Aa11genaam als vrie11él en ge ze Lscl .. ap voor jong 
en oud , 
Maar minder aangenaam voo 
onge1uk heeft in een 
op de stoep, m•inder 
die zo'n beest de 
ken, voor temand d, 
keer op keer z:l:l,n v - 
vende katten openges 
Be1che.rmi'llg :van die'lli 

van vandaag geen overbodige luxe of pure 
sentimentaliteit, Een dier·wordt steeds 
meer en meer itezien als pa:rci- 
keil, dat men zo maar met r kan 
meegeven ais men het beu mee 
men kan experimen.teren n t in 
naam van .de wetens 
We hadden hi!erov.er heer 
itlGEif r BOXY 
,i_an 1d er ,enJte'- 
s·che , op 

HET. FIETSENDE 
DIJLEPAARD 

ONTHULT DEZE 
MAAND: 

· De waarheid ove~ 
uw ~encd 1 • • ele 

i)l~v~oow v/\>JS1,i:i.11< , a · 
ee-J <,Al'{ Po'l\::Ji\ W1i 
!lOIVI pl{ECil,. 



:il .rnaailr·t werd,e!'l d.e 4~,.- 
. nten a;fgeweFkt; TJ.1im ·v-e101, 

efl. w,e weer het 
itieeld ,. h0e:welc . , , 

itting. viel 
. . J.let LeJ:1- 
. a:n' aa.J;e ge 
,fil;;ect: uit 
'ie én ee:.'1 

. ()Ver .de in- 
h je v:e.t'dero,p 
in , 
<Si 2' tting dan 
br eels nl;lm~ns liet 
st . aêln de onl<'!ngs 
«;>,ve'.ra:e : S i:na , \fël..cler 
van èn~e· , en bettl~~de 
hij zi'ijn . . , . ~ m.et dê: .famiJ.:ie· 
v:an -~.e ö · ievo0,1:- 
l:fL t.t:e 

g.el'l.' ••• 



is oek é_én en 
wegde • · 
koî(len ä- 
é Pae e 

· ng mi e-- 
Joez:i nu plots 

t • atitvoordt Sprockee ,s weer 
_zanger blikk~n of blozen dat 
~~zen van de grondstoffen toc.n 

~ el~g ~e~tegen z~jn .Noteer a.,,t 
... eze 10 mJ.l;joen ze an de 
atond, d · dan 3 n. 
La,t._e.ir kom . 'r :i,o't,i ,_ 
l!.e ll!an ee • eet i•l'I 
de.Gelest· • 0ek 
~~ijkba•ar gesGfh - 
.Z!l.jds, werd ond ._ jk 
een der meest èXspansieve ,ee1 
Leuven en dus noge prieriteit veraient. 
Anderzijds zijn.er volgens De ~aepe 
maar 2 zaaltjes voor ~espektievelÏjk 
l~_en ilB mensen, v01gens het 1coilege 

·Z.1Jn het e·i; eli!e;r; ·6'.0 : Niet rur.Wljj:ne);i 
da:a-i.- ,acf.lteit 
:!>n Sproekee1,_ eens , "W,i j . 
niet beter da S~nter!U!a - 
1tie'k te kunnen -v0 Eeh , maa-1" - 
"ten realist p_lij,v~ •.. We k 
niet over~l gr,o~ekllltuurpal.J 
bëuwen" . 
Ter i,nformatie : voor het geb0uwtje 
· Cel es.tij n is 4, 5 ~i1-- 

v:oo.J1zieF1 , <te •eMero.ementen- 
iepen v • fm,in,gen al op ctot 
500 m\i:i. j ·aa-r d-il!l il:> er raa - 

, . ijk nod · 

nog dossiers 
- 2 l van ft ;;, er n 

·e wa,, de 
gé,1.nee )\:,• 

ee~ liiesl i · 
er - eg' 
t en straat . 

- nhoudt ~ welKe richting men 
· · - - , bben d.e ge:- 

naa - 
'g ui 
ar:m' 
,c;ep.t 
bi:j' - 

, i~ h 
sêl.'er dus ... 

wetstragt 
l.eu~ven 
Onze béleidsvoer lijkbaar 
erg hun best om ·ensten 
die vanu~t Bruss ralisee~g 
woràèn • naar Le a!l..en . 00 

q:ixme,n · ng VlLa~s 
a,'I. !Dnst il!tuu•'t 

· , en~'erk<!>#lêh 
• :t,.r.aa t il.~ , 
amseJ;;,tiraat J0 • Rond 
ie wo.ningen doG>r de 

di~Russie geweest, 
ook vragen op • 
, aat vroeger 

het huis iln 
de nemen' 
et Jeugd- 

ye'it- 

d'hondt in het 
keg:elspel 
Het waat,s,t-Je agenda•plilJ'lt. bil!i!l ~kt nCPg de 
na•rds.tc!:! -n0o't. te we1,den v..0ew het. k\G>.l! 
llege . 
De 'Gem'ëentelij~e Commissie voor Ad- 
vies inzake Ruimtelijke O.rd·ening'- 0p 
riohting en Samenstel.J.ing' , zo luidt 
het agendapunt . 

EN "ilt'l' Eli:;<.~Tf 
~T tJQt/J k,OMEN 

·® 

Het betreft nier een adviesorgaan, 
voorzien in de wet op de RO v.an 1962, 
waarvan de o.prichting in alle gemeen 
ten -van meer dan 10.000 inwoners nu 
v;a,n • he erha,nd' gestimul.eerd wordt. 
;o,,0·0raa. · etteiijk vo'li>-rz•iene i·n- 
spraa,t;p e bij ·BPA' s e. a. l!ipeei·t 
het een ijke rol tG>.a. de be- 
handeli de pezwaarschriften) 
Naast v oordigers van een aan- 
tal soeio-e'konomische be1angengroepen 
(Boerenbopg,Ynief,Handelaarsverl:>ond, 
enz. ) en van_ 'de verschillende advies 
-raden ( j eu_gc@,, sport, ·gezin, 1?e Ja arden, 
milieu) k de ,poiLi-t-:1.ek.e frak- 
·ti,es Ln soo'lnmissie: . 
Maa•r rui: ~at op de ~00Jr.d . 
Deze ve iging gebeu.11t vol- 
gens he -'Hondt . E11 wat is 
het resu aa- . ·e VU krijgt géén ver 
tegenwóordiger (3 CVP, 2 BSP , 1 PVV) • 
ffeibel. al.om , natuurlijk : Disia-imina 
tie , on.demokraties , enz. 
Niemand vaq onze gemeenteraads~edën 
denJct ei:-aan te ve:r::me1den d.at àe ge 
meenteraad zeii:f ;i;eeds voJ..gens · t 
s'isteem D • H0nd1s,, is samen.geste 
twa'.arbii:j a·e gct:0.0t.·ste pa.rtiJen ,s 
w0:rrden bevo0r,deligd) De Gemeen -e i j,ke 
eommissie vo0E Advies is dus een (D' 
H0md't in • t: kwaçiraa•t . 
Maar T0bback äeeft de oplossing al 
ltlàar : gee• elke fraktie één 
vertegenwoo en verdeel de ove- 
rige ~oil. · steem D' H - . 
Res.u1 ta 2 BSP , 
il w . Ra•tu. · 
ev,B-:Q:an :zieteil. 
aa,n '' aa -v:an ·, 
.Hoe àal'l 0 -et pnnt; wo •e 
a.genda af tot over dn. - 
ken. We ·euwd ! 
NG>ta bene mstandige uitleg 
bêtekent :wij dit •vert.e- 
genwoordi eem' ais dem0~.IZ.<l- 
t!lles' pe,so 

Nu, de .1ru,st vo;oieJ(@Ji>ig is weerge~ee.J!"d 
kan het v.1ragenuur~je beginnen. 
En Van Itte~~eek beeft nog iets te 
vragen •.• over de omsil.achtige prè 
cedure om bezwaren Ln te diene~ 
bij een onderzoek "de cemmodo et im 
'00mmodd" en vooral. o:v:er de aa-fl!Leg 
va,111 de "2 van RotsE:û.aar naa,r Meche 
llen. 
tijri mótie hi!ert.egen w0.rdt echte1, 
verworpen, 

'so 
1 wat men van ,or,r.s s:tad,s•bestu,u,li' zek,ei!i' 
[ niet kan :1.egg,e.fu" is dat er een recht 
l!ijn,ig beleid w01,dt gevoerd. Inde,r 
daad, op de drie jaar dat ze aan het 
bewind zijn, hebben onze gemeentedi- 

~ c'Cigenten vaak tegenstrijdige di,ngen 
gezegd en gedaan. Neem nu de op zijn 
zachtst gezeg-d dubbe'l.zinnil.ge houding 
van het s'tads&est1,1ulr ten opzicht;-e van 

3 èe .g,erneente!J.j~~ çidV'il-esiradea (m. a1• 

:~. Jje"l:lg<il,-,s;,Port-en c\iJ.:'t1,nre1.e 1;:aadt) l 1 1 
_ wij heb.ben al tfüia moei te gehad :te 

geloven dat een stadsbestuur de <!•d 
@ viesraden au seEieux neemidt.dDe e-rva- 

i::::::::::J ring leeli't dat de overhe eze ra- 
c::::::, den dikwijls gebruikt als het in 
@:!§) haar kraam pas.t.. Komt er kr:Lt:hek op 
b het beleid dan, prmbeert dat bele:j,d 

- dikwijls voor te wenden dat het maar' 
h..et advies van' é:li,n of andere raa_d 
heeft gewel:g&. l~e~en àe raden eehJli;ef 
stelUngeA :im c,ltie tegen :h,et politiek 
!Îielang van he't beleid ingaan, dan 
wor den alle advie.zen gewoon over het 
h00'fd gezien en aoet. het bestuur zijn 
goesting.Een paar recente voorbee1d'en 
om dat te illustteren! Voor de sub 
sidiëring van de sportverenigingen 
in 1978 volgde het s,tadsbes.ouur he,t 
advies van de sp0.rtraad niet, vo0:t 
19;7 9 ·ecn,te·r wei. Misschien za)!t ~ 
doern cpmaz ken ds1,,t m-en da,n, in de g0e"- 
c§le zin van gedacfit is veranëlerd. 
D.it zou waar zijn als men b.ijv. te 
g~nover de culture!€ raad niet een 
to_t<1,àl andere houd.ä.nq had aangeno 
men. Tussen haakjes: over de drie 
jarige geschied~nis van deze raad 
,kunn.en sommige mensen al een boek 
·schrijven. Wij mo.e;t;e!J: er ons nu e:ob 
ter t.Gie bepe•rke·l:! µ ~-éti.• sta..ail. tj e Y;OO:r 
te schotelen. Het., :!,.s a:t la1ng g,een 
gehe-im meer dat ~ij. de totsta:ndk0- 
m~ng van die ra<!,d de CVP-strekking 
demokratisch in de minderheid weJZd 
gearongen, dit tot zeer g;root ong:e 
noegen van de Leuvense volgelingen 
vä,,a Leo en lvilfr:i,e;;. 0nze stadsdi 
rcig.enten hebben het ihe'l bestuur van 
de raad noo:l:t gemák]<elij~ gemaakt. 
Dê!:arsdoor werd de w.e'l:!king er:o;a,n g,i;ç;m 
d'ig;c 11:.-emoe,ilij•kt .. :Bèwi;i:s·? Vandpa:g. !h:s 
men .irn de ri;lad (,1'l'a êilc'C:l,'19 jc1a11r a.u.b-) 
nog steeds aa·n .het leuteren ever al! 
lerlei interne regJiementeil. Onl!ë!,ngs 
liet het stadsbestqur andermaal zijn 
voo:irkeur voor de CVP-.kens in de raad 
openlijk blijken. aet beleid verdeelde 
de t:.oelagen voor 1979 op de manier 
z,oals c1te CVP-strekki'l'lg bij mi,ride11, 
hei.~smotie in de raa;d ~ad voorge 
ste,!Ld, ,à,us te:(jJen d,& w,iJl v,a.r,i, <l!e meeE 
d.e)jîi\=,!l:)d> d·er cul t1ll,irèilie '\!e:r.en;l:g ingen 
in. Ren eigenaardilj·e 0pv.atting va•n 
dempkratie, als u het!: hns vraagt. 
Nu een andere vraag. De leden van ~e 
cul~urele raad worden al een ~ijdje 
0velêsp@eld met allerö...,nde ptlblika 
ties, b-rieven enz .. ook van organi 
s.ë;t:t:è:s gie met Leuven niets te ma- 
1$.en là~ben en waa•r:<lë!,'n de doe!Lst.el 
Ifaigén. i:iie1!: zo zut..,,~x 0;i.fl:tu-re.èl z:tjl'l. 
,Het iis d'Us d'Uir.leiij•l<: da..'k er a'Clress·en 
w.o:r-dén db0rge·spee'ld ! ! F!é't is n0rmaal 
dat de stadsdiensten en de Leuvense 
verenigingen over al áeze adressen 
.besch:L:kk.en, maar de Vlraag is of men 
dat onder kontrole heeft. Of kan om 
h.et e.,v:en wie op het staashuis zG> 
maalr -aan em het even wte afü:-essen 
d0G>rgeVl!l'l? Zo werd ~eoen:t bij~. de 
~edeitl-4, 1.s·:t va•n d:e 0u,lc~µ.~e1.,:;i l'aad 
dctio~g,e\'}e¼en aa,n een, n:itê:t n:ad'.er te 
noernèn gro0t:hiandel w: t' het B1msse;l.se. 
Wij stellen daarbij de vFaag: wie is 
daail?lllee nu het best gediend'??? 
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1 U · · · EN VOOR DE AUTO,BHS 
dóot in de Nationale m&act■chap 
rtapo~en (NMVB) ? Enkele 

en vernamen ve verrast! dat 'de 
t aan een ~eriment met lichten- 

ding en e • ·ding van buslij,n 
, :r de w· • • El!k.e ve"l;bete- 

• 1.8 zee,! ,,,- t ~•r geen 
svex,ho'gi.ng . ? l:>'~:ar,om M1toeg,~n 

t.rana Dlîmont, m~ewe,r11,er van de wer.k,- · 
·t'Oep openbaat ve~oer" naar ztjn •11\Cning 

over deze ,maat'tegelen cVan de m,{V,B. Het is 
een.kritisch stukje geworden van een sym~ 
pat1.aant van het opéfil>aar vervoer. 
Oolt diak.uHie i-s m · ' kom in het 
anders zo geslot -wereldje. 
~lke chaffeur van de Kessel- 
berg de Wi.1se richting 
Rolab~ek ve~~ h' in een weinig 
overz1.chte•l :tJ ekend d;au• 
mag h,ij z.i_chi . i:iten een 
oranfi e au,to~u >e 1t1ats uilt <Ie 
vij'•k Ru'1sl>erg u, , , . 

17 

leden m het gevaar- 
lijke k scraat en Leu- 
venaeba n e e e, · en. · enkel voer- 
tmig, de aufobu uitgezonderd, 
mo en , ·. , · wijn lluls- 

van een 
op dez e 

ds bet1•tuur 
keei:slî.cht'en 

~An t;e 
altijd 
aitijd op .• De bussen 
zouden met n uitgerust om 
het verkeer op gt'oen te 
doen spring loeding noemt 
men dat, 

Op het eerste zicht lijkt d~t een prachtig 
.i,nitiatiei, dal: de bel11atitilieta1er echter 
tienduizen,den franken ga·at 'konen. Bij 
, ht kan de vei, an hel! 

w der een 
t de au 
·erél'e ziln 
·e •Ba l'èei" 
'j,1<, Huh- 

l' maatregel 
11<.an geluidshinder bewoners 
van de wijk met zi • De oranje 
a~tobus veroorzaakt nu eel'lmaa te veell la- 
,;raai. 11et staat echter <ne · eschreven 
qat een autobus aa · · te op volle 
toeren moet draaie is het nu 
o,plc wee.r niet! om d minuten 

, • zetteQ, Het kruispunt 
et betel' bes, ',!n de im- 
ng van o.f ex lichten- 
oed:i,ng op k,r d:i;t ,voor 
enbaar vervo eal zi1 n. 
l<a.der van ,h an voor 
wordt nameli n een sys- 

- n verkeersstnteJt d.i.e aan elk kruis 
punt beschermd zullen worden door verkeers 
lichten. Deze lichten zullen het de auto's 
uit de zijstraten onmogelijk maken deze 
verkeersaders te kruis@. Uitsluitend het 
openbaar vervoer zou deze verkeersstraten 
kunnen dwarsen. Hiervoor zal elke autobus 
met een zendertje uitgerust.worden dat het 
lici,t op rood laat spr•ingen voor de gewone 
v:erkeersstroom. We liadél·en gel)'oo,pt dat dit 
lt.i_chtenliei'(lv.lo,eingssys:ée.em-.zo'u uitgetes.t: 
w_o,1:qen in d,e stad. 
1iet gevaarl.ijke kruispun,t 'aatl, de Kessel berg 
is niet de enige reden geweest waarom bus 
lijn 2 de laatste we'ken in het nieuws is 
gekomen. Op verzoek van het stadsbestuur 
zal de NMVB vanaf de maana juni om het uur 
een bus via de Kesseldallaan en de Broek 
straat laten rondrijden om de wijk Kessel 
dal te bedienen. Een bus ~er ~ur is wel wat 
weinig om van een aantrekk1<'lijke verb,inding 
met het stadscentrum te sprèken. In verge- 
• · • met de bej aa s thuis 

ge~eg,en na velhof 
o, hebbe, n ~e 
dall ecli't !l. liet 
de bej a sseèl-lo 

.!>Dl e.t rus·thuis F'.àb · ardenw-ij k 
lat1gsheen de l(ortri1 et busnet 
in· te schakelen, verd door e ·, · afge 
•·impeld. Volgens de NMVB zouden niet-geïn 
teresseerde reizisers tot een omweg genoopt 
worden en door de omleiding van bus 2 zou 
de drukke halte aan de Ruelet1sstraat weg 
vallen. De NMVB rept echter geen woord over 
het feit: dat de loopafs,r:aod tussen de be 
j"-"-t'Q·en wijk en de dichtsbij,gelegçn hal ten 

, ot i,s en da~ de "dr ukke " halte aan de 
ss:t.ra'at 1),ij het om'le-.:i.d'èn :van bi,;jvoor- 
1 bus per uur , ,n door 3 bus-: 
r uur zou bedien 
,; een 6uslijn :via ·e.e'n, residentiël.e 

~oonwijk kan omgelegd worden;, ~et dit ook 
mogelijk zijn via een llejaa~enwijk. Een 
~s!',jaarde zal eerden dan werRnemers en school 
gaande jeugd geneigd zi..jn om. ovet;dag gebruik 
te maken van het openbaar vervoç_r. 

Fi;ans Du1110nt. 
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GO.N 
rordeningen inzake d1erenbe- 

ateren 90 met het 
ae g · lichten dat 

het lo11l n van dieren 
een ). De moeten voor- 
1chuthoklc is n_ooit in 

_ijlt gebracht, . . ten dage 

Q9 verse · , · k be- 
over b ol,hc-1:d 

1terni:j. n a 1 ~e 
achte lfe .maak.'t 
en.~dl v~ 
oge1U1amá& ll,le 'los- 
nde honde uppelde, 
,f.t de hàg e•rzet negen 

· eze praktijk -ttre. ,te Ver- 
v-iers de maat,s dhe<id jegens 
de die-ren -Ve 
Deze organisaÎ: uit over het 
hele land. In · · · ng Leuven 
opgericht, r in de 
Bank·str.aat v t11,d al- 
leen stond, e enasieL, 
In 1977 verh Bank- 
straa,I! na naast het 
v · voor de 

had men 
ieuwe a 

.de '1 de 
kwam geen 
lat'ècr ver- 

zameltlen ngen• voor 
een bezJ1a die al 
gestart w worden. 
Men kreeg slechts e toe ating om -zes die 
ren te houden, lfäarscnt'jnlijk zal reen binnen 

ele jaren ove.r ee-q n;f:~uwe inplantings- 
t• voor een gî:oot as~el l<unnen beschik 

• op ruime afürtand van de bewoonde we- 
d, 

Het hg;l.s op de ij,lit 
behouden omd'a,t r is, 
ook voor mffiI~'e" w~gen 
beach-11li'klen. 

icllting ,f:g:ling 
ter , ecen- 
at no• 
bór 
o~l 
~t ' - . 

chik· 
, De er 
t naar Aaracj\'Qt; vaar een groot 
igd ia, 
rop dit~~nblilt 2 ~ierenbe 
igingen naast elkaar, vat 

t dea 11odige wrij- 
de stand van Leuven 
be.ur~ van 1978 lezen: 
uven-Veeweyde, 55 

uven "• Er 
.sespán~n. 
jn eigen •ijtl- · 
ubilidies van 
w.ooo fr. 
- Brabant 

ett-efc 
1111 iaden 
U een 

ing 

EN. HOUDEN VA 

DIEREN EN 
POLIT:IEK 
We (WD1'· ) vroegen eens aan een kamerlid 
wàarom de poli,ttici zo weinig aandacht schon 
ken a~n >ae di~renb~schet1t1ing, Het antwo9r~ 

.eyen l accn ie k a 1s be te.ken is vo 1 , " w'e.l , 
is"'e•è"Qyo,ud~&, liet z~jn 11:een kiezers," 
mag, n ie't; 11,e:,.egd worden van on.~r. bu·~&er 

vade.t'. Van Sina. die bes che rosnd Ud is van 
de Vlaamse Vereniging voor Uierenbesc.~er 
ming. 

DIEREN 
BESCHERMING: 
WAT IS DAT? 
0in ' · ,te geven van w~ t de di'i!l'~- 
115es· •~ doet,, geven ·we ,een s,amc,n- 
vac, cijfers van Leuven- Veewe!fde, 
Van ch Ik t en we niet over ciflle1;'~, 
hop zij zich niet benadeeld, 
In 6,/5/1978 tot 30/6/1979 w,et'- 
den opgenomen. Hiervan konden 
139 honden terug aan de eigenaar terug be 
zorgd wot'den. 436 honden kregen een nieuwe 
meester, De- Overige honden dienden inge 
slapen te wprden. Om alle misve·rstande11 

e heLpen : er worden geen 
oor vivisectie. 
de werden 861 zwervend•e 
ten en jongé póezen ·oJ:.n- 

en I< Ron 
bezo 
I.', 
de mees , , · • ' 
de,re d,i 

,ng eoev 
uizex:d,. cav,l.a, hamster, geit,, 

n, _ _ , coxenvaûk., mer'eL, éi'!i.ven" 
meêt'kataaB en andere soorten apen, 

iviteiten z-ljn 
interna. 

e~o- 

EN DE KAT KWAM 
WEER DU 

Het feh d>!,t vc.le bezi't•t;e,:,s van poezen hun 
die,rtjes zo maar langs s·trateJ\ en wegen 
laten lopen brengt ~et zich mee dat dezen 
gedreven door bun natuur1tjke voortp~àn 
tingsdrang, regelmatig me•t jongen thuis 
komen. ~ls u weet dat één enkete wijfjes 
kat per jaar tot 20 jongen k,rijgt, dan kunt 
U zich misschien voot'stellen wat er gebeurt 
als tientallen van zulke evenementen regel 
matig voorkomen, lndten een meester zijn 
kat goed verzorgt, za.l hij trachten een 
e\aatsje te zoeken voor de jongen. Door 
de grote ove'C'ID8Clit -aan geboorten zal hilj 
ze in het beste geval, i"Q<i'ten hij ze niet 
kwijt r aakr ; naar d,e &;ierenbescherming 
brengen, die, ze Oil èe.ni humane wi!j ze z·a,l 
laten inslapen. 
Nu is het echter zo ·,<J.a•!; de mees,te ,katten 
bezi ttèrs 11,llé'IJ•ij 1s b~t: ne'st ~ongen zelf 
llkwideren of ze géwoonweg ergens ac~ter 
laten. •En van· daaruiit begint het hele pro 
b Leem, 
Met de beste bedoe Ltngen bezield hande•len 
dan echte dierenvrienden zoals van hen ver 
wacht mag worden - :dj beginnen de ge 
vonden diertjes in hun tuin te voeden - 
Wat zou daar verkeet'd aan zijn ? Wel, na 
een paar maanden z'.i;j.n het er ~een t'\,lee 
meer maar zes tot a~ht. Ja hoor, kleine 
poesJes zij:n lief .en hebben recht op leven 
zoals ieder levend ~ezen, Maar daar begint 
de miser-ie en het ll'.eed van die ,st,akke1;rs 
i,,,an't van die ze~ o,f _ae.h•t j'ongen, !el,or,dén' 
er na een paa r maan,len" :v'¼e,r of v!l,j.f ge 
s1acht•sr~j,pe wtjfj~skatten, die QP liun 
beurt jongen k,rij',gen, •• en begdn maar te 
tellen, Eender waar of hoe zuiie~ zi~ zioh 
trachten in stand te houden ep dat wordt 
dan in de straat of ~!l,jk een plaag niet 
alleen voor de dierènvriend die te~ goe 
der trouw handelde maar voora'l voor dege 
nen die niet zo op d~eren gebrand zijn, 
Dan begint de ellende van vergif strooien, 
klemmen leggen, doodschieten en dergelijke 
wreedheden 11teer, 
Ei!p:enaars v.an katt_en ~unnen dit probleem 
,verrniljden do01;, 'h\!l\. k.&t lle laten n,~erUi- 
Aeren" zodn.1l de "\!P.1•'\1",i.q l '•1 "" l•M·,• •. rp" 
i1a1t.ann • Op d•ie manli:er wórd t <Ic. av1n1l 
van de ·kanten ve'l:\lui!ndert en zullen o 
de and·e,re mens-en, d(e n!l.e•t zo veel v 
•katten voe•leJl, mls.schien wat 
zt•n d di 111ee,r gen.- 
• eze eren wat vr-iendelij~ep i:. 

hande ten, " " 
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~euv.~naa11 iet enke·l:e u-x,,e'n van 
·even door t met &et zoek.én naar 
dvenen fi hemz_!:!U, zijn vrouw, 
en, v:r.ien · en~nen, opa •of .none 
. doo,r ·? ·tl n;k~t nac:l'.enkend naai, 
i~J.en, a'a tatipn~ zich .afvragend 
p,ercent van wat daar bijeen staat 

op onwetti&,e. wijze van eigena~ is ver 
,d ? 

Wj't voç,,r sommi,gen o.nd•ei:, ons een hob!;y is, is 
vo9r anderen ee.n 1>eroep. We gingen !!raten 
111et meneer Woutells van d itie in Heverlee, 
~~ 'Gl:oot-L,.euvense eimert t t,e'rrein van 

len ~'iêts'en. Én zi wat we zoal te 
tw·egen. 

· j · 01 · · 00 aang.ihen 
es , er.ken. Hoeveè'l 

, aa a, daati·bui ten 
nog zij adsel. 
Van die helft terug- 

tj a.ks er 
ai1 dag o int,l e 
.ligt d." r it de 
DC,le e .k .i:s_, 

e,r: · s t1, 
e·e • De 
pr van 

n. Vo_or 
e vehi'5;el ai 
r besteil>d,e, 
d van. het ge 

t, <}it fäats1'e dan 
n aarde dat de stoep 
bl e dte,. 
,u,, l!eboel: g~stoi- 
ie aat o.p z,ic, 

kan de g en. Vaak ko~t 
- heer n , · J n.J.e~ 

e bepe~k om 
erlr.lra]i, van aiir:es n 

. a. 
• c . maan'4en ter 

k l'lna ,w,_o•rden 
r'i eemt een 
ar er r De opbfe~g~t 
nie ebru · n de o'll.t1.e 
c e s e 

ten n• 

tsen ge•tolen 
·~ t• ~egg,en, Leu- 

. t 'llll!'e da·C 
·i1 •. 

n- 

He"t ö;,ergrot~ deel: daa'rvan zijn trouwens ge 
legenheidsdie~stallen. Vooral 's nachts, 
tussen 6u 's avonds en 8u 's mo;gens, worden 
verdwijningen gesignl!leerd,, en vaak. geb~urt 
het ongeluk tel'i-tijl :iii.j binnen rilstLg z,it te 
fuiv-en. De daders zijn dan mensen die te lui 
waren om te voet naar huis te gaan on évcéntj es 
jou" rijwiel 'geleend' hebben. Als je re 11\<l 
ken hebt met zo In gelegenheiàskl;ant zit <Ie 
kans ë'r dik i.n, dat je eigendom door de po 
litie teruggevonden wordt in een og ander 
v i.jver t j e , bosje of re_gen een blinde m~u,r. 
Maar tegenslag heb je, ai-s er beroepsdieven 
i,n, );tet spe1 ~Aïn : dte verkepen. je rijwi~l. 
nog vddr•jij ae kans hebt om naar de pol1t1e 
te lopen. Je fiets wordt getransportée:~ naar 
een andere uithoek van het land, waar hiJ yoor 
een zacht prd:jsje in de handen- svan eon nieuwe 
ei-genaar o"ergaat ... en tracht h-em dan nog ma.ar 
eense op het spoor te komen . 

Emkele raadgevingen 
IK heb d an . 

ev1nger:1 

/ 
ter ~oa:rkoming 

De waa~h-eid &Yer 
uw verdwenen velo - 

1. Let op waar je je fiets neerzet : zo veel 
mog~~liJk binnen, of in de fiets,enstaancli,_rs, 
en and.era :v.oo,r het gellouw ,waar je je lleviridç. 
Denk 'aan d'e voetgangers en zorg dat er genoeg 
p l'aaus vrij b-J,ijft op de stoep. 

· · · · Een onge;Luk is 
est een ketting 

e jouw fi:ets 
i,n,, kan het meest !l'&ewikkelde slot 
lijk ni.et :verhinderen, maar g_e'legen 
n woi:deQ 1,1èil a•f.ges<rl:il'il<t. 

in je· buurt een v s 
s t of hangt, neem om 

in He.verlee te v e 
, ,t-'fi.Îet z.é'lf ,ge,!> , renen 1 
i!_ •r ••• 

· · om zelf e.en fiets 
~~:-="=~"":;-;:-";,:~a;-;:::;;;i';en~ is. il" ,wactït 

i,.tv,e1T,k:oop :i:n ·He- 
;1.ppel en een ei 

1.kken" En het is 
a.ltj.jd beter, een f;eJs un SOQ,.- te lallen 
pikken dan een :van 5000,1 - .,, •• 

te; genezing 
· &l!I tohn i,e , 116e-~ aan, oo_~ .. al he o;e 

;:,i::;..~a::,,~7':r::':"'T:'-'-r="'i'J:?:._,::v;;.el:i:ng tewgvindt. 
politie zicht o,p de 

aagvijdte van het probltrem, wat be~ 
maar kan helpen•, Je 'k•n j,e beall tot 
'itbbüreau in He'lredee vend'en, daar 
lle'fietadiefatallen un be•l Groot 
èbaadeld, Het kan Je helpen a.La je 
typhcbe k11umelllèen VJn j,~ tiii,w.iel 

ven I een kl:ein ddeltt •- e11n zeld'• 
k, een stikker •• , 

11 

2. Je 111ag natuurlijk oolê zelf op ~<>ek gaan 
aan het station, op verla-ten straathoekeg, 
in de hopen fietsen bij een feestzawltiiè 

-maak je een goede kans., Ga ook eens teJtug 
naar de plek waar je fie·ts verdwenen is, 
soms is hij alleen even 'geleend I en dan 
geer braa,fjes teruggebracl!t .... 

3. G n de' 
stall ~wnden 
riJw· root.-<Leuv "n ver- 
zame,ld. Als d.e plaat va11, je fi.etl!;!J is &t! 
haa'l,d,, _k~;i de pp!l:i,11-i,e Je &mmet:s ni{et vu 
gittiget1 ! 

4. Je moet zeker eens een kijkje gaan nemen 
als de o,penba,re v,er,koop aaT\gekon&i:,84 woi,d.t 
'(in 'Ri<sse-Ba,rtou·t, Sur-eewkrant enz,J. Op 
de verktiop zel!f 100et je 'll'Ïet meer ·,afkomen 
met "Hé dat is mijne velo, !<,rijg ik hem te• 
tug ?" ,wanu dan is !;let t.e laat. Je kan ,hem 
dan ti:a•tuµrililik wei probe'li,e)l teli,ug te kop!!,n,,, 
klles bij, elkaar kan de politie nal!Uurlijk 
niet veel meer doen dan achter de feiten ~an 
holle11 en de diefstaH.en die nu eenmaal ge 
beuren zo goed mogeUJ1k, 91>1!0Hen. C!lm de 
plaa,g écb.t 1,1k de wereld te helpen, zouden 
de ge legeheid·sdie.ven moeten ophouden met te 
bestaan. Da.t is een kveati'e van mentaliteit•" 
verandeJ:-ing : 't i• niet omd,at j.ouw fieu 
gep,ikt ia, d•at j.e 'c recht hebt om di• van 
een andel' te ja.li,:ten. · 
Nog mooier zou het zijn ala in Leuven een 
aantal e'i,genaau-loH fiet■en ter be,ch•t!.t- 
king ko~d'én ••~aan vobr die men,èn die ~ 
eenma..i dtingend erg•n• naartoe 110eteà of 
.ci'ie geen zin heboen 011 te voet naar hub 
te. ,gaan, Haar hoe zoieu praktisch ltan ge- 
~ege~d worden, is een hele vraag. En of de 
meane11 d1i.e fietiren niet algauw ~ouden aan 
■laan als privfi-buit, ia nog een grotere 
vraag •••• 
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KATHO'ILIEKE VERENIG1ING VOOR 
GEHANDIKAP11EN. LEUVE'N 

:laving ia afgestemd op doorsnee- 
.; ,de doo'C de ma11en van het net valt 
pec:b eu 1111et ~m man aiju eigen boontjes 
• Dat laatste kan je beter aamen -t 
eu doen. Vandalll' dat er, ook in het 

enae, verschillende groepen werkzaam zijn 
de pcTOblemen waarmee minder-validen te 
~ ~rijpn. Eén daarvan ia de K.V.C. 
~tholieke vereniging voo'C gehandikapten). 
Oililat een ainder-v~lide in andere vereniging 
,A vaak integiiatieproblemen ontmoet, werd 
-n e~n socio-kulturele vereniging opgericht. 

'1 
,1 

- n 1!1,H de bewus,cmaking ien de zei.f- 
an de ,minder-,va'1ide bevorderen. 
je eiJgen di;empe,lvrees leren o 
a}!s gehandi!kapte bevus t worden 
~beped11tei) situatie en mogelijk 

nd,ikap in het volle 
kken wat je toch nog 
moet laten, leren 

-~ r~esen ~e ~e hebt. Daarbij 
cperkingen vanuit d~ omge 
lijke gebouwen, mensen die 

laatsingsproblemen. In groep 
t, naar een oplossing 

_ k.an er dTuk ui tgeocf end 
vordell op sociaal vlak, om aan bepaalde mis 
t~starulen iets te veranderen. 

Vaartstraat, IA. Dit gebouw is z:éér ontoegan 
kelijk voor rolwagengebruikers. Ook daar wil 
men iets aan veranderen: fioogstwaarschiJn 
lijk zal in samenwerki'flg met andere geh~nd,i 
k4ptenverenigingen en instellingen ~VIBEC, 
NFSCJG en Dynamika, Psylos, Toemeka, OHRL~ een 
toegankel~jk gebouw gehuurd worden, nl. Ma 
ri,a Theresi:astaat 35. 
- La.ter op heu jaar wordt nog een waodelnamid 
d'ag voorzien, om a-an dan lijve te ond'ervinden 
hoe gemaklcelijk je je met een rolwagen kan ver 
pl;aarsen tus sen parkeel.'llleters, over sma~le 
voetpa'den met hoge drempels el!zovoort ..• Te 
geHjk zal er ooiç gepraat worden over bouw 
poli uiek, o)Îe'ti Leuven y,roeger en nu, ov-er ur- 
banisatie. · 

K. V.G. _·. In Kessel- 
I,.o bes, ~ing d"ie pa- 
rdle'l e l<:.V.G. :djn 
ook nog j.ong,., . /) en, een 

oudervereniging aktief, Wie meer vil veten 
over K.V.C. kan voorlopig nog terecht op 
het aekretariaat, Vaart■traat IA, 
Vanaf I apr~l 1980 wordt het adru Maria The 
reaiaallraat 35. tel 016.237841 
Ve~huizen ko&t geld; vooral ale er verbouwd 
moet worden. Wie na z'n abonnement op het 
Dijlepaard nog niet weet wat aangevangen met 
zijn spaarcenten, kan altijd de KVG een ple 
ziertje doen en storten op 000-0485378-87 van 
KVG-Leuven, Vaartstraat IA, 3000 Leuven. 

11óe ~t da~ ~ll~maal in zijn, werk bi5 de 
? Er worden gespreksnamidd·agen ge- 

; aan de h'!.nd van een d'ia-voorsëeUing 
wor van gedachten gewisseld over onde~er 
~ a~ integratie, toegankelijkheid, tewe1ik 
sçe-1'l'ing enzovoort. Van daaruit kunnen an- 

. · ·r1ce:i!cen gep'land worden. Elk jaar 
de groepsreizen voor 
en cl.oor fLucl;)tvaa,rt 
vanu'it ve'iligheid's- 

11...Yalid'cn a,l1s pas-sa- 
r b s, vakantie- 
,i d ilkapben, .. 

,a tol: een feest: 
p,ic ,..,n,_ c'R, 
euv.en11,e. a-lid an 

ige Jied,r;ali-i, 
, a.nd' ~ 
- ge eera; 

een tl • zo ' , • à 
SOJ)O menaep. aantre~t. Aktieve sportibeoe.tie 
ni11g en de mogeHjkheid om elkau te ontmoe 
ten ■taan C'1ttraal. Dit jaar gaat Sportt•rip 
-c;iak doe~ op 13 ■eprember. 

VJ:>~dt gewerkt rond het j■a~thema 
l■ gel-ijken". Vanuit een geapreksna 

eg MU zich af;' vat K.V,G,-afdeHng 
11:'Un konkreet Icon doen. Volgende 
kvaaen naar voor: 

ruk w. tgeodend om de toegang tot 
rg te vell:'beteren. Dat ia on- 

uccea bekroond : men ral een 
leggen, deuren worden verbreed, 
lift vordt nu een platfom, 
f plaat1en voorbehouden voor 

die aere1erveerd blijven 
r1teLling, Deze 

uitgevoerd zijn te 
w thaater1etzoen 
111nier il het niet 

1chouvburg te 
n behelpen 

GR,OTE INVA,LS'WEG-WED:·STR1IJD 
ZOEK D1E 8 FOl!JTE'N 

Om de Lnva l sveg langs de Bï•ut:i. i~ nl. he.el 
vat te doen ge,..eest. Toer: het gi:ci~ g~chut 
niet meet kon ,gekeet:d w-,.:,rden u:.-•rkt2 h-'!t 
Buurtwerk een voorst~l ui~ om d~ otgsti~v~ 
gevo'Lgen van de i,~valsweg ~" de r.oege1;r, 
tot het; wijkplein de Bruul te ver aacht.en , 

:Bij liet over't'elè'en.en van ons voorstel. b.ee.rt de tekens.ar 
van 't stad. 8 routen g_azaáakt. Da welke ? 

Zelfs dnt mocht niet baten, het de-liiniti,eve 
stadsplan week op 8 punten af van het voor 
stel van het Buurtwerk. Aan u om de acht 
fouten te zoeken l 
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