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KUllilUURBELEID IN LEWEN • • 

kijk, daar gebeurt kultuur 
l'!ie,ts mj?er voor .de hand aar 
een woo,rden6oe~ girijP.en e 
oms'cl\d!j,:v,ing van ee'h b· 
zoa'ills. 'kult~ur', geen w het 
~oordje 'kultuur', nr 4 in de 
dlikke Van Dale : "b.each fijning 
van het geestelijk en z.ede ~J 'leven, zesp , 
het daarin bereikte peil, bescbavingstoe 
stand". Meteen was bet ons duidelijk dat 
ook Van Dale last had met de omschrijving 
van het begrip kultuur. Niet verwonderlijk 
ook, want kultuur blijkt een byzonder veel 
omvattend begrip te zijn, gaan!le van het 
simpele bord, waaruit soomigen van ons e 
ten, tot de nieuwste balletkreatie van M. 
'8êjart. Ze'1fs ap,partementpgebou;,en -wei 
nigen zu1.len geneiga z~j,n om d•ie vandaag 
de aag de vteiende naam e 
vè"n- zu•l'l.en misscfiien la 
léu-ltuurmuseum van de 20 

•6rac1H wottilen. U zu n 
da•t we eii hitlr gçen n- 
ge~Jgenll_eid van wil - 
gen l\eel eenvoud,ig 's. e'e j 
dat stuk Leuvens s·tsdsbe'le k 
wel! eens ''kul!tuuiibeteid •· . 

Lees verder op p. 6 e;n 7 

llElJVEN BOVEN, WAAR DE R:l~KSWACHT 
MRAAT SJA.AT 

inspraak ric:htplan: 
open kaart 
of open mizerie ? 
" De inspraak bij het struktuurplan is 
waardeloos .... " 1lit is een u i t sp raak , die 
viel tijdens het forum dac door de bege+ 
leidin1;sgroeJ'l r,:ccote inspraak ~BGGI) ge 
organiseerd we,rd, onder he-t motço: " In 
.spr-aák een dèmo-k,rat,isch rec.ht." 
Ook de balans; die de p1angroep maakte 
van de eer s te inspiiaak,Iëonde is ,;,e1i.n,:i!g po 
sitief. We nemen enkere citaten uit de her 
werkte r:i!éht,VoeJ;en: 
- " de politieke begeleid inRsgroeP. (vex 
tegenwoordigers van alle partijen) ... 
vergaderde 2 maal en besprak daarbij deels 
de richtdoelen în plenum. Elke politieke 
fraktie zou intern de bespreking verder 
zetten. Slechts .de volksunie stuurde een 
tekst in." De meerderheid noch de BSP had 
kritiek. U ziet dus hoe sterk de politiekers 
met de toekomst van de stad begaan zijn. 
Lees verder op p. 2 

DE VA~BONDE~ 
AAN HEJ WERK 

De !Laa tate dagen ',\an lliäart 
en êle eenl:e da·gen van april 
kende Leuv.en een massale in" 
vas:Le van "blauwe" heren uit 
Etterbeek, Vooral hun toeris~ 
tische belangstelling voor 
het rektoiiaat viel daaiibi,j op. 
liet Oijlepaard ging een kijkje 
nemen en mocht in de brokken 
delen, 
Leee gaw verder op p. 9 1 

-- , 

De vak6onde op dit ogenblik in !\et 
brandpunt la-ngsteHing : sociale 
vark.i.ez-i.n 1'erum no'varum. Het is 
voor hen jk het moment om mooie 
beloften slagzinnen in de we- 
reld te s • _ . W1'J maken er werk van 1 
met de 36 uur meer wenk 1 
De vakbonden hebben hun verkoze:nen in al- 
lerlei ies, maar dat bete- 
kent er,s iet:s te zel\gen 
hebbe aliens phatst z.ijn 
produ esië, Marie-IDhum&s 
slui I' dal! cl:e behèerders 
.ve•r 'd woi:,den -vpor s1ech,t 
b11h ~e 'ii:e,rkoop·, 1✓,ll,n átel!J:a 
a'lln ,n de l,uch-t, • , , • 
d'e fret kapitaaL beschikt 
Maar vakbond de nodige 'i.n- · 
f~"'.ffla innen bedrijf Dewallen 
luJkt •oe en probeert door over- 
leg, . vragen ~an de ffll)nis ter enzomeer een op 
~oss:i.ng te vLnd'en.De vakbond zit ook ge■tri 
Ln liet zogenaamde medebeheer en het overle 
'Een gespi,ek h,ierover met de verantwoorde 
van ABVV en ACV. 

Lees verder op p, 4 en 5 



DEN GEMEENTEPBJlllT 

Stadhuis, 23 april 1979 - Aanve.nke1ij,ll ge 
plal!là op 6 april, werd (le gem_ecnteraad ver 
schoven naiµ, 2] ®ri1 il.9:J'9. pp· V.l'Jl~ van de 
oppl\lsitiè, omêfá.'t, àldus 'Tobback (:i,s:îi), er 
niet genoeg belangrijke punten op de agen 
da stonden :·enkele politieveroroeningen, 
,een aantal .l!emf.ngen en het ri.cl\tpl~n. .El 
ders %ei:'OQ!l)en· '!'ij ~q\ deg;glt'<le 'heer Tobl>a.c~ 
voors~elle'L) ha4 gedae.n_om minder punten óp 
de a~enda te -plaatsen ën een keer meer sa 
men t1c:- komen. 
Voor ons leek de wrsclluiving van 6. na.ar 

:?3 &J!l'l'Ïl eerder gepast, ·a_!filgezien l;)p '( april 
de tè13;toons<tel.J.fog geopend werd in ·net •deel 
gemeentebuis van Heverlee: over "!:iet alge 
meen ontverprichtplan en de deelrichtplan. 
rien in het l'àam 'van 'het 0;.>stellen van een 
,def'i'llit:i:ef:' slè~d,u,µrp;J.a:n." Zeli's ll\l k;wazn 
reeds de kritiek dat de i':rakties niet dè 
kans.gehad haétden ter plaatse ernstig te 
disc~ssiëren cvel' dit ont,erprichtplan. 
Wat.moest het dan gewees~ zijn als men op 
·6 •llPi!-'Ä'l reeds maest 'beslissen ~voer dit 
ric1it-olan. 
Vcor~eer echter dit punt ter sprake rou 
kom~, stonden er oog ar,ilere agendapunten 
te -,,:ae.hten op goedkeur i~!,. 

Y . n . . ··- 5... ·. n 
De negert pol.il;.Ïeverordeni:ngen inzake ver-e 
keer k:t-egen alJ:emaal hun goedkeuring. Daar 
over· ~tover het algemeen ook maar weinig 
te ~e.ge;en. Wa,ç ons wel v.erwonderde, was 
het gema,k: wa8'<'Ulee de öppösi tie )'l'E!'ens'l;é.pte 
over ·ae verschillende leningen bÏJ het Ge 
meentekrediet. Een daervan betrof een. le 
ning .;an bij de 10 ,niljoen voor de aankoop 
van ~eet zvemb4cl Atnb!3,,ta1ie. Dit ~ll:S~rûktie 
z'll;em:tîad, dat verlies!e.~e'nj wits, zaéll de 
stitd aolles samen een. sleràige 12 '!!îiljoen 
!(()sten en daàr.ö:i,j zijn de onderhoudskosten 
nog met bij ge;te_ld. Voo;r de ver~'r"ëai.ing 
van de stad, het, mooie u:i>tzic);lt, de aanbnek> 
kelij;J$eid voo-fJ de toel'is:ben wo,r-den' de no 
dige inspanningen geleverd. We ·kuiihen het 
alleen 1118&' toejuichen. Met de re~auratî.e 
van he;t Augustinessenklooster voi:d,t ook 
een ~~ang g~nomen. We v~rnemen d~r la 
ter itiiouwen 13. ne~,, meer ö,lel'.'. Dat za-0. de 
st'ad nog \lel. een aardige stuiver kosten, 
maar laat ons llo!)en dat ae vereni~ingen 
aan eindelijk aa'k hun ·l!,ultureel cencrum 
zullen he~p'én vi:iw h\\n irl!Qrijke ak,ti.v;:i.:l\ei 
ten. Ei werden, aok ree&s· ertkel!e begr.otiQgs 
vijzigiagen doorgevoerd, ~at, aldus de op 
pos"itie, a1 vroeg op het à.aar gebe.urt . Jlor 
ma.al kan dit s,lechts vana,f' .jul¼- ~ ja, 
ws,t w,i.l je áls men een "b:e~otiogs);jèleid 
voert: "mI' de l:!~de ciJ~ers "t en gepa,sten 
tij-de" zullen ingevuld "orden. · 

eutapees rols~haatsen 
kost de stad 1 miljoen 

dat 11cw, straat eindelijk vernieuwd 
r'g!!,pj:ee~ '411! ~é1;1 t:tf and.e;t? ~'8Jl)pî.een 
U.W 111;;1.'a.a't, waa:rbij eeri peI'ifekt 
ig ûr," zou het; mot-to kunnen zijn 

onderhoud van c3.e onenbare wegen. 
Sprockee1s (PVV) van olJenb,a.re 1/er- 
. • O;J./i,;,88,!1: f,r. 'i)estedel) a@- de v;er 

bet. wegdek toridom ~et Hoover- 
geDheid daartoe ie de organisatie 

e rolschaat~ke.mpioens<ibappen 
B e~rs werd een beter 
olt n:Lët !la ra;adpl!eging 

vari, het inriçhteoil komit~. De oppositie 
keurt. het projekt goed, ma,8'1' ste~t toch wel 
.v,ragrni nae't e~i\. ern~;t;i,g i;port,infi,astrukt1;11;1r 
bële~d. De omwonenden mogen wel gerA.1st ~~an. 
Er zal geen verhaalbelasting geheven wor 
den op deze v~neiuvingswerkcn. Oek de be 
vcner-s van de Diests"üeem,eg hoeven geen 
achr i k- te hebben bij de vei'beterin:gswerke,n 
aah hun we·g. De verha;a1bela$tin·g is enkel 
ver·schulai-gd bij het aanleggen ~n nieuwe 
stoepen, niet bij de vernieuwing of de Vf!'r 
Mderin.J> ervan. Tobback (13SP) viml't dat 
li'ef'.i dit geao,1;,- w,eJ. een i;ioep 11,(lli 't. vorden 
is, aangezien de bewoner,s bij de vernieu 
wing van de Tervuursestecnweg wel ver.ha.al 
bele.sting hebben moeten betalen. Maar dat 
vas nog ve.n -.z.oor de n.i euve regeling.en. Bij 
ole;i;t voer een •'1:&terdicht, niet betwist~ 
bä\!r systeem. 

spr:aakvl'rwarring 
Op <de agenda staat de11principiële _goedkeu 
ring van het l'ichtplan veer ae inspraak". 
.BSB en VU z:i,311 duidtil~.jR .niet i,,n· hup sas 
inet dêzè çmscbrij ving. Zij hadden' ·ne't l:ie 
ver g.eb6uden bij "kenni.sgeving van het 
ricbtpla.n." To het dossier staat. bovendien 
nog een ande~~ omschrijving voor dit pWlt, 
n.il. "yoo:rlopige goedke.uring." In h.e,t .,geheel]; 
Vll,tl de, discussie voelen we duideJ.ijk äat 
het woord inspraak niemand van de 'gemeen 
teraadsleden eigenlijk got?d. ligt. Niemand 
weet er blijf ·mee, rri.emand weet "at iosprara:k 
eigëJlli,jk be'.t,ëkent. To'l;,bag)t houfftc' fiet 'bij 
de .Bègèieidi'ngsgroe'p Gr~te llnspraá:k (D'CGI). 
Hij 'Vindt toch dat de bevolking daar wei 
nig in vertegen;roordig\l: is. Er zitten wel 
per..sonen in die normaal reeds meen dan in 
Sppaak geoaeg ;hebben :i:n àet 1,iele,±a l0i.nga 
hun l}igen kanal<en. Hij denke hiei'.' wa&r 
schtJnlijk aan de Boerenbond, Btè'l.la Artois, 
de Universiteit. de vakbonden, 
Van Espen (BSP,) s.:teJ:t ~.or' hocriit:t.ingen 
:t'e l;lptlden ,pep ê!eèil;gel)Îeeflile , 11,1 dan:. nie't 
met alle partijen. 
Ooit de orgamisa.toii van. de tentoonstelling 
in het deelgemeentehuis van Hever!ee heeft 
niet 'leel. ~aa-s •fllS:eten -ván inspr,\i!~ . \J'.i,.i 
1bes1L00t zi~n :boes:pi'il.ak 1.:E!,llg• volgt• l'>ïj de 

. " .,.,_ h d opening : .,_,,_ oop ,nu at vo,naf v.o1gende 
week iedei,een aan inspp~ak, komt doen." Zo 
eimJ;iel itl in9llre.ak. 
Van Sin!/,, de e'VP~bU:1geme.eater, vindt dm 
:li.nsi•v~ ~e!i.il.,ij;k d:s. W:e wj,llen liem graag 
geloven. Wil 'l!len dat de bevolking insp:re.ak 
heef't, don zal daar aktief aan gewerkt moe 
ten lfQ:den: Als ve echte.!' bedenk$ dat bij 
de · 0J!T-ich1ll.ng "ràn de • ii'nii!o1;tim)te'.4 a;y,e:r n~ 
st-~tuurpil.an. de menaèn die de be,:.olk!i.ng 
kon~en akti'ler.en, gewee;t,d vevden uit het 
Spitaelsprojekt, verdenken we on~e burger 
vadç_r vag slechte v,:i,l. Er varen namel:i.jk 

v,e,rvo<:l!g op p. 3 
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\Ve,wpA.g van ,p, 

"De BGGi ~ stedelijke advi~aden, 'lîe 
langrijke organisaties en insteJ:lingen 
zoa~; l)oer,enbond,, ~UL,, vakbonden,, •.• •, op 
boujn.r.er-ken~ :YarMd'e,rda 5 tmaa!l en bespi::11,k 
de richtdoelen deels ••• De meeste 11andacht. 
ing echter naar de begeleidende rol van 

~e groep. Jliervan 11erd, niets ge::ea~ is.e~:~ .'' 
Na: ved v,f,d'vc1{n en de.s,s~n werd u'l."t.undeb.g,k 
een bij zonde:J;: tijdeliJR kade..,. goedgekeund. 
öe·ze mens.en zijn onlangs van start gegaan. 
- " het infoeen'trum. . . . :Via rui!n versprei 
de v:raag~ en· an~oor,l.f;ormu•lieren. kwamen 
ongevee,r ee,n qevt:içea,l! • 11eaJ<,ties op de~e 
ricliëdoelen binnen." S:1:eobts een klein 
aantal mensen, die zich specifiek met pro 
blemen van ruimtelijke ordening bezighou 
den, stuurd·en o,pmerkii;»1en . 
-De g,rote ins,p%a1ak ils ,ius nooh min hocili 
µiee,r dan een sborm in een glas i,rater. 
Eigenlijk kan inen stellen dat van de h~le 
inspraak, zoals die in Leuven opgezet is~ 
niet vee1 goe~s te verwachten ,is en vel 
om de volgénil'è re'äeften. 
l. El' is een direkte tegenstelLi~ tussen 
de werkwijze van de plangroep e~ de vij~e 
waaro11 inwoners van een stad met hun om 
fü!!f,i!hg ,bezig ,z,f,i,n I z'e zij,n niie,t ge-i,nteres. 
seerd in abst'r•acte id.ea'len., ma-ar i,n con~ 
cre~e problemen: verkeersveilighéid, speel 
pleinen, ... In de leuv:e.nse sruktuurplan 
nirig komen deze punten aan bod al-s alles 
Vli~S: H;~•t. 
Echte inspraak b-ecekent dat men ae inspraiik 
richt. naar een grote g•roep mensen en niet 
naar de me.nsen die al jaren inspteken en 
het voor het zegp;eo \lebb·en. Me.n moet z.i_c'h. 
vooral, i.nspannen om ka4sarme11 men· noemt 
hen apatisch, er bij te betrekken. Dit 
vergt geduld en krachtige middelen. Een 
inspraakperiode van 2 or 3 maanden is ~e 
lach..eli:j,k. 

2. Er ~orde o'hvoldoend~ getracht óln ver 
schillende richtingen-aán te duiden waar 
het -naar toe k~n gaan. ;Er wordt vosn."al aan 
dacht bes teeed aan vorme,lijke a:sp,ekten en 
men d·ekt de konflikten ~ussen ver.schl:1:1,~n 
de ,belangengroèpen toea RuimtelÎjk o,rdening 
is essentieel een strija om de verdeling - 
van äe ruimte. Zwijgen over deze konflikf.en 
be0t.e.\<.ent dat a,e zogenaSJ!lde onzic:li.tb·are 
k,t,acib'ten ~llu,l.'ens. Mwte'X-Î, Kt:>ed,ietSank, .• ) 
hun plannen kunnen door:voeren z,ó'nder aa:t 
iemand er weet van heeft. 
De tentoonsce.lling z.oal.s ze nu uit.gesta·ld 
staa_t ;vnster,kt de my.tl}~ van de de~kuncl<i,g 
lïaj;él v,ant ja l]lOe,t all goed• thui,s zîj.n •i,n 
de z,aak om fëgendes en dies meer te ont 
cij f..eren. 

3 geen conti.' et ntij.dse 
gs•pr,oces. i'e ebben 
aen aantal ·ng rgedru~~- 
beekveld v ge 0.1s , ook a•I 
e ers het al\ders bedoeld. Er 

n ,te konlftt1l'1e komen op tua,se;n 
b,e '!)gen. ~,J:ke w,:i;J,zi.;g:i,ng moeit 
gemaa: •t ..rorden . 

4. Ont~reken van een e~bt~ partîci~atie~ 
stu~tQur. D,e ,u,itvoerde1;-s nemen zelli de 
cept:ra•l!e ,pos'.t\n• ~n van ll;e ilnspci;a,a:k. Krirfiek 
op ~epaatde ,vo9tstelllen kan enke.l -in onaf 
liankelijkheia gebeuren. Participatie veTI>n' 
derstelt dat men echt b.e11eid is 0lll een atuk 
je ;v;,n z'ijn '!@·ebt 11f •l!.e s,ta'alJ.. Bit :verzet 
'-"!lil s,cihe,pen ~nop.!! en bu~ge,11vadeci, !1:an, S,:ina 
tege'n de aa,n11erving van sociaal-'pedagogen 
vooD heç infoce11trum en talloze andere voor 
beelden leren ons dat z:-ij he1:8181lil niet b~ 
reî!l z,:i;j,n ,oin het &pf!,l! e1ineti.~ te spelen. 
De 0:1,gandisaoti;e :van d:ii ins,p~aa)t i:11 dus echt 
11ande1J.ooa ó'f: gaat men e•r eindeiijk werk 
van maken. 



door de BGG-I,·2 pedaaogen vóorgesteld om 
over g111;1s Leuven de ini.praak te organise 
ren. J11:st deze memien w.erden ge\leerd w;t 
het proJekt. 

Maar \/Sa.rover gaat di't 1ticht:plan nu? 
Het rioht,pla11 i& de SQJ11en:ypeging vat) d.eel 
p~rumen, de vertaiimg ;yap· de ver~~hillende 
i,~chit~oelen,, ~e e,e~sgezi,na)heid O\',er de 
r'J.ch,'t:si,ng W:&!l,1'il!II 'lîe't stti;!;ll\:'tuurplan moet uit 
gewerkt. worde.rl:. Na <lit richtplan komt de 
~weede ~~spt~~de van de bevolk.ing. 
Al.les tu:t ~;1: richtplan kan in vraag ge 
!teld \lorden , aldus de bu,rgemeester: Deze 
7nspra&lttonde loopt tot eind juni. Na die 
inspraak volgt een voorlopig struktuurplan 
en pas daarn~ 1tan l'le:t echte struktuui;plan 
ter goedkeuru:rg voo~gelegd worden. 
D!! VO., bij fä·aktievoorzit- 
ter !~n Itt nog eens dat 
ze nil.et aJ.<ik · rhtd.oeien en 
,;lus ook -niie •ö\n. De v;u. 
stelt vast• :L:et ia gebe=d , 
maar dat d.e , m1ui.r blijt't door> 
draa.ien. ne oorsprofiltelij~e richtdoelen 
zijn terug te vci.nàen. in het richtpla.n, maar 
zo dat de ideologische implic~ties nu dui 
delijk z.ijn. De volksunie,, is bovendien niet 
akkoord met het stuk over tewerkstelling 
en bevolkings;s l'.eiàin . Deze tewerkstelling 
i_s namelijk. e dienstverlenende 
sektor, de · tiaire sek.tor van 
bed:i.-enden . ven eert 
aantinist• , waar de 
l!>e,Hehd r -waa:r de 
arbeiae asse verban- 
nen wor rbeek stelt 
zich tevens <l, op 2 maBllden tijd 
de inspraak nog .an georganiseerd worden. 
Voor hem lijkt dit onmogelijk. 
Schepen Cnops (CVP) -van i,uimtelijke orde 
ning, doet •dan een bijna smekende oproep 
om alle midde:il.en aan te wenden om de in 
S.l)raak te orga.nis·erè,n. ''Le.ten we niet dis 
a.u,ss.iëren over wo i::- en." Van Sina besluit 
de di..sc · estiging ,:\at de fun- 
damentte n het richtp!l.an zal 
s!='beuren ing. Daa~ee 1/ora~ 
d~t boot We zijn niet veei 
v1jzer g~word . 

voorontwerp k~= voor de resta.uratie van 
net ~ugustinessenlü.ooster in de Brusselse 
straat. Heel het gevaJ, zal wel een flinke 
stuiver kosten. Ongeveer 1~0 miljoen als 

• we De Morgen mogeb ge Il.oven. Van tt ter beek , 
steeds ,o~ de bres 4ls ~~~ om •kult.uur gaat, 
-~aagt nQJl.r het vei;scîn.l m::e:t de St. -Oeert1;ui 
abdiÏ;,j , ooit een ,kult ur,!;l~ c·Etntr.llll1. S~hepene 
'lfoute,f;a bestemt l\'e:t; A'1!~sil;,icnessehk!!Jooster 
voor ,voor cle akti'lrit:eiten van de vei,enig:l!n· 
gen. ,St,. -Geertrui z!tl m<?eiz specifieke 'fwik 
ties toebedeeld kri.j,gen. Welke d·at zullen 
zijn, mogen we r-aden. D~ schepene liet daar 
over niets los. 

reinigi · · · ienst 

◄ sn .Ha:.,.. L)◄ Q 1 

We kunnen nu ook gerust de winter tegemoet 
gaan. De re!i.nigin !!dienst krijgt er zomaar 
ev-ent'j es '2 auto t.stvooierii en 
3 aoe~ulf,P).Pegen, ijijti,jè:len zich 
aangell:ond.i.fi!d hl! we daa.1:" w:el 
roo<f aan, al lij,k eerder vijgen 
na pasen. · 

restauratie 
Eindelijk zal er ook1rerk gemaakt wol'deh 
van de restauratie van de abdij van het 
Park te neverlee. llu het gebouw praktisch 
op instorten staat en een gevaar wordt voor 
ieàer die er e'~!l rustige wandeling wil ma 
'ken, mag daar wel aan. begonnen worden. Oe 
stad, alhoewel ,geen, ~~ge naar, kan. bouwheer 
zij,n als cle ei>genaal'.'',, i'.'h -dit geval de 
Pa1î.crs Norbertijnen,, geen geld genoeg heeft. 
Tobback üOU toch eens \raa-g de boekhouding 
zien van deze eerwaarde'! paters, Hij gelooft 
namelijk nooit dat deze'paters geen geld 
zouden hebben. De verken zullen beginnen 
aan de Mariapoort met de Watermolen. 
Verder zul.lende his~orische pompen en de 
serre 'orengerie• in de.krüidtuio ook een 
res~auratiebeurt krijgen. 

dienstencentrum 

ffll!ISSe · · 
De stad zall. · kopen in de Musseo- 
st,raat ( 86 e te verbouven naar 
de moderne behoe en, al~us Gnops. Ze zul- 
len niet gerest orden zoals ze er 
nu staan , ma,g, worden tot soc;î,a1e 
woning voo,17 en laag inkomen. 
Dus nî.et zo l'oot~l,legijoho,f !i:s 
ge'Qeurd .. rHe cw0rd:t blijkbaar 
goed geJ.eien. ,, Gft 

. ~-1 J ~ '"J:Ji' 
, C 

kultuur 
De raming voor de beliÎ.ng en de uitrus- 
ting van het nieuw ervatorium wo,rdt 
goedgekew.,d. En e!i) · ·· · · al Leuven ook 
zi,jn -kult1,p:eel. en. Er \i,s een 

lfet eerste jaa•r van net bes'ta8.ll van het 
Dienstenc.entru:m ;,;it erop. Het ;proj•ekt, dat 
opgevuld is met SpitaeLsen, 1ta.n al.sdusda 
ni,g niet verleo.gd worden. De stad oordeelde 
dat het projekt nu goed loopt en er liefst 
geen nieuwe mensen in gestoken vorden. AJ.s 
de stad het echter opnieuw indient en de 
zelfde mensen vraagt, .zal dat 2 . 500. 000 fr, 
kosten, wat nie~ voorzien is. Daarom werd 
het 0.C.M.W. verzocllt p'komi::,tor te zijn voor 
liet nieuwe projekt. Van schepen Van de ' · 
'Putte ( van de CVP en ó0k ván fin.ano:i:ën) 
kt·ege-n we tie s.tellige b.el:o'f'te te horen dact 
de stad' het diensteneel'l,i;rwn organiek moet · 
opvangen als het beantw0ordi aän• een nood. 
~et zal in elk.8ev.ai niet v.olled~g opgeno 
men worden. 

Tot daar deze gemeentepraat over de gemeeo 
teraa4. Volgende afspraak op vrijdag U 
1J1ei op hetzel:fd'e uur, dezelfde plaats en 
de zeilde spelers, maar een 1iéht gewij 
zigd scenar ic . 

IE ,. i: ~NI ,. . R DA WAAIZAAM 

, ,p vlln !l!e,i;- 1E1ls,t,, 
Tei;bank ·:t~v,e~gaderil!ng. 
Ert daa~ he van uedenen voor 
Onlang1 ve ' dat d'e 3de 
bDUVaallVl' LENS, om 1 08 
bejaardenflats te o.uwen op de Jei:uie•tenw:eide,, 
%0Vel io liet Sclrepencollege als op Stedebouv 
io Brut1111l vH"d go,tcf~lteuril. Naast de be~ 
zvueo voor de omgevil!8 is· he,t ooit komplfft 
vaanziMig om b'ejSU'é!én te isoleren op een 

g kle_ine opperv, · kl!e an te ve-rvijdere'n 
voorzie ,t dit geen zorg :La 
roml)tor :e al lang. •Maar 
Jich d erger 1hdtogen1 
•k •• . ,ap '1111 d:gel) Sche- 

• 

Na de we~gering v~ bouwaanvraag door 
Stedebouw, kwam di aarbij men wel 
wat verdieping maar dan toch 
rustig een atste. Die be- 
wuste derd aan 'vei;-dacht' 
S.~11 goedg dan een reuk- 
j·e aan. We ho omitee het bij 

:r,i,it: ,geurtie oo 1 

I! éle s,tpuk 
•l:iied~ 
,otstè 

• · erband,wii 
men echter kom · jk' opge- 
s7eld plan voor , o.a. via vor- 
aumg van straatgx, r wil men zich 
nog buigen over de tieven voor het 
Tei.,bankvald, het sec ,1aureel centrum en 
de ver,keereveiH.ghei cle w-ijk. 
rlfo.pdiJ k m&g di, tav,ige op'l'oa.p 
,z:L'],n 11an alle b ·J!-la:t-ID.a)'.'banlt 
om mee . lîun omgev ile4•:l(ge)1'1: oe ae 
!f-ilk..ve1rgader :l;n1r · 2G 1.1.ur iln de 
st.-Pietaraecho~ 

3 

li(C ,iC,ffVE:;.J ot,I S 
t,E;ME1',\< >E 6t5' 
-,,i ~ z.kll o.i~ 
oe ~= ,..,.,111111~ is 



IIBDIDEN AAI HET WERK r 
Me'e'l: werk!, Betere arbeids,=owaat'den, •••. 
Wootden die gemaklselijk in de monil liggen, 
maar ,toch li:e~:I. w&t 'lllOé.U'i,;i,k wa'!r :!ie mak~.!l 
zi;i,n in àe 'Concreot& s een bed'.l'<ijf. 
He; vraa · i1.,itanten, 
die. dikvi aak, nog - 
moeten ;ve: . Het ,i;s ,~n 
n~j,d, tu .... 
We probee e vakb.onden 
hu~ pi,og- ~ edl'ijven 
P\'ohe-11,en <!90 

- ' 

i 

ogl:'amma. te 
richten ,w p~ar woordjes 
zefg-e_n ' s u -van het AcV;Oe.ze 
valdigful i zig ,me-t 2werkterreinen 
~1.een p,:i_offesi werking die gebeurt 
:v:1:a il.e c·en~a,1es de diiV:ers.e ond'ernie.in:i:,ngen' 
to~ ~n da~t'~:ast intet)>roffecs:Sionele 
we · · ·eer lgemene tiek 

zijn 37 verbande. n 
!ll!k e~n -~ant:S:J, ge 011el!- 
dan op hun beurt een aantal 
afdetingen o_mvatte~Jéléze zijn 
nt!'lij,k ,g_e.s,~uktµreei;d). KonJ'ak 
ilrden uitgewis·seld zowel in de 

pYaatseF:i>j.k~ afde1ingen waar militanten v~n 
verschillende ondernemingen werKen als gp 
1h@t W:e't'bOnj;iikongres. wa·ar ve-1;tegenvoor.digers 
van ·ae eenti'ta-l:es z,:i>tt•ing 'hebben; • 

Wat nu het programma betreft van de 
sociale verkiezingén,di,t word,t ook vooi; 
lle~n ~et' in dei;i,i:'I! u,îJtgewe,i;-k<t door 
mi:ld,tanteni&i;nen Îî.innen :jle onàeroèming.llier 
stel.'t ri tei, )let prob_leém d!lt deze 
men_!ll!9 n · ,tijd v;i,ldo~,J14,e op i!.è hoogr-e 
•fkunnen>)1 _ ,110, d,é'' omliat\g van ,de proble~- 
tieli;:daa emt ge VORMING een steeds · 
lrelang · i de werking 
(v,:ta _ lè- g ld dool/ d~ 
vaki~o- o et is tmmet's 
duidel' · dng van d~ 
onde.r,i\ d , e ten via 
étn ~ét n e al<at!Î'e- 
~gèlij z den. 
Het ·11e11 c'te.r 
nogal p ·li.,s 
voe'4lng - éil 
de o~ga ) -gróte 
ce 

o t J,s 
na II n, de 
verltgele elill,eid · -icli:t 
v,ooi; ee11 • e 

~. t'ot een 
n ster ont.110'1-e zouden p wat 

n het bedrijf gebeu - nse 
p è!e •ko,~rete i,e,..aU, 
en diî:e met n'i;e:t ge11 î:-n 

na ve11de~ gestampt r va 
e t-eve~ltii te · - · · • • . ht . WP.an., ~~maz uch Jtee !lel re n 
rt iaontma · . er t de 

g zicnt kreg)ln op de ,(ebeurten 
ht bellen b!,g Ma!IJe .!Phttmas) 
en wagen vijzen over de 

de onde~ngaraaä maar 
~~ákheden van d,e(t-peJtomst~,e1) 
'e kaö ~t zeketlieid lîé)iei'en 

11 ïe zuil:en 
een mote, 
•lens waa•r 

van d'e d irek'tie beke · ,m machine§ 
naai; Tune een 
nieull!.è. fa at de 

· vo"'bondc' itwij'ls 
bui.t;n sp h_et om é_cbt 
belangrij • 
Aan éU!e s OJl:e ·ko,epe>lt. het ii.CV 
een v.ermi. - v a11beidsduui:; onder 
de vorm va dagett,die dan zouden 
moet.en gek rden door e,!!°n even- 
rcii:i)g p'jli;-c aa~erl/'4,ngen'(,aQ 
gebeurt de ystématis~ ,•Als 
mogel!ijkh Leuyense !Je tewet'k~ 
steM,i~g r ,h9,1~itë hu (g,,V ziph 
konkreèt e studie over dé ' 
reval'idilt de Vaartzone(gebouw.en, tr~fiek, 
industrie •. ) .<Men wijs.t er ó.n. dat veP- 
l>~n!l w,e-1 bv. aan de KUJ.--wa·ar a,1'l;e 
m~d'ile'lén oots aam,_ez'ig zijn,-,veef te 
weinig onderzoek wordt gedaan die. de werk 
gelegenhe,id en de werke'nde bevolking ten 'loede 
komerr, · 

Niet, alleen éle unief maar ook de 
ACWmandatarissen blijken nie"t altijd voldóende 
~a~d~ch~(en politi~ke wi1),f'es~l1etike)}· aan 
tnJ.t'l.'.il•tl~e:ven .,rond tew.erks telling-: d'è Leuve.ns·e 
infowinkel die mensen wou tewerks~eilen om 
de inspraak rond het struk.tuurplan te orga 
,ni:~etcen ,,weet· over de boycot door o. s. buege+ 
mees t_er Vansina en schepen Cnops het een en 
het ander mee. te spreken.Het ACV kan in 
zu Ike g~vaUen wel aand r i.ngen, op meer insp.raak 
vanuit liet gewesc(vi_a be,leid·sgroepen die rond 
elke ACW schepen worden gevormd)maar moet 
toch te dikw.ij1s machteloos toezien hoe het 
bij aandringe,n b-lij,ft~. - 

Ook de inkomensherverdeling, is iet_s 
wat de komende jaren intensief gaat geproi,ra 
mee,:,d worden o.n.door te trachten iets aan 
,d~ kumuls te d~en(ail bilijikt l<dst ,d~n n'érgetts 
utt bv.het sociaal PRogr8lil!Il) van de 1QJL ee; 
dnstelling die op dat- vlak nochtans als

0

v~ór 
beeld, voor vélen m11g dienen·~en do.of he t OP., 
ti;-ekken van het minimumloon 

De militanten van het
0

ACV weten dus 
waaraah z i ch te houden en lijken in het 
vborû•i-tzich•t van de komende soc-ia~e probt.e~ 
p,en voldoende gewapend om de belangen van 
de we1:>knemer.s te verdedigen.Dat dit met een 
steeds grolre:i, w,ordenäe dt'uk van h._et 1pa•t110- 
naat -die d'e,werknemers de schuld van de 
ekonomische krisis in de schoenen tracht 
te sc,hµ~ven-een nm1dzskelijJ<.e en b-elaggrij,ke 
Q,pdra,_oh,t w:ottd.t , kan oók voór ,de Le_uyense ~ 
sociale real~teit moeilijk onfkèn~ worden. 

'DF : HGe ,i,s he,t •/1,BVN, ii:.ew,es,t1eHJk ge_0,r.g11n•i, 
zeerél? 

•De h.eer Bourgi~on, · vel1antvoorde- 
tijke ;,;»1/V : 1Iet ABW lt 'ii'e beroeps, 
centrales dl:ile- een g11át n ~e'èl,E'st_an:- 
di11heiil hebben, dilt in - Uipg meç 
.het ACV. De aienste·n van he'f rAB 
vooi;- éj'é adm-inis,, - n al,~efflcen 
da•. De b.eroepsc ' zi.p-t ver 
lijk vooi, de va rk:i,ng in 
mingen. De 1<1eî,sc e ,ales z1 n : 
BBTK, Ic,] ed,,img:: :AriJ · ,t;r-an,- 
sport, v,oeÎ!'Î~, Jo_nger J1 
Daarna;,.st is er nog een ale 
_die een aantal ldeilnet;e s : 
"chemie-; tllbak, ,schoenen, _ n -pi,o- 
pagandist hebben. 
DP : We be~b~il hier l)'e.t aigemeen pt<o$rB!llffll!c 
van hè'c- NBW. "Bes taac e.i;- oo.k ·een s~d-:iikaail.0 
programma voor het leuvense: voor elke o!l 
derneming afzonder~ij.k? 
B : lfät aigemeen pi;eg1<!lmma ii's ' 
viuthet kongres van Luik. 01ll he 
toe te licht'en aan de mi1itan het 
,gewes-n., •hebber1 we een. ·d,,:ieta,l ringen 
"ingerklîè. Het syndd,'!<aal eisen a. op, 
het vlak van de onderneming; vo r de 
b.eroép_scenträles opges,tel.d en mees,tal 
nat1o,naal. • - 

OP : Meer wel'k ! De 3.6 upr is ·een centt>ale 
eis van bet ABVV. Wo1tat dez; èis ogk i..n de 
;J,euv,ense bed1d:jiv,en ·gesteld i •Samen ll(et h'e,t 
ACV ? '<' - 

B , In Philó.os is eën rcef ' 
voor het;· ve-=i:trlle11en "lan d· - 
in d•e vee.k. Phi:'1ips 'is h&t 
dat ik ken. Het ACV wi~ li 
l~~d~~~- _Tot~utoe is ~r n~g 11een gezame- 
1;1.~1ke al;<t i,e gew~es t • 
DP : Afeschaft._en van .kumuls is daal' iets 
~ gebeurd ? • 

~ Vo_o: ons Ï!s dat ·e•envo"ild<i!g, onze ~tiat;Û'- 
ten v~b-1eden dat. We hebben trouwens ook 
geen be'heersmandat.en .• 

'QP : •an Spi ta·e'l<s. , ?' N'a eern j aár komen 
, de s t~ lle.rug op st,11~t,• jl,!'ist op 
het at ze wat inge.werkt ziju. 
!l 1 .• y•,s, maken :i:eer g9e'il ge- 
b11u1k ~an het 151.Jzonder tij~e1 · · r. 
iDoor - plan krijg~ ze moge<J. 
'die o~ege'f nJÎ,e,t hadden,. ~ 
-~,:Ï,llt at•~ v'è. llov,en de dl.W;z lande 
plaa sen. 

_ ,d t er nag/ll Of e,i: 
' · genqm,en' wo ? 

1 n? s K-ei,s 
IIYcer '?8 
·_:Il_P : Yan: éle ·,11,~,._,5, h ~~ • ~evee~ ZiJ'n er genomen ? 

~ lik weet b,et niet • 
~ Neemt de"Val,tbond zelf 
!.....:_ Nee~. 
·Dl' ': 11,Ïiab~~ f11aûde ? lloe 11akt d 
1:01:ets> aan ui Artoia • Devallena 

• ,!_; ~t h ~ell!r .moei\l.<ijk d:a~ 
tta doen. D,e kontrole moet gjb 
de bevoegde diensten van 
!?!..!. 11tj ,new•l•lena \(ovd 
tegen een bel~oheli" 
aan hat 11n aai. •.• 
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KIJK DAAi· GEBEURT KllTUUR~ ' . 
' ' Vel;\V'.01/g ,V,lln ,p, 

t 
t 

· er e dll't -dal__t; 
te l'ie moet.en 

n. E p-.r ieven 
(zc,)l.!s d.e f er buü·en. 
Wel hebben d ndacht te 

aa va die n.og, 
't one : het 
l,. ' 
zijn we ,ook- ' ten met d'e" 
n kulituur, · me ve' ('>an w,:l:e. 
rekte. info . l m~gelij ~- 

hebb eQ we 
z-ameO.:d ,ro,D<I 
dsvoor-« 

. uset.t.m •• ,,. 

dzo: kul tuur'-.toneel. valt 
-.ren op van de schepen van 

e, met wie je verder i-n 
nis z-ult maken. 

ond:er~tèund door 
, dc.è'e Jiilt vo l,ge11de. 
me_nges"te,J.d : 

"" lno'(l)' 8. 'lifürlR", ,fl, ( 
•Van, Opdèn hepen) 
lll•Haese, R. !,Ir. Woule~. T. 
Mi!Mart,B. • 
Vanneck. C. 

• s. 
r·~mn. J. 
'$, 

• L. 
Van lltetbellk. E. 

van Cultuur 

PLA'!,,'-TSVERVAN GER 

Mevr, 98Jeplerre. e. 

HH. l,lóllé, J. 
Van Hi\egei>doreo, M. 

ande re 
om be- 

~e pre~etµI 
, t e g-emeén- 
ie u oord heeft) 
te ve1'1!1Ljaen dat de gemeenteraad té 

,,r itloop.t" otii<lal: men over •alles moet uj:t- 
,• 
kr.ee.t Qd• ,t er ooit· 
n c'Leuv· ure• z't,;,; i<la&e 

al 1 .. • ;,, ~ er an oo" 1. 235 n te'lf, v,aa 
ormi,ng' 
n moet 

t er 
"id 

Ic: 
h" 
).t 
'if . 
g 
d 

formulêr verwijt 
dit niet .reni- 
ze1 a nop ae 

• tikt ,me,f 
,:lingert, 

. al ge- 
t op éte eigen v ng, Daarbij 
t voor heel vat ingen Mt 
t vam liup lidma. de moge- 
ie 1~, Dit il.ij, iet hét 

.tn mê'.ii de ,gezins ire ,J 00 f87 
en a,llang aan, Ji, :lis,,, 

t on, t . lilen dat 
h.linils '7.8 ledig houdt 
an een punten1telse1 vol 

. ba·idieud 
:l(an eea:1 

e:ligil,;ille 

S n!lo. ae. uad 
o e,:ve • 
e hee _ van het 
k 
W n hieruii;:: dat de 
k aan i:.s, at op be_t 
r etrat én. 
~ P~ A~ 
z. onde aan 
b vel:'dele 
sub 

Ven ee-n J!,u'lltuu't'dre-ns,t; zou jj'e Jlcu~p.:!in 'y,erw:ochten 
dat ze i.s.m. de 1<.ultürele raad de initiatie• 
ven i!]! het _Leuvense .:,a.t zou gaap -~oorllineren 
en aanvullend zou werk-en. Zi.j zou de. werk 
zaamheden van pla~tselijke organJ.saties , 
verenJiingen moeten •bevordere.n ... en zeker 
t)-'Ï!ift à;tJ:ee_n -door •h:eO geven van een eenvoudige 
finan.t'.:iretre s ceun zoa lis da t nu hé't 'geva 1 is. 
Een administratieve äienstverleru.ng~ ~venals 
het bes.chikbaar stellen van Lcka Ien., materi 
aal ... kan voor de vereniging een doelmatige 
hulp betekenen. Dit zou allemaal -vrij vlot 
l)!Oeten kunnen ver.Lopen en niet mt}t die hele 
rompsfomp, die er nu bij komt k1ij,ken : weken 
op voo·r1,and aanvragen en dan weken aan een 
stuit Yachten op het antwoord van het college ..• 
Mevr. Van Hove vertelde ons dat de kultuur 
~ienst. e: is o~ de ~u.l tu:ele r aad te helpen 
1.n admi.ru.stratie, u1.tnod1,gingcn, rapporten, 
aanles,gen van doss,i'ets. Bilijkbaa.x: ziet ze 
de t:,O] van de lluil:r;;uurJ\:iens·t dus ë~epe.rkter,. 
Posidef was in iede;_ï- geval da't er in '78 een 
behoef!;e.n onderzoek plaatsvond inzake de 
soc:io-'kulturele infx:;ástruktuur in ~uven. 
Bedoeling hiervan was de oprich..ti-iig van een 
kul turee 1 centrum naar de ove rhe i.d ece te vet' 
anl±woorden, a.l sook daaJ:\Voor sug,s-i"d;ies vost 
te kx:;ij'~en. He•t 1ëes11-N;aa·t van d,j,e s tud·ic 
lias een vrij lij,vige no'ta, waarin. vooral de 
nood aan lokalen zich liet aanvoelen (geiu 
teress:eerden kunnen, altijd proberen die nota 
vast te krijgen o,p,' d'I, kultuurdie_R$t). 

et oude Au • tines~ r. 
1.w l; • entl'Wfl 2i _ • 

e · s natu · elke, · orm 
s'.ll e , · t ge,- 

ret l!eul; 
ouw 

in e c0 1.natie 

n 
ingen, 

, acl{ten• 
~:i:e , j,sc o_p· , s 

ijkcelitra had e vroegeJre ge- 
ent"èli11.izen gez eniging~n), ook 

e ~ V-r-iezenhof ,w. j kcentY\1111 ver- 
emd. Heverlee de •Pa~k:abd.iil I het 
acl). thulla Egellh! St Geét;tr,isj,abd•~j , 

of niew]iouw V:00 urèel.l (~Q.trum.: 

. 
Ails wij,Rcent>rum we et '·P11~k :Te;uie- 
t:enl.vermoemil, 11\Ba e:ve11- 
eens a'an het v:r"oe t ' 
In ' - , ,i~t b .. noe- 
ger uis z=e'J als kultureel een-· 

wijkc_enc1;um. 
aa • · uw van ,]Jg-t par<oëhie 

c y•l•. -rum p-.f ,,aan de 
al> ., • . - - ' • 
A1' m : spotctbal of vroegere ge- 
me 
·Ko -ht: aan een kultu 11um 
o op • o&e kul~ 

da o 
n, ·c 
Hb h ~U 

be · u u 1.ne ter a.J!s kol<tureeli 
centrum ger·estaureei:- wori · , met -als voor- 
na ·enin - aan , re 
en k a•le n e al 
ter zu n• o 
maan irev s , ).. 
schi: va _ nig · sudi~ 
torium, ee tentoonstellingsruimte, ~n 
aangepaste 'keuken •••• 
In de van de St Gëertrui (Hever~ 
lee~ _ n zgn. eau, · · 
va.or, , e noaee: ihap 
wordt er ·gei.jverd o nta 
animators te krij,ge nge •ak 
zegt mevr. Van Hove, en- 1 erd 
minuten lang bladert de schepe 
brochuurt •. m de . n de 
a.nima ls mi e,l v 
ce ve 1$!!n"),,, ~tttn 
hea s n' van mma 
kultu n,der, · le 
kontakteJl tussen vere11igingen en het kul 
tureel cent'rum etc . 
Uit de tweede fo:omule an de -.rièht- 
doelen van het o-cirukt, n ,le,x;e-n-1~ 
terzake ooK het volge 
-Richt<!oel 13 : In Leuven zal naast een 

ko · ·- 
funk eve al 
e. ecen e~ 
g-· . o ~o 
komen. 1 

8 

.,__, uino'liaa1. .,-.,e ~ . 

Ter ver· : eli.j-king • 
ku•lt • · t 80 en 
beln, bo · 
teit g-;o 
da.a11omtrent d!lt er oY- d ver nog 

8 
- , - -• e eve n. . een êJ!k•le besl:!issi - 

,Het pro,j eltt iÎ:a nog • _ng ge.vallen 
- 1-n een olîde 

Pilat1nen; e,1_1 voora1te'l.len g 
.me,ldep,, 1'!!:d~t vetb'atlll ·4 ~ eno•g . 
DE 'llElltOONS'l!Etil, ING OVER,a,t j,e n 
~V:a'n het !tTilktuurplan) • ~ Rl 
in deze ru.et onbelaQSri'ka 
hebben, jè opmulcing l 
_event~e,J:e kultuûrai· 

1 •~EN IQ~s: DU JB ~a 



We moeten vas•t;stel!le·n d'at de me·es,te- en, ook 
:i.nte"t:essuntste kuhure~e aktti,v.ict~·itren ,van 
ae kant van de studenten komen. 
'Dat merk je alleen al aan de ku.ltui,è'le 
leegte tijdens relatief korte.vajtantie~ 
-periodes en zeker tijdens de grote vákan 
tie. 
De stadsáktiviteiten zij~ g].oba;ll onder 
te verdelen in ; kunst met grote l<" 
(avondkleding verplicht) en overwegend 
kommerciele aangelegenh.eden, zoaYs b.,iet 
<Feesten en andere esbal;tementen - ze worden 
fl 's me-t y.olkskultuur -verward-, jiáar een 
~b-rouwefij tje aan de :U~uve:n.se>N:~«).,t?' 
(ei.ltäat u•:bt' Spo,rtwee.1<.end; l 5N,t7-9-,1 ~áir 
~tlJl> s:temj>eil op druk-t. N~ ,ija dè ,~_deos,t-and 
is .nu eenmaal flinR vert.eg·em,o.gr,d:iig'd Ï:!) 
~euven, zodat tie kommet;ciellle k~n.t: :.rap een 
'feest iiloe:Uij,k weg te den!<en. va,1:t, .. En wie 
p-à>eft al niet 's graag de sfe'er v,an de 
Jaarmarkt- bij,voorbedd,? A-1s het lcoll!IIICr 
cie,le maar niet overdnven: wordt. en als 
dat maar niet- ten nade'l:e kol!lt van l,1einere 
boeiencler kulturele manifestaties, die 
lDisschien minder volk lokken. 
1:n dat is dikwijls het geval. 
We overlo2en nog 's kort het kultuurpalmares 
van de stad : 

ongeveer ,om. de 
ek konce-J!,t o'f een 
sche z_aal 

in: het teers·o.!Jlilke, Ls,,m. 
i:far;grit_e-tt' . J!;ofyaàfd,i~, 

n 
a 

. , want de 
bBeld~, een serie tr 
el, operettes, lconce 
minder : kabaret, k'J: 

, ~ederlands beroepstoneel, modern 
Voor dit laatste uiu de zaal eclicer 
ronisme vonien. 

iJ0e het: 1Ji,ó-Zepa,:tz,d apki;jji:t; 
i~~ im~e stadsschO®JP.UJ'(l• 

:.!J~~~;!!...;:f::al::.:1;;:•i:.:,:·a"'l=ien7_ : •he.l>bel!, 
echt. (A,l,i![eep moe - 
de ,o-:Ltge>lega ~or 

t.-e boe~I!, a•ls· de 
orateur Degrelt~. · 

: uitstekende se:r,v:Lce. 
;.:::::;===.,.;;,;-88nre jazz l:i.jltt ons e.r nog- eerd. en vel:W'aarloosd. · 

daar schreven ve al over 
r:. 

c~r. hiqboven. 
aaet de ae~~r 

,. 

' ' 
Een gemeentebe-at.uur moet ze'lf niet io 
noodzakelijk glt.lln progra111Deren, maar 
zou veel beter sameliwerldng in de hand 
verken met, of i:i!cid~;len ter beschikking 
ste~len van mensen pie het beter kunnen 
doen. 

Het Stiua C2!71I de .!(an fyenswaat. 

•l!e,t' STUC' ~s.tui!e '.n de Van 
Ey,ep,straàd '1l!oe,t ' w,at p1d:nder 
stdlen dan de s•. et d'at toch 
een STUO bene r , cot vorig 
jaai: naar Brusse en -om van 
nieuwe, · interess produkties 
te genieten, kun Je nu _ ee• regelm4tig 
terecht in 't STIJC. Toch konden ze in 79 
hun werking niet vitbreiden, o.a. wegens 
gebrek aan steun van .l_ol<al'e en nationale 
overheid. ~e ergeren ons .bJ.auv als we in 
hun persnota het volgende lezen: 
"De gemeente Leuven heeft nog steeds niets 
van zich laten horen, ni.èttegenstaande 
herhaalde aanvragen. Graag zouden we erop 
wijzen d·at cica 30% van .ons 1>ubliek bestaat 
uit niet-studenten, woonachtig te Leuven ... " 
Je vr-aagt je af we• - r achter d1t 
kultuurbelei • van het STUC 
zou tocq nie gen worêlen 
do.or de stad. ich vanaf met 
het eks\<uus ~an het STUC 
niet is s~meng e:J.ft+ l) 
inwoners van Le ·en van kul- 
t\l.UX: s i.gna Iee rde ST.Oc· vroeger 
regeltnlltig informa oox:speelde aan de 
stad, en vond het v-reemd dat het nu plots 
afgebro\<en was, ze was echter niet van 
oordeel dat de relaties me t net STUC of 
met de studenten mankl'iepen. 
11-le trachten mee te helpen -,aar het kan', 
zei ze. 

mag er aub, orde 
in de chaos? 

Het is onbe · · een stad als 
Leuven, een zichzelf, 
-van Pontiu_a open o~ 
te -,e.ten wat e _ -ultuur leeft 
of plaatsrindt. 
Mogen we daar ,(~nakl) 
voor een ont per1.0- 
'<!i'eke akuiJ.,t form.a- 
t:i;ed-'.i.enil,t ,tt als 
je tets v ~we 
hadden ,git ons, , 
a:at :rer -aa , ~n'lie11 
gedla-ch~ w ,tj,n 
dd, kutttµ v~tt 
d,i'lierse l>· Ugt~, 
maar d'at hiett oo • 'l:e • - ng 
van de verenigingen o,l)~breekt, 
Het zou nJ:etrtemin al! ''iel[?' zijn, 
Uit het interv,iev met de, pchepen van 
ku•ltuur onthouden we - veréler 'J'lieen ,vat in 
dit artikel geboek-t st;iat. De rut vae, 
vreZ41n wij, tê algemeen. 
One raat alleen nog, beate le~ers, 
afscheid van u te riemen, en ~e ~eggen~~ 
tot volgende kàer, mi■■chien. 

TONEEL H~ER 
LEUVENS KAbOOTJ 
VOOR BRUSSELSE 

~ VER:JAARDAGSFUlf 
~~- 

O!ler hl'i v.en is êên zaait, 1kultu.u_r 
dus bega,f ik mij 

odliîge ontzag naa-r 
seslizoen opn±_eW O!lJ de 
n. Het is donderd·ag 
ondei; de scene van 
og OVeli'-hOO'f' meli a~ 

kos,tumee die Toneel 
i,jn laatste pi;oduktie ('1Fawn?," 

van Moi;eel Pagnol) zondag gebruikte. Na enig 
verhuiswerlc staagden we erin een tafeltje 

· vrij , alwaar het Dijlepaard zich 
plomp ·ae, met open mond luistercend 
naar - e, Julie Godts, Myriam Neves 
en ja e~en van Toneel Hev~rlee. 

[);iJ St,ralós bestaat Toneel Heverlee 
1,0 -b'i:eef hangen als julHe efife 
0 

gon ail.)lem,.aiJ. in de 
S ar de ,nieuwe ,p-as!)or 
d ieuwen, Oaa~ wend 
o oe·t en na ,menig 
p takel op ,tte zet nen 
,o iell'll'bouw •te helpen 
dekken. _ '70. We,brachten 
'We me ken het pro·c.es om Jezus' , een erg aane 
sprekena ~tpk i'n het ketkelijkd gebeuren 
van toen. 
Omdat we in d,e rode cijfers zaten en dat ni:et 
de bedoeling was., hebben we nog enkele stut<; 
ken in de Antoniuskerk gespeeld, maar wel 
dra gingen we o zoek naar een andere zaal 
zodat we- •yagen aan meer -,ereldse, 
ptodukti rd Heliand, het vrien- 
dengroe iusparochie werd 
'l:ó rs'te were l!de 
se door ~onge~en 
ge : we v, e:J!k 
se, re pr 
he' óna · ,. 
,_e lokaa-1 ~· , f 
ruimt . _, • 
OP. : Jan DGucet heelr't voo r julli:e vereni- 
gfiig heel wat be-tlekend. Î 
TB. : Ja, llij w~s het voorbee kd van de ku_r 
î:iiu°rmakër van de eerste lijn. Zijn vader 
was ook al door de toneèlmi.kroob gebeten 
en Jan hielp heel wat mensen hun eerste 
pasjes z_e~~en in de wondere wereld van het 
tea ter, zoat.-s n•i · ook in de gemeenteschpol 
van Pa er de eecs te le tter-s 
leer ven. Jan was het 
k l 1Hevetlee. •Het ,is 

lap ge.weest 
i 17-4. tian 
gaan i." 

I oetten y~f 
ma ~Gch ëe e • 

. , ~ace,ttminne,nd: Vclaarr 
d ens •v.e:i,rassen. 
'llH : ~om,, n, alhoewel) : 

e een zekere iroe 
ing goed 

. . . ' .. ' . . . ... 
• 
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SllNTÉ, 
GEJEJF ONS NOG 

?WEN JIIOUBN1EE ! 
biethistorie , 

wat ·is bier? 

'8gr.o.nd stoffen voor het MO - 

biel' zi~ Ä'': gè Mt. ho.p 
-c is de m_eeat p;esch'ik:ce : 
jk 'aan zetmeel is ze he en 

gi,aange~as voor het b~e-r. De 
oef_ènt .i.nvl'oed u;i t op de kwaliteit. 

Gent-r-aa.'l-Europa is de grooc-sce voor.fbrgn- 
g_..r ep,an. De hop speelt een voorname 
~ol, aangezien de bescanddelen ervan aan 
h~t hier~ijn typische bittere smaak en 
=oma geven. 
]lij !let be-reiden van bier heefc men de -vo1- 

be lan-gdj ke stad ia: . 
st als zodanir, is 
tmeet onoplosb~a-r 

t te verkrijg~n moe 
emi breng,t de d•i 
etm mzett'ên ins 

. -iemde gers 
• ib-rouwen be' 

ailén mo~, 
mengsel " 
,rerht-t tto1 

, Ottd,t Oll)!fe' 
su!Î!ker: de mait'os~. M 
,en voegt e-r de hop aan 
i.ot de verlangde b illte 

· van het bier: 3~De · 
vox:dt af,g_e\(oeld en 
gistkuipen waar er 
vçegd. De gist zet 
en koolzuui,gas. Het koo 
de schuimvorming en geef 
betoier. Er, bestaan t,,e 
onilergist(lage gisting~ 
ge gisting) bie1:i. Deze b 1- 
Len weg~ns d'e gebruikte 
zou~getialte van hef va 

h de, de gebru 
de gistd.n. 

n. 
bey1111'el)) ils dti 
J!.en, ,le ,g:iis'a, 4J~ 
v.e:i!z!'d'.i>ge,I}; ,door 
Een M:el7 mèt Va 
clr-ie l!lllBnden 11:>e 
peratuur vao ongeveer, o•. H 
dat ogenblik al de gewensce , l 

,11,ehalva de helde11beid. Dit wo,r . 
· door ~t filtèren. 

beetif! gesd,iedeNs 
~en1chapp,eli,jlta geschiedenis ever net 

brouwerijwezen moet nog geséhreven 
De volgende regel~ b'èvatf-en dus· 
ur feitjes ova11 de~e materie. 

Over de oorsprong van hec bier is niet zo 
veel g-eweten. We mogen noch thans aannemen 
dat een bierachtige dranR r'e· · · oud- 
he i.d was r,ekend. Van de ·aat 
de kennis van dez e dr ank 'i!nd 
,"7an waa·ruh ze stilaan dei het 
\.les een. Aanvaukelij k çn<! 1', 
tater onder die ván "èè.CI[ e 
:11e-l.iefd,e dranl< van onxe C 
Wannee·r in de M!i.ddeileeuw,e 
onz e' r,ewes uen in verval g 
bi!er als het ware onze ,;a' l<n-. 
liet begin een voor rechn "an s, 
j,lord t het bierbrouwen in de en be- 
roep voor de r;egoede bur,ger volgen- 
de eeu'( verenip:en de brou"1ers z•i~h in mach 
tige gilden. Van oudsher is ~euven een van 
de belangrijkste centra van de broµwnijver 
heid in België. Zi'.j n geogra,fis~hé' ligging 
en de overvloed van gezond wat'er nebben dat 
in de hand gewerkt. . Elk familia;il bierbedtlj f 
besch~kte over een eigen"uc. Her onmisbare 
graan kwam ofwel van de naburige streke_n_,ofwel 
uit verre landen bijv. a_an de Óos,tzee. De 
.vroeger brouw-meesters en ook vele kfoosters 
hadden iederhun eigen hoptui:n; a-1 was dan d'e 
o,pbrenRSt van mindere kwalitei'.·t?. Maar vanaf 
de l!8de eeuw werd de hop b 
streek van Aalst en Pope,:,· 
·'llstechoslowakij e, En: 
De geschiedlèundi e 
eëeu ,, stad 

QOILf • • Jen. , 
,, eeu1,1 _ 
he,:, ogelijke burcbt' - 
b_J:Sach t was ook een l i -ns 
bier. Hij \/'ÎSt uit ervar1o-ng,., ~t et water 
waarmee men bier ,had gemaa~t 'hem geen d i.ar ree 
bezo,:,gde(omdat het haa gekookt~. Onaer ae 
-regering van Ma'tia-Theresh-(D740 - -1780) be- 
StQnd de voornaamste nijv en 
nog steeds uit brouverîj:e a_r- 
lijk meer dan vijf · uit- 
gevoerd•(de exp8rt ri 
,de vaal'~ inde twe w~ . 
En iin de "er· 
Franse bewi:n 
het groots•te 
op. Onder d 
weri:' ' 
cpl;i 

:n, 

ého- 
q · andaar 

nieuwe drank kende 
succes, want he•t bier ei 
s ti4 gen om in het be_gin van ijez~ ee_uw ee.Q 
gem~dde1de van onp:eveer 20~lit~r per in 
woner per jaar te bereiken( nu ia dat on 
geveer I30liteir per jaar en pe-r inwoner 
van het land). Zods alle ta~ken van het 
bedrijfsleven is ook het brollV'eriJwezen niet 
gespaard gebleven van de steeds toenemen- 
d'e lèapi,t~iis ticbe ~oncentntiie en. -mo~po 
lie VOlrJlll,ng. Ter ~llustzratie: rond ae 
eeuwwiese1ing weven er in-L~uyen no~ een 

11 

1 

der11lged brouwel'i,ien, le-.tei;~~? w 
hoeveel er d••r noR van ove.11bh.ifven-, 
ia de kwaHt·ei,t van het p-coclukt µet tel'! 
goede gekomen, wa!\t met •het .ver~wijnen vin 
b't'ouweri~en is oen liquidatie Jan een aaQ• 
tal goede bieren gepaai,d I\C;!!;tlan. ffe,t be 
kendste ge;.val is misschien wel dat van onze 
"nationale'' Leuvense dran.k11-de Pècerman", 
waarvan de produktie voor enkel ja~en. 
door de enige nog bestaande brouwerjj war4 
gescaakt. Bij dac bier blijven we nu even 
stistsan. 

wat is er bef.er cdan 
nen pefenffilJn ? 

Oude;e teuv , n- 
li'ed nog ne 
folkzanger de 
plaat werd :v _se 
j oni,:erel\ zul,l! n' hebben , 
Wat was daar zo termari 
was (zoals de mide ens~ een 
bier dat aan de s~reek -van Leuv-en gebonden 
was, zoals bijv. het brouwen van gueuze 
gebonden is aan de Zenneval-lei. In de 
lucht en het Yater van ellce su:eek zaten 
immers specifieke die de 
kwaliteit van h·et ll!l!te 
bepaalde. Wat wa.r ~r- 
ken van de Peferma br-ui_n- 
gele( bleeknoestig e , 
ietwat wran~e g (\bel 
(dus in tegenst niet 
ge-k1aard). D . van 
Feterman· i, n· is 
het.ouder da,n we~ 
~o, oud ,111ls tie • 
We· hêbben ee,n r 
werd ge\l\askt'. ,ij 
hen van wie w :n 
moesten weten,' hil- 
li~heid en argw a~r- 
se inlichtingen eiden 
dat er variatie i t. 
Zo verschilde het procéa~ toèb lichtjes 
van brouwerij tot brouwerij. ll·it wordt 
bevestigd door de mening van: ouder e bier 
kenners die beweerden aat d~ 1\eter-maµ van 

de ~ve · 
tieter , 
We gev oc 
:vaq. Pe stond ·• 

u.te •t__a 
Il', D 

1 empu 
., • cl• 

ce •. ce-- 
da ta~0 giS:ti,ng. 
tane gi - wezrd een klei'lle hóe 
giS:t van een vorig bro.u'waeÏ gë._vo 
moeten hier de amat.e~brouwu 
bn, maar meer delld.ls k,onden. 
aeht.erha,len. Er blijft nog fi 
~iJk moest dePeterman°ve:iiclwij 
bier had de Peterman en 
Het kwam dus·niet voor 
en daar0111 had het voor 
geen kmi:imerciele vaa-cde 
een ~•ardevol proliukt in 
nog alle-en de 0111Zet nog · 



Dijl•f••rd: Een 1_1iewe inspraakr~nde? 
Wat &1Jn de etvar~lljten van de vor1ge in 
spraak,? 

DE INFOWINKEI!. HAD 3 JAAR GELEDEN MOETEN ST~RTEN 
l''kheden en de voon:;ang waarmee kret;e 1111>ge 13 rd 

•bepaa[de zaken aangepakt lllO~~en_ wo. •n• - 
Me willén aUe ffleosen meekriJgen d'1~ ~l;k 

· •· Het is een onm0Rel1l e 
intel.'esîJeerd ~1iln, ijd de gehele· bevol- 
zaàk om ,in zo n korte t . 

• van '11euven te ibet-eiken, ,~n ~-e. p1l~1_1• 
k!L"Og .; ""'t men ezeg·d d'at wia é•l!g_en'11,3ik 1>1,oej) nee,..-, ' g · • . 
'3"· • . e· --e~a-e~ h·ad'd'en mo:e een l:leg,1,1n!len. il'a'!! l' .• , • 

.:.:::.,F,=,;:.;=....;. He,t 4,s ijk om da.ar een 
meeste mensen 

de i.l'I he,t • en ztjn1 ni"e.uw 
en hebben d, •altx:on_d e nj.ce b 
meege1118akt. · t ae, schd'.'f- 
tdij,ka reaktie-s ken zijn he·t 
enltel mensen, uit ad en audere 
gespecidiiteerde ~e reagere·n. 
Door het bijzond ~jk kader kunnen 
we over meer mens ·~ken, wat ook 
mee,:: mogelijkheden me·ebi::engt. 

Dl' : De prikke.lproje!<t-e~., die waren toch ook. 
ook bedoeld om de ,bevolk,ing rond be.paalde 
probie111en te sens!ibiHz-er.en. 

rw ,: 1:n de a·• a,it misiuk•t. 
En\el<e dage o t ia:tie'.f zou 
st.a'I'·tl-en•, helj ... ,.,,a.,.a, s fiun mcde- 
werRing tero e Ö\Jd.e ma,rkt 
neef u he•t .,re 

DP : Waal/om heef't rkc en 
de d'iescsestraat . eltt uit- 
gekozen ? De hand h eeke r 
niet de meest bed woners van 
dé st~d? 

''LW : llet idee is áfil<oJDScig uit de scuur 
.gr.oe.p. llet probleem ,Va.!l a:e-s cityvorming 

, is zeer belangrijk voor de binnens,cad, 

Een stad waar nog enkel banRen en wink!ls 
te. vinden zijn, is niet iee..fl,aar want 1,n 
ae weekends zijn da &,tJaten doods en vee- 

.. ila,een. Het was~•het enige dat haalb.aar :was 
,_op ,dat o'genb U'k, ' 

. · omen er no~ 

, probe-reo n o'f 
thema te' behan e en :, ·- nd 
e,ê rond rich,tpl:an, · iln de llU!B•nd mei 
ec lar.igzaa.m vérl<:eer. ~~a:ere ond'er- 
: Br~ul, stadskern, kind, 

D.P : De' tentoonsce.tlit!l!; van het r:i!cbtplan 
werd opgesteld in het ge. s van 
lle.ve.-r1.ee : slechte berei , s-leebte 
.Qpeningsuren. , .. Gaat de te.l ling 
ó'o1<' ,nog naar andere ,deelge. ? 

!i,J : In het gemeentehui,s 
lie_i\~'g't;ote ruimte b.esc:hi - 

a,li d·aa·r :waa ni 
' uni. We not 

oekers en a• es·- 
erlee zijn den 

om· toonstelling te v,erp.laa-csen. We 
viwae en coeh een 500 à 6000 bezoekers. 

DP : Er -worden ook 2 for,u_ms ingericht. Wat 
is daar de bedoeling van? 

TIi: We hebben nu een hoogtepunt van in 
spraak-dat loopt tot einde. juni. Met deze 
(oruois willen we zicht krijgen op de kon- 

,r 

Te.ntoonste.11:ing- richcplan: flemeentenuiis 
van Hevei::lee., Waverse.baan 66 
openingsuren: woensdag-en zater9agnanû:~dd~g 
van 13 u30 tot 16 uJO, donderga~ond van 
17 tot 19 uur. 

Hl>EllÄ 
G&HAN·DIKAPT .! 
Gebandikapce.n blijven ondanks (of Ju1sc 
c!ankzij ?) alle goede zorg van beschut 
te. we.rlq>laats tot voorzieningen in open 
Bare gebouwen en vervoer, eea uitgesto 
ten groep. 

H e- 
i! 
0 

et maat 
''lcwij ls on ewuste, naas en 

entaliteit wor,de.n hard op de 
kola'e~ ,ge.nomen. 
Olider-sce.und door een zee r z.i- 

. ing l;'Orden t - 
n,, soms 
in de 
w . 

rid 
hè t 
ni 
e 

et stuk, 1s uit 
prektijk is gegroeid. 

ZoweL de opbouw als de. uitvoering van het 
stulc·gebeurt in samenwerking met éle we.rk 
~oep °b;iJ-zondere jeugdzorg en de wet.k- 

oe ehándikapten van •Elcker-i~. 
a Gehandikapt 1' in 
nokvolle eas ile 

1:1en naa,r hu-ia . den, 
· o-ei11d,al! 23 11\B wee- 
he,t ~eUV:81'188 

De wvoe1'i:ng ·,gllat door in be:t Don Bosco 
ce;nt%UDI é-zwaluwenstraac, 2, Xeasel-Ilo), en 
begi:ut om 19ui30, 

. . . .. . . - . . . 

' 
8 b'LiddB ,f,nkoms 

OIKONDE 
ZOEKT VRIJWILLIGERS 
~innen qnze samenleving worden sommige 
men~e.n bewust aan de k.ant ge.zet. Zij krij 
gen g"'8n kansen meer. Een vroeger begane 
misstap, waarvoor men in de gevangenis 
v.erblee.f, wordt levenslang ges t r af.t . Niet 
meer meekunnen in het hefse r;ycme, zi.ëh 
and · n, omdat men p.SY.C. 
i~ is, leid c naar u.J: 
N·l:i ~ansen gehad hebb 
ki n last die men he. ~ 
ve. NerRens vinden deze mensen 
nog -gE!hoor, ·ner.gens 1.ijn ze thuis, n·é'tgenii 
vinden ze de nodige steun. 

Oikonde. wil deze mensen wel kansen ge.ven. 
In de eerste plaats biedt Oikonde, met de 
hulp va.n vrijwilligers, een thuis aall... 
(~leine. leefgemeenschappen, versp~eid over 
de stad, s"tsaan klaar om hun huis open te 
s alleenstaanden.) Om deze lee.f- 

,g elpen uitbouwen, zo. · ·, - 
d nieuw v'l'ijwitlige, 
ren . Ook gezinnen 1,10 
zoc _ns,taande oudge'l!a 

i' ps~ paitiènt op te ne 
Htiu,, 

Da!lrnaast, doet Oikonde ook een öero.e.p op 
vrijwill~~r~ uit de verenigingen om de 
gasten die. bij Oikonde s teun zoeken, il.è~l 
te late~ nemen aan de. aktiviteiten vaaae. 
ve.re •. · •· .. '•t an sport zijn, Vl'ije. - 
tij andelen, feesten 
sta arten, vormènde. 
- · hierbij ,te kun , 

sen 
l W:OT 
.oase 

111e ter 
te onde - 
r,e op woensda 
ee avond. Nadi 
we nl. op 23 mei en op 
13 juni, 20.30 u. op Ruele.ns- 
vest, 1 ee . 

Voor ,n;ee,r -inl'i:eht:Lng:e.n : 
iO:i!konde - Leuven 
~Rue>le.ns;vea,t·, •l 2ii, ' 

De werkgroep grafiek van Elcker-ik or 
genize.e.rt regelmatig tentoonstellingen in 
haar kaffee. 
Er.wordt er van uitge.ga~n dat musea en 
gallerije.n te dikwijls elitair zijn. Een 
museum is een goot, liefst bonibas'ti'l!,.cii 
gebouw, waa"tr je niet ,,:_omaar binnen•loqpc, 
een ka°Efee wé!l,. , . 
Dit is één äe.r iäeè'ën clie achte.~ he.'t ini 
c:f!atief "~n deze,we•-rR~oe.p, s,t,è,ek,1!. ,icuns,t 
en kreativ,iteil:' fflO:e;tê-n u,i t hun kunst-t,i,g, 
ghetto genaa>ld worden•, want ze hebben tre 
maken met dagelijkse. dingen. Het zijn geen, 
wereldvreemde genieën die kunstwerken ma 
ken. Daarom willen we in het kaffee. v~n 
Elckei::-ik ook de kans geven aan mense.a 
die niet de. g1tot·e k,uns·renaar wi11e.n_ u;ict 
hange.n, hun we.rK naar buiten te brengen. 
Indien je inte.r~sse hebt voor dit init_i,a, 
cief, of zelf d,in~en ,maakt die mogen ge+ 
zien wor.den, neem e.e.ns J,!;ontakr op me~ -, " 
E).cker-tl<-, J3,}iJ,dè' 'INli,oms ts,traat, lil'5, 
0:16/ 23 9'.6 9;2. 

T,i:jdens lopen er i:n dit 11,a!iie- 
fee dri,e 4nge.n : 
'Politiek van Kar1os' van 
7, tot 13 llle.i. 
'Van ludiek tot keiliarël' van 14 tot 20 ~ 
die zijn dokWlK!'ntai)::e foto's over, de st,u. 
dente.nakties tegen de antikrisiawet. 
'Tekeningen - ' van 21 111ei tot 
1 juni. ke.nd van he.t 
wee.kbla ert ook i~ tijä- 

. ,t (NDL) en 

óp'en van Çbeha•l:ve 
ur. 

,Maar n e. namidi;l'a g 
je. te 
Voot: . . 'ver de. werltgroep 
grafiek - diie ni.e.t alleen t.e.ntoonstel!l" 
organizeert, ma~r op allerlei vlakken wil 
bezigzijn ~t he.t meëli= grafiek - kun j 
op bovenst~and adres tere.ent. 

W:iid dan\ben Jan •V•~ J!')'e·r Mil.eten BsP 
meenteraad'a]!id, vo~r cf:e g'rq-ti;■- r 
dile hij il.n l\n Vlr'agenltfartiartje v 
meenteraad vo "",J:epaard voa 
p_e ilde naat 
over de b 
1.o. gele,~zie;;n'T.;,~~=~~m~~~~ 
En uiteraard 
antwoord. 


