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LEUVENSE SCHOLEN: 

GEEN KINDERSPEL ! 
Leuven is niet alleen een bolwerk 
van Universiteit, Boerenbond en 
Stella, maar ook lagere en middel 
bare scholen bepalen in sterke mate 
het aanzicht van onze stad, Dat merk 
je maar al te best als je rond ISu.- 
30 door de Leuvense straten wandelt; 
p·tmpvolle bussen, roekeloze fietsers,. 
iutl.druchtige travolta's en andere 
fonz:î,es. Elke dag kenc Leuven een 
ware invasie van puistige en punkige 
scholieren. 

In een nieuwe rubriek 'onderwijs 
leuvenderwijs' willen we af en toe 
wat: op papiar zee ten over die scho 
lenlabirint. 
lp dJt nummer vindt je alvast ·een 
~er,s,te serieuze bijdrage. !,;en arti 
kel over schoolspeelplaatsen: veel 
school, weinig plaats en nog minder 
spel. Een voo~stelling van de 1euven 
se onderwijswinkel. Een arcikel over 
het rijksonderwijs: wie werpt de 
eerste steen? 

Lees hierover p.ó,7 en 8. 
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martelarenpJein : 
STOP DIE VOETGANGER (NIET) ONDER DE GROND ! 

het lezende dijlepaard : 
OPENBARE ZEDEN 
IN GEVAAR? 

Da arenplein een J<nel,punt is, 
da e.t; aUe · ervoor 
op1 eken is re zaak. 
Zu e weg-en uven de 
ve~k op het s doen 
a•fn e voetgangers vlugger en vei- 
Ug eirsteken? b een onomkeei,bare 
ingreep zoals een tuMel nu de aangewezen 
oplossing? Hoe beleeft de voetganger zo'n 
tunnel? 

Het · uktuurplan komt me.t 2 oplossingen 
een tunnd of een brug voor 
r, Wi:j pubil keren een teg!!n 
en tunneîl ,geen brug maar voor 

anpass in gen, 

lees p.3 

Een tiental jaren eerug , toen i,k nog jou 
ge_r was dus, maar !'.och reeds de leeft:i:jd 
had bereikt waarin een fris opgroeiende 
knaap Ruyslin.ck en Vandeloo achter zich 
pleegt te laten om zich aan de meer 
zogenaamd volwassen literatuur te begeven, 
informeerde ik ooit eens in de biblioteek 
van mijn geboortestad naar 'de kapellekes 
baan' van L.P.Boon. 
Kwestie van 's wat meer t'e weten over 
'het leven' . De bediende bekeek me arg"'° 
wanend en wist me op een geheim'zinnige 
toon te vertellen dat het betreffende 
boek zich in een aparte kast bevond. Er 
was een speciale permissie nodig om die 
binnen te dringen. In diezelfde kast be 
vonden zich nog een aantal andere werken 
van Boon, alle werken van ene Jef Geeraerts 
en nog een boel door kerk en staat als 
nefast gebrandmerkte werkjes. De aparte 
opstelling van deze boeken had in ieder 
geval het nodige· psy,ohologische effekt : 
ik ben toen naar huis gegaan met kursie,f 
jes van Gaston Ournez. 
Ondertussen zijn de tijden veranderd, die 
kast bestaat allang niet meer en zelfs in 
de bibliotheek van de nonnekens, waarbij 
ik kleuterschool gelopen heb, bezitten ze 
nu de eerste (en minder pikante) romans 
van de Jef. Nu eind 1978. lijkt het wel 
of de klok terug gedraaid wor,dt,, Onlangs 
was e.r nog de rel 'omtren_t 'Oh, Gatcutta•I ' 
en zeer recent is er de mogelijkheid tot 
veto va-nweg-e het schepencollege tegen de 
aankoop van bepaalde boeken, volgens 
hoofdbibliotekaris Triau van de stadsbib 
een primeur voor Leuven. 

lees "erder p.4 

struktuurplan in teorle en praktijk. 

Absolult rader voor' '79 -i ieuwj,aar,s- 
br,i:e-f " t stadsbes,tuu,;, ·jk de 
Herwerk chtdoelen van h uktuurplan 
"De bij an de ruimtel:iljke ordening voor• 
Leuven"aldus Tobback op de gemeenteraad 
van 23'/lo/78 waar deze dchtdoelen zijn 
goedgekeurd.. Het struktuurplan levert mee 
dezer· n inderdaad een reeks a&111en- 
hang pes af, een leidraad volgen• 
dawe za>l moeten uiegebouwd wo,r- 
den de ju,en, No een 
llee,f t euvenau ee ',k m:ia- 
dal ge em tn siiaa.t be-leid 
te volg bainvloeden,Wie dus op een 
of andere er aan een leef6a~ stad 
werkt doet er verstandig aan deze richtdoe 
len binnen handbereik te houden. 

vervolg p,2 





stop die •taanpr . c 011111 onder de grrond 
- HEI_ MARfELAR[NPIEl1N- 

E4n 1/án de eerste projekten waarmee de 
'lnannen vàn 3o mZjoen" naar en, 
ila ds goedkmlr'ing van de rich een 
opZoeeing voor het knelpu,tt Marte e!'Plei.n. 

.Hun vooreteZZen zijn 3 tlal'ianten van ivoor 
stel,namelijk: scheiding van v ~eerssoorten 
doo» middel van een voetg 
bI'U(J (zie plannetje hier 
voorstel aanvaardt daze s 
aich baserend op tie hi. 
richuloelen s 
Bil'!gen voor. 
ru»fgéi!oerd à - 
a· 

al te ege moe en overwogen worden 
en besZisir,zg kan genomen worden en 

t beeList niet op ·dat aH;ten dé tun 
ne& ~of brug) ter diskussie staat zoals het 
er eerst naar uitzag. 

eer zal 
en qoor': 

, Ve:r>J;i'/laat 
:roten; 

ternatieven 
ng per auto. 

Rich · 25: B,innen de huidige mogeiijk1re- 
den sen •zi:l!Z men meer en 

de Za:rig2'ame ver 
eo (Mte1'1'()(fB wcird,t 
s o! mei: 1fr111J open- 

an vo,e,tgange:r,s1,1eg9n 
ere stal:1,ingen in 

~ tus·sen e zones, @danig dat 
elke plek van· de qfJJ!Zomera~ie veilige~ (Te-. 
makkeUjk te, voeë of pe:r f1,ets te bere1,ken 1.e. 
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RICHTilOELEN: 

~.Z:i'e p,l1annellj e hier,naaet) 
.,. z.ebi;apaden en voetpaden reed, 
- · van vliuchtheuv:eJ: tj 

d'en op verhoogde .roken, 
kelijl< maken van . liet monument, 

- , . ding van de overd lling,ltant Martelaren- 
1-aan, 

- aantal rijstroken op de 'D ijft bel\ouden;optilll4al 
benutten van de i::uimte. vo 11 ingen en par.keerplaats, 

an <le Diesta,eatraat, 

TUNNEL OF BRUG 

- tanbr,engen van azebrast DJ:-ichten ,roer he,t OMer- 
■telèen van de •Diestse n de Dieatseetraat,, 
grondige s,tud,fe van :v,ellkeer,s•l<-i:cht<en, 

- reor-gantsatie van1h 
aan•leggen v:an voor-,:: 
alihalen, in het hu,fd' 

- bu.sbaJ.,te v66r het s nhere,n: ver- 
1mifllde,r:en "an hef aa d'e bea,taande, 
dû-idefü,jk aanwij,sbo 

- de regeli1ng"11echtsa rs" in'loeren, aan dle 
verkeerslichten. 

V'OORDJlEh 
Zee11 snel te 11ealiieeren·,met minimum aan koeten. 
D.l!; VOETGANGER WORDT NIET IN EEN MINDERilAARDIGBEIDSP0S'1TIB 
GEI'tAATST 'D.O.V. HET MOTORiSGH VERla!ER. Het fietaen wordt 
er veel veiliger gemaakt. Geen lange, et1 hinderlijke vez:ken. 
N&!leel. 
Geen veienlijb verbetering voo vervoex. 
"Goedltqpe oplo■1ing" en die ko oonl~iik 1110eiU.;iker 
doe>r dan zeer dure d·inge_n_. H n Opanba11e ,wer- 
ken heeft nameU~k ellkele tie n 1100111:ien ,ro.O11 
•een 1oort tunnel-,,plo■1i11g e.n ,P'Se.b11u,~kl! vo,rden 
andere gaat het aan de neua va , fl4J· 

~zie plan hiernaast) . 
Variante 1 : een voetgangerstu.nnel van in de stationsha•l naar 
de Bondgenotenlaan pal onder het monument door en voorzien :van 
de nodige trappen en h~l . 
Variante 2 : Een voetg de uLtgang kant 
naar de hoek van de me,t een a·anS'l,ui 
onder de spoorweggeb · i,ziigéfls1tun1'1,el. 
Variaqte 3 : Een nie "e• 'l!Oe.tgangcrsbrug, 
van de Maria :J!heres-ias•t a,renalaan met toegaqg 
toi: de per rons , 
Variante 4 en S : Autotunnel! ondez het Martelarenplein vanaf 
,d'e. T1'ense Ves,t met ondergrondse uits,pli:tsing nanr de Diestse 
straat en Diestse Vest mei: enkel of dubbelri chtingsverkeer. 
De. autotunnels werden reeds afgewezen door dé Stuurgroep van 
het Struktuurplan omdat men"voor de gemeenschap dure beslis 
singen,die bovendien een glob.ale verkeersoplossing op stads 
nivo niet verbeteren of zelfs in de weg staan, ve:rmijden". Dit 
zijn wijze woorden. Maar wat moéten we dan denken van de ande 
re drie voorstellen waarm~e ze naar buiten komen? Wat vinden 
we iumiers van hun mooie principes (~ie richtdoeien hierboven) 
terug in deze voorstellen? Lees wat zij zelf als nadeel van 
de vooropgestelde voorstellen vermelden: 
"- de te overbruggen hoogtev.ei;schillen, 
- geen oplossing voor het gehe1e v:edeeersprobleem rond he,t 

Martelarenp'1'ein,, 
ZE BE~EMTONEN DE MtNDERWA:Aru)•IGHE]J)Sl?@S,Itt'[E VA:N DE V0}:.1'.,Gi\N 
GER T.O.V. HE'! MOTORI.$0H V, 

- Voorstel l en 2 ye,rond rde onomkeerbare ing:repen 
d i-e bovend4en hoge kos, _ndiê en zèer h-inderlijke 
werken mett zi!ch' IJleeb,x-e 

- Voorstel 3 (ae brug) i áin het stadsbeeld te inte- 
g)l,eren. 

- De tunnel11 bieden een lag.e ll.èlevingswaa•rde dbor hun inge- 
s•loten en monotoon karakter. 

De Bege:Leidingsgroep Gror,e Inspraak, eist:e dan ook zeer terecht 
äat liien een oplossing die met · len wel rekening 
houdt zou uitwerken. In het v heeft de •I.cuvense 
Milieuraad• een nota opge ipes waarmee bij 
de herinrichting van het u moeten gehouden 
worden. Een eerste scbet van hoe het er zou 
kunnen uitzien werd aa esteld .•. hun x-eal<tie: 
''llij hebben ook zoiet hijnlij,k was het niet 
duur genoeg, het moe.s t ·nnels worde-n. 11 
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uitslagen ver,kiezingen 
\l•nchu.l.v,ingen: 
~t ~•nu,1: ,g o_ngev,eer 

,Mda ail Jn ·19il;j,, 
8 · tn I· ' we1t da'~ 
antali o :i:n het ar- 
uement 10:t bedroeg. 

Een du,iil'eli:j de verkie- 
zingen en on eetigde 
parijan ieta toestand 
kunnen verandereg. 
Winnen ataD111en: 

Vba11111 Blok 
PVV 
C(JSDP 

KPB 
BSP 
AMADA: 
FDF 

Ver1i'ièzen 
Vol:ltsunie 
CVP 
RAI. 

Boel 
Ey,sken·s 
Tobback 

Kuyper& 
Devos 
Spro,ckeels 
Devlies 

-12000 
--tiQllO 
-200 

We merken dus e · polarisatie. 
VU en CVP verli temmen aan 
PVV,; t,SDP en n s wint _: 
300ó st:emnen bi .i: ga(lt vooral 
naar ,r,adikaal 1 

gunst van, de l&ie11:el!: 
+??.00, 
+1500 
+900 

De, volgende politi:ekers vul'oren in meer 
a~re of mindere mate hun pluimen: 

-3500 
-i9oo 
-800 
-®O 

papierbriii in ede goten .. • 1 
i/,s • e ,BuXTger 
v:an aar de 
wa'à s·tond 
e z J·e met 
it d,ie 
,sten wsnde- 
erzon en ve'rkie- 
op TV met e ge- 
er partij.vo s. De dag 
krant trachten in banden te 
rasduinen in de .vier bladzijden 
en je afvragen ho'e be.t zit met de 

, tering. '.l;k snap het l)og, alti,id niet 
d, onherroepeli 
· ek vl:ak zijn w · er 
het heet zeifs ,ej- 
, ge-.,orden :L~. e'- 
k i:a gelukk:i;g 
o i,s, er alvast ge- 

1:eg het; nieuwe at.h . 
elders in dit bhd). Muit tysj<ens was 1Jel 

ioen van liefdadigheid .• "'I'ncognito 
liet ·bekend te maken) "bezocht hij 
rden van de Remy, hij maakte voet 

balvrLenden bij tweedeklassu Rötselaar, 
·waar hij zijn zwartgelakr:e SC'hoeileil wat 
· · ' bij een af trap. Voor me'èl! gefor 

Leuvenaars had moo,ie Mark een 
pet to: het moncla,in l:en 

n op weense i;,a'l,,smuzJ 
jike llV'\l·-vo:tlksvert'èg er 

. ,, v.ri:end Georges)mo.ch,t 
id een gesprek voer.en: me zijn 
oorzitter". Van de VU-mandata- 
inig nieuws: geloven ze nog in 

Sinterklaas of bestaan ze niet 111eer? 
Wat brachc 17 december voor de man in de 
stf~át? Wel de Belgische Burger beeft 
a1vast 25 vierkante meter drqkwerk op 
een bo·op gelegd voor de pap i er sLag van 
de scouts. Verder draait hij als lid van 
•de Belgis•che staat op voor de koS:ten van 
,deze vet;kiez,ingen. Het aantal bl,an~o·~s,Ce111Den 

et·: •,,aohri.jn elooaheid. 
den g, ••• ,De 
n 'had ezo:r,gd 
011' 'il 11le, 
en tl een 

rd~ maait en 
og kLe hier 

en daar de aff1c 811' te v . __ een 
fl - erf. Binnen hun e gen de 
10 erkeersborden) ha atu- 
denteg ö,ok l>esl'oten geen. enke e .!tad 
aa neel overeind t 1t 
- kat- en muis&p t 

ts•lag,: 1 agent , ek 

•te , udenten o 
min ke. ·enke'l i 
,g'eV' qpil,raa'ilen 
('?) l!iB'ngç_ .x:ac eor hond'e 
bes tuól!. h"<ma,t er dan we1 ge 
dat de stadsdiensten niet mee 
instaan voor het opruimen van a 
kiezingsgedoe·. 
En de Belg-i.sche burger? Hij moe 
voor fieesen ook oppassen voor 
gescbeu s op de voetp 
kwam de de vorst en d 
17 dec , a lLeen een pa 
in d cver •. 

het lezende chïlepaard 
o· 2il november wer 11aad 

di1 anne- 
i:bl40- 

r or de 
e kel 
c hl 
·l 
n s- 

tad 
- · eme • '7'8). 

heer Tr elijke 
kheid voor de stadsl:i1.b altijd 
ia deze · e 

teken 
is 

e- 

,ts 

geslopen,. 
De Îfaatate tiJd vu kopen 
c!u. aormad : d'e le n 
nuuraen verachille t- 
~iq, vaaruH den e · akt , 
Of èi' werden boeken aang ulp 
van •literaire tijd11c:h11,i,fun, bio~ en bibH- 
o~afiache nota• 1 van a' · · 
dit ,all:e ,door een epeci 

rt-igl!al aaaia'l!en 
· iedel'een zo\l'at 

, i:nderd~d, de ,, 
e·tn, b,rede vaa,ire~ 

v e,ict,reem liink•. h 
,i-aclih~ en d'áaii l\ed tot 
hÄn naar g-"r•aid. 
HaaF nu i-1 er dat bevu1te x,eglement. Voor 
lopig kunnen va daarover geen dei'!i:ni:tieve 
uitspfalten ve~len (het i1 ~rs nog niet 
toegepa■t) en kunnen ve alleen g~.Hen. naar 
de bedoeling ervan. Volgen• on, moeten we 

ral op het zedelijk vla~ a.an zoe- 

kep. . ~ió' · 
l)eltz haa'1 
show I! ve e 
ti3d erotièc e -~lfm 
'll'e s . 
Pa·at een ergit -1..jk voontel niet vondeiivel 
in de veJ:Toudeiide en paternalistische OVP 
mo:raal, waarbij een meerderheid tegen min 
derheid verkozen overheid denkt ons te 
moeten voo,rec:lirijven vat wil l en vat niet:. 
goed ia vg.o.r ons· udelijk peil? Arti:kel ,10 

ils t fucht geval'len • .rà 
maa'l', ·he,t is nog nooJlt !;!)e.- 
gepas t en wij, maar• vaaJ:Tom 
het da lijk vastleggen ? 
In ied stellen ons vragen•, 
en rek lllet de door get rM<!'!.- 
lid D' lde argumenten in ve:r.:. 
band_ van openbare zede~ 
is daar 
In 'Ze extra verltlezingsnwmner van~ 
CVP, 3 te lezen : "de CVP 
werded, · ' e · · 
maa'I: o. , 
otent ~ 

~=n e . 
weet o neen 
rood g r zijn na • _ 11 
al is et kind; daarom 
willen vîj inde11en behandltld 
worden. 
Of h ··èk misbrui:kJ: .zal 
word • Allti:kel 10 
bied it of keert, 
d,ie ·,g is e:r echtep 
,gee ó'l!gens de ÖWl- 
,,ch uw ~an Ho;.,e,, 
'h, e an de lucht: 
fiet v cen1uu11doeleinden. 
Het 1110 eine b,ibliotekén 
ziel\ ver loze dure boeke11 ... 
Er moet llege een vorm 
van inspraakmo.gelijkbeid bestaan in de uit 
gaven van d •·· ngenomen bibliotelten 
die het 
Vetorech ij,n veel te sterb, 
wooTden. V.an ,Hóve wrdt 
daar all aar aan getild. 
1:."'t.e\l we •i.i',k heeft. 
11,olf$ena !\et ecMi:er ee 
l!loge!l:'i,j,k_a a deur, 
!fietl!emin1 dch in d 
niet druk 01111 : ~H·•• wa•t ni:et te 
1-anda wetten indruiat en op ud 
door de brede beugel kan, blij 
king kOllen voor de bib. Suaae■
zera blijven -Iko111H. 
Wij houden het erbi.j dat 
een beetje ongeru■t zijn 
Geeft de toekomat ona ge 
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'llî.Bt tk veei dat i;k 110 1,i bet.an · 'k ie- 
• Qog ,nooiit: kreeg i;~ ' 
adtete dage,i s1.1 we 

n, dacht i}c ang 
dure bm ' 
empeils 'e 
1-(ever~~ 
:i:esi11ge~rk "• 
njvere ,wees er mij meteen, op. 
de jonge fje11erotie behoor. Mt 
lJriie,fi ,m;j an.r:ieraijde cte vertet. 

het de al.Zereerete keer iie qg.t ik 
e:rk,i;esinge,i mag dèet.11emen. Moèt 
ik. Jochei. Verschit.7:ende l>rieven 
mij dat deze verkieaingen enonn 

e 'jk zijn. 
- · "kt dàt er een geest van ve:mieu- 

l' de partijen ie gevaren die ook 
reken. Ik dien dus dringend 
ticipatie van de jeugd te 
en. 
worden rrrij beloofd: 
vertkdiging op het ,po1.i-tieke 

· Van ,rrrijn pereoont.i3'11.e Zoop- 
van mijn geain ( •.• ) Daal' 

, ander worden gereaZiseer.d .. 
_e e:triefd verg;en wszarb.{j - 

g11kràoht niet uiy; fis, 
l:li:j, 'fde 
dJ.Zee heè 
a-t.1,es, ui,t. een 
en met meer moge· 1,3 - 
,e,ten de partijprogram 
sober en realiseerbaar 

Mijn probt.ernen zijn hem 
neen nieuwe aanpak. 
n. 

· ·.. mijn best.uiten. Ik schenk 
eembe», dus) mijn vertrouwen. 
'j ... J verbindt sr zich eoe 

rekenen als het el' i.1er 
mt. 
eZs schrijft: '~amen zul 
t voorbereiden--:--äief 
ige ~ht, ~oat.s op biJj- 
. gev.en" (onderlijning 

at verder in ae·ze'/,f 
aände de verkieaimgs 
ire-ei, oprecb-t ·;;fat.i;g 
,ii:euwjjaar'"· 

WIJKNl'EUWS 
Tentoonstelling 

"wonen en leven in de buurt " 
toen, nu en later ... 

1. Om welke buurt gaat het ·? 

2. Opzet van de tentoons·telling. 

De tentoonstelling wil een omvattend bee}ä 
ophangen van de buurt, haar ontstaan, de 
evolutie, de voornaamste problemen waa~ ze 
,mee gekonfronteerd wordt, haar toekomsc 
.mpgelijkheden ... 
De nlU!ruk wordt hierbij gelegd op het on 
vetvangbare karakter van de wijk. 
Om het gehe~l overzichtelijk te houden 
woröt de buurt gesplitst in 5 kernen, die. 
met hun specifieke problemen zullen aan 
bod l<omen. 
Zo komen Ridderstraat (verkeer, infra 
st~µktuur), Bruulwijk (gemeenschapsleven), 
Cité Dé.Iv aux , Donkerstraat (afbraak), Glas 
bl:azerijs.traat (industrie) en lel'se Pre!ii:k 
hei'è,nstiaa't-Noo-rmannens,tra.at (woonomgeving) 

aandacht bes,teeil aan het 
n (,ge,z,in·, ondeiwij',s, arbe.iél" 
et ver:enigingsileven, 
een 1,I001's-t.eUing gegeven 
s. Hoe is, 'he,t geoi,ganiseerd 

' haar iunktï:e? 
•es inhoudelijk op te vullen, wer 
oktober massaal huisbezieken ge 
buurt, Hieruit moet het nodige 
ehaald worden om met toto's, çe 
de prenten, plannen, dia's, 
,en videomontage de tentoonster 

even. 

: speciaal programma. =-=--"--- 
n koeken 

iding op tentoonstelling 
ntage 
· nschrijven b,ij v,er,eni,ging 

:tf,e'ès't, 

8,• 
,ed strijd 'spelen in 
uiibuurt bouwen. 

Voor ~ bbie- en oude spullen- 
markt; , · . ken tonen, o~ verltopen. 

r. 
't llampeke. 

· ieita c: ,Naam en adres door 
p;ke. 

Botter van de 6uurc (te koop op tentoon 
stelling.~ 

'•Keu. je b)!ll,1'1Î'1,, 

1Deze grote buu11t-tentoonatelli.ng gaat 
doo,r in school 4, Riddar,et,raat: 56. 

:Oe buurt rond iéle Ridder-s t 
Meche-lll'eatraat, de Bntsse· 
, e Vêat~ is ·een oud 

oude buuet , Gr n 
·he~ f t van d'e ]'9 
s.ce eeuw,, begi 

, van ve-rva1 te to 
Hngs)proces li/Ordt nog ve 
stadsbe,l!eid dat het voort 
wijk ondergeschikt maakt aan ee 
politiek, geörienteerd op de Leµv 
de'l s en zakenwere.ld. 
Verkrotting, grondspekulatie, een invals 
weg, industrie-uitbreidingen ..• zi.j.n de voot" 
naamsre problemen (?) die de buurt bedI"ei 
gen. 
Is er nog een toekomst voor déze wijk? 
Kan ze haar eigen (volkse) karakter behou 
den? 
ijet buurthuis 't Lampeke gelooft dat er 
genoeg mogelijkheden voorhanden zijn in 
buurt om de ontwikkel:i:ng in de gunstige 
zin om te buigen. 
!Yaarom wordt er op 27 en 28 janual',i een een 
tóonstelling geot'ganiseerd rond het thema 
'Wonen en leven in, ·de 1buu,r.1t. Toen en Laze r ; ' 

\jG~ HG,.fT - ~~ f 
f-vi,i-rf f...Jie:î E" 1F 
AAN' -ZI l...f4 .e, (' V 
~ ,. . . J, 
,-,e.-r " - IV\~ 

Il 
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GEEN KINDERSPEL 1 
~o&').;a sit, ,v,in 
~n·a,as eilpl,aat· . 
te a e/1 ,watt 
(hui:swe b,ij le"paud l,!!'zeii •.. ) . 
We beld.j an ook ev,en v·an 
dichtbij ) , 

Verder stel jswinkel Leuven en 
Ondervijskralft zic_!l vpor . 

WeUic en volgend Dijlepaàrd 
terug .. uit de ondervirj s- 
en ach 
Bjf ~e schr~jve 
Sp'tff!'l,r e v.aaJc, ,a,i - 
perkte us sen hoge muren 
en ""'t ekt. Hier staan 
drommen kinderen tussen tien uur en 
kwart na tien, ~n tussen drie uur en 
kwart na di-ie, "speel tijd" te spelen, om 
nadien weer aan te treden in rijen van twee. 
Wellicht vergeten we die ruimten wel, om 
dat ze in feite geen speelruimten zijn, 
en ook nie,t a'1!s dµsdanig bedoeld zij,n, 

'1:Ail's e,r, 1' i,ng nie U is om 
te spel:e ,e, trieste vel'VelÎf\.g,, 
Dan i,s ,e 'viteü van het kij-· 
ken en h . _ ~ ·1111• 

P,rof .ne . W. Blaäengroen 

ra de school ne? Soms w" 1,, ja. 
Want n . oer" van een ka- 
zert1ce, 'l!plaats: 
- ve n na de les·s·en~ 
- on' ussen ,and"re ll.e~ 
la igheden i.n) 

- tv r somm'ige al.(t'iv,îc•e<i- 
te ngepast" grote ruim- 

•te 
- ov verbouwing"n maakt 

me _ van). 

Spele dat de andere scbool- 
aktiv 
,oma 
ande • 

f 
verb ltuig. 
Kinde _pe,l10n op de 
achoo1.s · g hebben 
fantaei dat wil niet 
dat er ng moge1.ijk en 
ia, 

'"Spe•, 
'1acl\' é 
an b 

e 
rz' hinke 
tilletje■ ,zitten •• , 11 

Op de 1chool ats is geen materi~al 
waarmee iets _kan worden. Een 
1choola-peelplaats moet netjes zijn (Hoi-en 
wij daai- ~Een•voorname school met 
vootname •pee 
je■, geen ti.o t 
groot,, ov,e-r-zi , 
overal t11gel i, .• 

~, ;x .. , _. .. _ 

.... ~'\..---------.i) ~-~; 

De m.ees:te s ,taatsen 
bedoeld· voo scholieren en 
maar alleen ~" ens e schooluren en . 
(Dit wil zeggen: ongeveer 65 (1) spee 
per jaar). 
Waarom kan een schoolspeelplaats niet open 
staan voor de buurt? Dit zou bovendien 
die buurt aanzetten tot meer verantwoorde 
lijkhei;d voor de schoolspeelp'1ein. . ~ . . 

Ring, Eri nu is het; s,peeltijd. 

W11nt de bes·t·e school-speelphats is nog, 
á'ltij d' die lo(aar;vart' ('zoa>l-s Man a Ll e spe:e1l 
ter,retnèn) de bes teauni•ng n-ie t ,.,,as ts·taa:t, 

In het tweede deel van dit artikel gaan 
we in op e·en Groot-Leuvense groep die 
deze dingen belangrijk genoeg vond (en 
vindt) om e.rrond te werken. 
Hierna volgt het vraaggesprekje dac Bet 
Dijle~aard had met de direktrice van de 
H.Hartschaol, aan de Tiense steenwe•g, en 
van ,het wijksclioo,l!tj.e in d e 0naf\hanke,lîjk, 
beid'Sstraa,t., !Çes-se'l..:.Lo. 

~: We hebllen gehoord dat U geinteresse.erd 
bent in sohoolspe,!'lpleinen en dat U pro 
beert ook in uw school een aktie daarrond 
op te zetten. Wilt U eens vertellen van 
waar uw beLangst·elling komt en hoe .he t 
zo'n beetje gestart is? 

pi,r.: Met he eens ie.es te doen, 
aan dat spae' t ik at jaren .in 
mijn hoofa, 'n werkkamer ,in de 
-H.Hartschool zie i e kinderen a1s ze op 
het spee1plei11 zijn, en dan valt tiet me 
altijd op dat vooral kleute•rs zich vè'rve 
len op zo'n saaie, betegelde v·lakte. Er is 
niets waar ze hun fantasie op kunnen bot 
vie~en en waarmee ze zich naar hartelust 
kunnen b . at zijn nu juist ding~ 
en waara enorme behoefte 
hebben, oet een sçhool- 
sp.eel:pl ef.te vold'oen. Bo- 
vend-i.en msar een ·è.JJiies·tdg, 
U·i!tzi!èh tonv•L•akte·.. •. 

l>P•: En i tje in •de 0_n&'f4ian-- 
k'eHjkhe 

oir: Naa 
hggend 
gemeente t in te r • 
speel terr · aantal mens 
we rond1 d zitnen om een voor~ 
stel voor uit te wet ken tmaar 
straks, da • · 

DP: Wat il'il · e, l(onk,re.e):1 ,a~ 
gèbeurd,? 

llir: Tijd hier in de buurt 
wiiärop de ed.er waar spe'le~ 
wij ' we-rd ben we met de aan- 
wezigen een kgroepjea gevormd 
die zich g•Ïlngen bezighouden met respek 
tievelijk woón~tven, speelpleinen 
verkensv. · - · de wijk ~z,ie 
paard nvdr.). 11,p 
groep, f t dan iln 
weiik.i · ee,lruimte 
ma11se' heit echoo• 
de roo ,aa•t een a 
organ -iik)>e,wone-1.'a,, - 
beweg, idstera gevraagd ,wer- 
den na el,•len voor dat terre:în. 
We zijn dan gek()TJlen .tot een voor■ tel dat 
binnen~ort aan Vanain~ zal worden voor, 
gelegd. VoQrdien zijn we al bij hem ge 
weeat om hem te herinneren aan cijn be~ 
lofte mbt, he_t braàkliggend tenein en om 

6 

hem, te zeg graag zelf een voor- 
s iie'l zoude , 
,o·a. t voors•t en we z·~li1n "e.Jl\8 ,~e- 
nieuwd wat real!l.satu l:IJ. hu•H 
z.al léome11. 
OP: En in de H. Rartschool 7 
Dir: Ik heb gepro~eerd. de speelplaats wat 
levendiger te -ma.leen met M.oembaklten. Oor 
spronkelijk waren we. wel bang dat er van 
die bloemen en p,ranten niet veel zou óver 
blijven, maar cL:i:'e· ,v;i-ees b-leek ongegrond. 
He•,t komt ero11 aan de kind·eren daa't' wat 
ge,v.oe'l1i!g voor te maken. . , , 
:Verder ,~ebben .wei •eei;i,_ v;oh,èi.~ me,t lkl!llpen,,; 
goud.,f•a:iänt~n e.n ·l(oJUJ,nen, dre we aJJ,J.>emaal 
gekregen hèbbe(!. De. kinderen verzorgen de 
dieren zelf, ook in de· vakantie. 
Ze schrijven zelfs artikeltjes in de scllóQl~ 
krant me.t de oproep eten voor de dieren 
mee te brengen 1 
Ond10rtussen zoek ik zelf volop naar iinfor 
matie ove.r sp,eelpleinen. Met de dienst 
speelruimte ben ik zo bv. t,p toernee geweest 
om eens ' • 
'go.cie' 

,Qok aart 
pier te z 
den zien 
ties gaan . u ·en. 
In het voorjaar ga. ik he.t probleem van lie,t 
speelplein voorleggen aan de werkgroe 
schoolgemeensc;hap (dat is een werkgro 
mengesteld uit ouäers, leerkrachten e 
tie die zich be:zigl\~udt met de nod,en 
hoeften van de sç~Óol en vooral van hef 

. - 
' i • 

' 1 1 
I 

scho h ~aarschijnlijk zulle11 
we dan e iseren voor al - 
~er n. zicht krij:g 
hun 11s. Me,t de gei ;- 

, s)ae rder !Jei;'R"en. 

e•~g goed. 

Oir: J:nd'er de rea'l.ite:ià,t worilen 
we geko·nf,ro Y&St één groot pÏ'O- 
bleem; en da. ciêle kant van de 
medai~le. Er iets van subsidies 
voorz1.en voo ,_erge. l.J e initiatieven. 

DP: Hoed op te lossen? 

Dii-: De Confede.ratdie van 
0udewe e·en akti.e op touw 
gezet r, •A-1,a a'&Jll!IO,edig'~~g,· 
s·tel t z" t,et 1be:e.chilkltiing 
~an ach wi~l:en werken 
Miasahie. chool ook een ka~a. 
0~~ zal 1.k a ers ,en financiële 
bigd~age ':'l'agen. Ik denk nu bv. aan de ka 
d.oot~es die onze ieerKrachten altijd van.à 
~eei-lin~en k~i,jgen aan het eind van het 
~aar: MuschJ.en k~im 'We d-it jan 09 
het 3,aar. van he.'t kind) voorstellen d 
ouders, ~n pla~ta van die kadootjea 
pen•, een b,~. d9en, voor h t 1'i 
n)!e i: r., 8 IC ,, ..,n, .,e g !leke,r v,ragen 
·ou.ile,11a om m. el•pen bij ihet 
;,o,p.bouwan :-ia eelpl:aat~ dat 
'norm vee!l gèld. u•it, omdat v'~ da 
uren moeten ·betd.çi. 

WEG HET DOODDOENERS •• , 

Zoala ook 't a· ul. ~t vraagge■prik 
een aantal z~k•n ollllliddellijli. 
mat ••n beetJe S!l.8!fe •il en 
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n, 
ar 
' 

n 
w- 

d 
'is 

. s.pauen , 
samenwe,t:king. on- 

oröt de schoo1 ook 
maa'r de p l aaes w-aa,r 

me . Qa-ar uur kano af,zec- 
te de '3 of 4 maanden de 
zo porten gaa.t af ha l e n, •• 

s,é]iool 
is nog 
er .spr ake 

.reken van 
.en-", .. Wat 

. d word,t door yol- 
wassenen en k4tderen komt nauwelijks t·et spra 
ke. Maal! èla'·s nu ee\lllla·al eik voor zith. Daar 

ijk dat e·r 
. 'M'ome'nte~l 
school c;f de 

Ook deze 
Jn .. 
elrui,l:te voo-r-s 
komst eisen 
en school- 
als op w.:i;jzen 
ste,ed,s belang 
end kind ? 

kin,g r'ond 
'n de On 
'jgt". 
terg 
a:66 •· 
. de 
ta,l.i,ge 

ktie zijn ogk 
IJSWINREL M~ria 
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:ONDERWIJSWINl<'EL 
LEU~E,N 

·. . k 

,, 
" ·-v,1"'" 
1' 

">(· 

}i\ 
v.ragen te .stellen. $tilaan echt e-r gangen 
w.e ons in .de diepte t0eJ.eggen OJ) on·d'erwijs 
·toestand·en, 1-oa,rs ze door het scl10·0,ltjes 
volk" zelf e rwa r'en worden. Ee.n ·aan·t·al in 
tormatie-avonden zoals "Projekt-onderwijs in 
de b.asiss,c~,oo1", "De lee,;kr.acht 'als we.1:>k 
neaer ", "R.oe, eva'Iue ren"", kunnen hier-v:an 
misschien getuigen • 

Je zal je stilaan wel a 
}jJ?meensè'.hstppe'lij·k'e noef 
u~teenl-c;>'pe'n\ie akt~v.:i.te' zal 
.~och duddelij'k zijn: w · bj;j 
de gt:ote massa scholleren èn leerkrachten 
die vinden dat: er heel W,'lt scheef Loo'p t in 
d,e sehoo'I van vandaag. We voes.,en 'hi1:i: 
ec·h:te'l: aan co e : La een we e~ wat aan.idocn l 
We leggen ons immers niet zomànr neer bij 
s i;e n ie-t nÎ. I e en ba•r:,&.ten vnn O\\ect- 
v .sen maar ook van verveling, 

'bmme, '-tet:.aldvreemde i.l . .:inpák·, 
ome,slo.,np, ,_.edijv(\,r, z.itten blij 
r·sto~en, toetsenhier en t oe t's e n-: 

. zo kunnen we geen uren doorgaart, 
maar da~en. Maar ,i-at doen we lekker ,ri.et . 

Ge·noeg gekanker. We z i · gd 
'd'at deze tö es êaoden ver 
hoewe'l dit niet van een t. 

·. 1,>e kunnen we'l zo 
n we wat 
wijs in is. 

I ' 

~ wepk:e ,r-e· 
•··e" het 

.,- 

- 
s·ele . 
tn h 
maken 
maakt' 

te o e' n vo 
Leuven school s 
trouwe t. me-esters en Juffen, 'tllaa,r ook 
d i.r ek t-s i c e s en 1nspekteurs' waren de aan 
d'aeht-ige tqehoo.,dètos. Momenc.ee,l gooit d•e 
ze groep het: ·ove,:; een. anèiere boe·g,: ~e on 
d e r zcekea !Je handboeken , 0chann'e die 
hàndbo.eken. 

Sekund 
J;esgev ekund a'i r onder"{ijs kun- 
nen in groepen t e recuc , 
Nummer ich toe o·p de Paal van 
Shak e s. en de Sex Pis mts. 
De pr• elij Rheden kunnen r.er 
vak i t•eenlopend zijn, da,t 
die t . ' ' " 
kaar 
dan u. 
inter n.i 
bij J 

\lnmme,r t.wee, zoals d · .n z'n 
jaar coe., traci')t e,e g te 
in de w-ir:wasr· van ve att'eg- 
Ret seRundait: onder roep 
zi chz e Lf é!<1 naa 
niet o.m daar-me·e 
geven aan he.c 
duid 

de l s 
toch e en 

Bn 
D 
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DE WEEK VAN HET LAN.GZ'A~M VERKEER 
2-6 MEI 

Il 

Il ,, 

De Leuvenae Fiet•apadenwerkgroep wil e·1111en 
met aUe verel)igenge't\, raden., "'arkcg-~oepèn, 
ai111patiaancel1 •.• ,een week van het Langzaam 
Verkeer ii:nrichten: mei '79. 

derda·g 11 janua-ri wo 
· , · /MEFGR()EP gevormd; e 

e'-r,e w,e111te de ,o 
Verkee-reweek 
odel:i,j;k - moe 
b:ij aan: 
asa·enenverenig:i!t}gen, v:ormings- 

wer, e c olenkomitee, de adviesraaen, 
a·e opbouwwerken, ouderverenigingen en scbo.- 
1:en, poHt:i,eke jongerengroepen, d'e stad, 
NMBS, NMVB, algemene studentenraad, ABB .•• 
en iedere si111p•tisant 1 

ENKEI.:E FEITEN mogen volstaan om de zin van 
e!!Jl àecrgelijke week te i llus.treren: 

- in oktober '78 kwam het SCHOLENKOMITEE 
- VEILIG LEUVEN met de eerste resulta- 
~en ~an hun verkeersenquête in de leuven 
-a-e "scbe l!en voo-c de dag. 

en is er ~raag naar en sprake 

ubl4'ce~rt de ,Leuvense Fie-lls 
haar brbchure,; 0\'r,angzaám 

ven", 

•r,iev·en van het Openbaar Ver 
ember·. 

78: de stad laat nieuwe fiets 
llijplaatsen. 

LAN beklemtoont het belang 
·angzaam verkeer in de stad. 
Martelarenplein, lees richt 

doe'L 25.) 

HOE KAN ZQ·'1N WEEK 
ER IJITZIEN? 
Enkele suggesttes ••• 
0 S•,tudied·ag over 'Langzaam Ver-keer' bv .• 

op zaterdagvoormiddeg. 
0 Prikakties tijdens de week op knelpüntren. 
0 Permanente tentoonstelling "Wijs op ae 

Weg" over fietsroutes, woonerven, sta 
tionspleinen, aanpak binnensteden •.• 
met video en stands. Ook voor scholen 
geschikt. Deze tentoonstelling kan boven 
dien aangevuld worden met stands van eigen 
groepen uit de regio. 

0 Pietaenkontrole tijd.ene de wed .. 
0 Debat ever het langz&am vellkee-i;,. 
0 Pietlae1iing 3. 
0 11\nim&tile ~ inttettvrews ten .... ) 
in a•tad s,pat'k 'b-:1!,i aan '1\8• 

0 K11r-toenweds1t•tti,id. 
• Wat tond liet openbaar v,ei;voett (H 

Deze suggesties zullen op i wor- 
den toegelicht, gewijz:Lg<i, , • • 
Door de aanwezigen (de in± ep) 
zal een keuze worden gemaakt. 

l!JliTNODIGING 
EERSTE SAMENKOMST VAN DE INITU.Tll!iFGROEP 

11 januari '7 9 dcndecdag 
om 20 u in het J,eugdhuis 
Kapellekensweg 2 te Kess 
(k•ru,hpun,t Koetsl"eg-H,e,i ~ 

'l'el. 016/, 21. 23, 76 

AGENDA 
l. Waarom een week 

Verkeer? 
Toelichting door de ieuvense fiets 
padenwerkgroep. 

2. Hoe kan zo'n week er uitzien? 
Keuze en taakverdelin~. 

3. Voorzitterschap en sekretariaat. 

4. Financies. 

DE RECHTEN VAN DE DOPPER 
RKl!.0ZE Wil'.èLLY, 

o gernakk'elij-k ais 
i:aak gekletst: 

ev~nvee} kpijgen al~ 
e weigeren een j.ob van 

e . -unnen och nog nekken vsn den 
• s net:gens een- 'öegrijpe 

v-inden over de werk- 
• 'l'erwijl toch 15Z van 

van het arrondissement 
it. Voor België z,ijn 
half miljoen: 300.000 
a±e werkloos zijn 

kloze Willy opzoeken, 
genheid van Ker-st 

is. 
er toe ge}<_omen 

t:/4 !l!9.ohten 

e 
Ee 
e 

6e 
en dopki:an 
ds over wei:lil- 

1e toestand Îln Leuven 
ze e-r ooi<; een doptip:, een 
stukje g dat wei:d uitgelegd in 
mensenta_a,L l{e v:<telden qat de meeste doppers 
niet op de b"'oogte wsren van liun elementaire 
:,;echten, Het lag dan ook voor de hand dat 
we die hele T"églementering een• zouden 
aanpakken in een meer uitgeb;reide pubMka 
tie. Da's dan" De -rechten van de doppei" 
geworden. 
DP:Js ugt c1at ds doppers hun Noht'sn veei 
îii wi,nig kennê,n. Gebeurt 'he.t dat ze daar 
ö,ooz, ni,s,t ki'idgen. = sre Noht op hebben? 
WW: ZeJterl D '•r zijn nog altiód m,enaen die 
recht op dop heb.ben, maar door onvoldoende 
of zelfs veï:lkee:rde lnforJll8 tie denken da't 

nne:n do11pen. Een voorbeel:d. 'Na 
cY,c1us van heel wa.t tec·hnisçhe 
·scholen kan je direkt gaan doppen. 
en nog da,t j,e tot je 1'8 moe't 
nom• te kunnen doppen en als ~e 
lagere cyclus afstappen op school 

informeren ze helemaal niie t of ze dopge 
r,eeliti!g!l zd j n, 
D'E!,·: Er l,)Ol'dt-,van langsom mee:z:o geschorst • 
Is dam, wat van terng te vinden in juUi.e 
boek?- 
WW: We hebben geprobeerd zoveel mogelijk 
pi"aktische tips mee te geven wanneer et: 
een. schors:i,ng boven je hoofd hangt. ~ij 
voofbeeld mag je nooit kinderiasb inroe~en 

' · ge.weigerd hebt.Je ~g ook,, 
zwaren 11111ken als de ·RVA 
onder d-e neus d 

e niet gep~hikt b 
m,ia,i; Hev 
t VOO ' 
:i)s. [ 
•ligeb(e 
worde 

e arbe,i! 
s te wapenen te n ·. ~ 

i!et altijd overbodd,g.A:Le 
me zi!et hoe men er tegenaan 
gaa e schorsen wegens 1angduri- 
ge .• En lleuven b.lij,ft zeker niet 
~ebt gebied. Vooral jongere vrouwen 
warde~ rst. Nu de kriai!s er iis moet 
de vrouw terug aan de baard. Om dan nog van 
de willekeur t;e zwijgen bij het uitpikken 
van de mensen die ean schorsing riskeren. 
[ti Btuasel werd to-t voor een paar jaar nie 
mand geschorst wegens langdurige wark1ooa 
heid. N'u 'WOrdt oo'k daar •luahLg gaaanktio- 
nee '.j ons in het LeuvenH dan. &r 
wat: na ges·c,hor s t u-i. t 'l'erv1men. En 
wie bul'gemeesur~ Toch wel de diirek- 
tau •t gewas,t Leuven zeker. 

9 

DP: A'l:s je bijvooribeeiltd wil uetien of, je 
een j91J moet aan vaarden y~ de [WA, moe•t 
je dan eerst Jiee;i het boek teee« om !iRt 
aan de weet te kernen? 
Wlf: We heb6e êerst en vcona L öewu·st de in:e 
de,},:ing van de wet over booud ,geg~oid en 
he1: zà.ikj e lo~ischer geordend. Vooraan in 
h,et boek hebben we na~st de inhoudsta,fel 
oo,k een trefwoordenlijst gebrouwd en daar 
bovenop nog es 50 veel voorkomende vragen, 
uiteraard met bladzijdeverwijzing. Een band-,. 
boek als ,het wai;e. 

"•De rechten van de doppe r " kan •beste•1d 
worden bij Wetswinkel Leuven op r-ekening 
Ast.K 00t-;0778287-ll5. Het boek is ook te 
lèoo.p biJ 1Ktitak, wereldwinkeil, rode ,boek,, 

ándere 'b.oek!handels. De ,p,riti s is 



. ~ TALDE,UR 

openb,are toiletten 
Vroeger hadden we het in het pijlepaard 
over openbare toiletten, met een zwarte 
schei> humor nog we1. Dat bele·t niet dat de 
sttua,t•ie soms• ,gro-fweg ,onhoud6aa-r La, bij 
voor6eeld sok in schol:en. in dat "erband 
ont"ingen we een brief van een ye,rontwaar 
digde •lezer die het ook de strot uükomt. 
" Indien men ,az.s Z.esrU,ng aan de akadenie 
voor schon~ kunsten te Leuven noodge<i.lon 
gen àe t;oilet1;en moe-t gebruiken, gaat dat 
wel met enige mosiZ.ijkhe_den g:epaard. In a 
e,m onbeechrijfiijke toes-~ it men ver 
pLicM z'ijn 'be'ho,eftr;, te doen, 
S•Z.ot'en or(tbr.ekep aán de deïii!'e,:i, toile:t 
papier is niet voorhanden r men moet ee.rst 
de portier raadplegen). Maar kom,met dat 
aUes zal. men zich niet g'aan vervel..en 
op de wc met al. deze pornolektuur op de 
mw,en, En moest hei: u dan soms niet ai te 
duideU,jk n"-jn, dan wordt het u r.1el op 
een of andere mqnier verkl:aard door· het 
in b~e ld 't"e :krengen op tie ,mlfur met a'tl.ee 
erop en eraan ( men ilj i17111e-rs ·i,; een ,teken 
schoo Z.). Wil.t ge soms een paar mikroben 
opaoen ga dán sc}î. . . in de akademie. 
Ook sormrige klaslokalen juist onder het 
dak vragen een fenne onderr.oudsbeurt,zo 
dat men, ais men rustig wi-Z. veràer werken 
ale het :r~net" f{,een parapku hoeft open 
te houden. 11 

Uit de git'ootr-lieuvenaar van. 6 december pj.k= 
ken we heb volg~nde: 
"Geachte i'ed.aktie, het moet: mij van het 
hartdát mijn zoondie nu al. 8 jaar naar 
Groep T gaat elike dag me'/; e-venveel wal 
ging thu.is'komt over cie -t;o:i'Z:et.ten in d'ie 
grote ~euvense schooi, waar nochfeans ae, 
burgemees~r leraar i.e. Heef1; hij dat: daa» 
nog nooit gezien? Bestaat e~ geen gezond~ 
hiedewpekm;e in onze stad? Weet u dat 
;fpngêns die.in hoogste nood op de toilet~ 
ten van dé Zeraren g'aan di:unwoor geQtz>a.ft 
uorifar;? Hu:elgfffJ gaat i1tft ~g d,a,en? '1 

omdat verkiezingen 
belangriik ziin ... 

Geachte /leer, 
Het art-i:ke i "Omdqt verkiezingejl be lang 
ri;fk 21.ijn 11, verschenen in 17/et; Dijle 
pga.rd1', jg 8, nr. l van deceinbèr 1978, 
besored« · · 21.ure oprispi.ng. 
U neenit Pau i DEVL or- 
rei (< 11 iet gsZat 
zijn p e vnaag 
hat "St _ enstpUoht 
wetensbezwaarden"· Dat gewetens ezwaar 
den meer ver4ienen en minder presteren, 
zoa1.s u hem toedicht, hebt u =rschijn-- 
ii;fk kunnen afleiden uit . van 
de minister. Dà o ·ets · - 
beet ben v 
r..ea h II ijun!i vjk 
in d ku 
40. nog r 
de zogenaamdé Algemene Dienstplicht, 
voor uttra-riî.'ters-t-rechtsen uitschelden. 
U zou misschien eens een jou.rnaZist-iek 
vergelijkende studie moeten maken over 
d~ A~-A4 jongen van 18 jaar (, 80% dpZ ) 

,d~e ~n Ai!CZsen dient met, de d~ploT1)(Zl/er 
lláme Laa» van 2?3' ( · 80% gewet(!tllibez= 
dsn ) die aan de Unief zijn e,i.ndve.r- 
handeiing afmaaki: Dit op het vlak van 
huisvesting, zi.,zvoi werk, tucht, privacy, 
menselijke waardigheid, farrriliaa1. Zeven, 
enz ... 
We IJ'iiten hieraan graae meewePken •.. 

Guido JANZEGERS 
Vex-eniging van V'laamse Dienst 
pZ.ichti.ge Militairen 

Ten eer sce werd DE VLlES niet alleen 
daarop beoora•ee'ld, 
men ,tweede zit~•n wij ook voor de a'lge_mene 
dienstpl.:i:cht. M;iar daar ging het niet 
om. 
Het ging om de manier waarop een gewe 
tensbezwaaräe zijn burgerdienst moet 
volbrengen. Een milicien leeft inderdaad 
zelden in leu1<e kazernes met een famili 
~al ~even. D~· burgerdienst-mog~lijkheid 
vs er m hieraan iet•s ie doen • 
zinv,o, rd,chten in de sam!lnlev l.ng 
en ge graVaen ernaast. Om in 
West- logje te spelen heeft 
n~ema~ 9 nog miliciens nodig. 
Wie zich als gewetensbezwä l dienst~ 
baar maken, wordt hiervoor ft: 
lange olitie a , in de 
meest n dubbe , , , ti:j•d,, 
en zo e,t 600'0 maand 
'rondk ·eger ,da ooi, een 
dak en ewetens n die 
wel in e -ne zitten Be- 
s~h~~ing,) l}ellben het geen haar beter dan 
au.l1c1ens. 
De wet b ....,;.;;:c::.;===.:: gewetens.- 
bezwaard eb6en 
dan gewo· 
En J o'e,i•n en 11!8't 
het naar tzonde- 
ring die akt , 

Het alle simitathie voor VVDM ,vant binnen 
de kazerne is u-iteraard niet'a'11.ea koelt en 
ei:. 

Het paat:d. 

nv.va , sch 

oh! 

!!'en gerecht oek is b'ezig tegen 
:11e1,schei:d'en en en behee,i:det:s van 
de flV. Mand" een :bou at de 
•l34ts te j ar,e ,erde do en 
al-tijd de l, ffertles . an- 
neer door de stad Leuven een werk in aan 
be11teding werd gegegeven. Ei, is spt:alte van 
vervalsing van dokumentren waardoor hogeire 

en d rden opg-esttceken. 
wie emaal duide]ij.k,. 
i:g w, men wee.t d·at d•eze 
ekon ·o·o,r de NV;. Weg!?bo, 

de grote rs in Vlaanderen, 
die heel wa tel,t in haar raad 
van beheer. Zowera ene JOs Janssens (CVP) 
volgens een persko11ferentie van oi:iderzoeks 
rechter Decoux o· ~andag :4december te 
20 u, gearres • Om 22u30 herroept de 
rech'ter d'eze · raak cel: · ·, - . ij 
ve~schi~Qlende ten. Om · bij 
het N,ieuwsbta aan de • noeid 
maar jammer g voor de heer Deè~ux wa- 
ren een aanta ties reeäs weg, Retzeifde 
geldt voor Het Belang van Limburg en Gazet 
van Antwerpen. Dé NV. Vande os· · tot 
bes Iu i.t de aannemer van de i 
af de Mechelse Maar vol 
Van Sina kan n be,l!etse, 
de v,ries,pe-ri<> de wei;ken• : 
ofwel stelt m· uwe b ehee r m 
de werkgelegeruie_id te beveH,i het 
dan'), ofwel ·komt de tweede der offertes in 
a~nmerki11g. • 

In de geme n novembe oor 
de Heer 'D geprotes egen 
"schunnige' . di:é de s :i.er,en. 
Naar alle waarschj.jnlijRheid bedo,elde b,ij 
hiermee de aankondiging van de rock-musi~ 
cai 'IOhl Calcutta! 11, die in Londen t:eeds 
JO jaar dagelijl<s draait en • er 
een tournee maakte door Belg be- 
·1')1S te affi · ngen een 11ak- 
te dames e ch ih z,i,. , zo- 
dat een 111.0 ;yeur zie· n · 
"Wenden tot nds s tra _ 

I 

Pe.o&liEHE:.N, Ci81EVEN,'1A/i,is? 
OOK VOOA Jól.J ,<foN"l14l't, 
!>T,4A1i 0tuf'. STAIU>EUQ OP&N ! 
l,fli~ V~A•TAOUW,El'I, lifl:T EEN 
&F\IEF 11'1,HEl ll.1jlEPAARO 
woRb'l' 111,ssc;!-llEr'I A~LS6 
~HO&:RS \ 

'~RÎEVEiH OPSTUREN NA'4À : 
'OPEti STALrbWR' OVERWIHNfNGS 

STRAAT 1.16 liESSELLO 

verbaast ia dat ,de Heer Dhaeae zich over 
aiie_rlei reklB111eafiichea (veel kl gToter, 
en 1~ euren) heel wat minder zorgen 
achiJnt te makeu. Ook Tobback (BSP) lag 
de tuaaenkomat vanDhaeae op de lever ea b~J 
spuwde dj,n gal uit in Knack VlUI, 6 d ~ 
bel:• [11, elk geva,l melJ.dde de radio , 1 . .: 
,r,ep,daag1 dat de· Leuvenae lK)litie dua 
che■ had laten verdwijnen op bevel va 
prokureur, Op da brugberg ia ltèaaêl 
werdne ze gewoon overplakt •t •~ 
verantwoorde verldeziag■alopas~ 
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DE ZEWElf lf(ONDIJBEN 
VAN ~ElJVEN 

.- ... 

·' 

"To1m in de 16dé e-ew dé Peete:rman van 
de etu.clenten, die om hun dachter« vri;j 
álln, Ve:1'1:1,Q111 dtit er in de oudheid sprake 
was 11an dé "zeven wonderen der wereld", 
bee7:aten zi:J. datt !ieuven niet voor de 
were,l;d •mocht orideil'4Ren~ sn 1,)0,arachtig, 
4,An = 11,án lailainen ~ wr@eren bo,;en. " 

r de mensen gaan onder de wortels 

der bomen : 

Boven de Groenepoort '{nu Tervuurse Poort) 
g ' 
D oort werd ge- 
b ur van de 
S ? te armza- 
1 'Jle meer 
d 'jû· hun ver- 
blij.f hadden po,or·t moes- 
ten passeren ti n ~euven. 
De eerste stee op 16 april 
1383. Het werd kk!'nd gebouw 
met ophaalbrug Een van de 
torens werd de enaamd, omdat 
men geloofde dat de slechte geesten hier 
bi!j,eenkwamen. 
Het ge1iouw we-rd verwoest in 1807. 

* 
1// de levende nder de doden : 

Op de '1'f.en1e ... ,traat, ter hoogte -van he·t 
Herbert llooverpletn ■toad de Hoel■,trate 
poorll, waarboven de vroegere ST,Michie'la 
kerk •t haar kerkhó_f ~eeltelij,lt gebouwd 
va•, Ia die tijd verélen er in de kerken 
doden begraven, 

3' het water gaat tegen stroom op 

Door een spel der sluizen kon men een 
arm der Dijle, aan de 0ratoriînbrug_, 
d · clitto.er doen uithalen. Dit ver- 

or 't verleggen vsn de llijle 
aenendonck. 
el werd in 1760 door ~.J. Ver 
doek ge-zet (,vier delen), Het 
de St,Pieterskerk ondergèbracht. 

* 

* 
4· de klok buiten de toten;' en de 

toren binnen de kerk : 

aments toren. · 
door de duivel buiten de kerk 

omdat ze niet gedoopt W!IJI. 
roeger Bies tker 
in de 1 2de eeuw 
v.ele verandef:in - 

zijn s,teeds d' 
, Heden te,n dag 
rk nog st.eecls o~ :lig·k. 

' 5 · het altaar buiten de kerk 

De barokgevel van de St.Michielskerk en 
de vele trappen hebben nagenoeg de vorm 
van een altaar uit de 17de eeuw. 

6' de toren lager dan de kerk 

Boven de sacristij van het i,n 1808 ~{ge 
broken Karmeliet~senklooster op de ~ien 
seatraat stond een klein torentje; dat 
niet eens zo hoog kwam als de nok van 
het dak der kerL 

7' de toren zonder nagels : 

De toren van de uikerk, opgetrok~ 
ken in de 15de rs dan de -este 
torens uit di · · wnd hij niet ,met 
laien,,bedekt, een nagels werden ge- 
bruikt om dez e hechten. l·n de 
volksmond hee t deze toren door 
kabouters géb zijn. 

Van daze wonderen beat-aan er ■lecht■ nog 
drie (nra. 4,5 en 7). zodat nielNe von 
daran de verdwenen ~-n.vervangen, 
Vermeld■n wij onder andere: de balutra 
da zonder zuiltjes v.an de Univeraiteita 
bibliothaei (enig in de lferetd) en h•t 
oorlog11chiip in het droogdok of he~ 
log■monument aan liet station, 
Vermelden wij tenalotta de voncl•r• 1e 
l'iJ11an:fl.1 van Leuven ufit het oorlop 
na 1'9,18. 

BRON : LB/J.VEN ,VROEGER BN 
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Ell!.• aroep, elke vuenilging, ve1'ke een ak 
tiviteit ven1t bekend t.e maken, hoe klein 
~ie alttiviteit ook i1, kan dat aankondigen 
in het Dijlepaard. Inaturen vdór de 25 ate 
van de aaand. Het Dijlepaa'L'.ll neelllt het op. 

10 januari '79: Toneelavond in 't Stuc, 
Vaii Evenatraat 2d te Leu~en. "XLOWNS" van 
,Sul Bagaerta 1111t Camilia Blereau en llukaa 
V . ont. Begin : Q0.30 ,u. Inkom : 80 fr. 

.a.ri 179 : T._on HESPó!KON van 
-IHietencol lle 'm 20 u. in 

d uchouvburg " , MÀ:RIE-ROSE" 
van 0Ktaat Duerinckx. 
.Pl!utaen reaaryeren op ur., et 6/25. 45. 64. 
Oók nog op 13 en 14 jan__uari 1,979. 

16 januari '79: Grote Au•• om 20.30 u. 
Ket ,QI.IARTETO CEDROli apeelt e.nig mooie 
tango'• van de Argantijnse hoofdstad Buenos 
Ai'éea. Inkom : 150 fr. Organ. : 't Stuc. 
t8 januari '79 : Olll 20. · 't Stuc : 

e maar ateeng LAND VAN 
BELOF:.E van 

50 fr. Van E • 

ri '79. : Tone · om 20.30 u 
"'Jt;,.,...,}l)~"'E"'T,--E"'R::--:,ME=E""LEVEN terdams 

r, over de post egatieve 
en dia plaatsvinden als iemand 

AAgeneaalijk ziek is. Inkom: 120 fr. 
· · d '79 : om 20.30 u 4 't Stuc : 

REIGROSCHENOPER van -Bertold Brecht 
md door G.W.PABST. Inkom : 50 fr. 

ri '79 : S•tart vim de cyklus : 
.,,,,..-i',,...-,-e ... n-1'"n...,.h.,.._et gehandi · · · • 

R.IEN'l'AIU:ES IN ENBE- 
. 20 ·u. in El ln- 
'at I' 15. P-r-:i,rl1s e 
ach'l'ijven no 

~;,J:auua-ri '79 : 't Stuc 20.,30' u. 
Be'lg~-he yop: Tjens Couter. Inkom: 80 fr. 
23 januari '79 : 
nlEEDE DAG VAN DE-THUISLOZEN onder het 
lîhéiià BEELDVORMING EN DE rNVLOED OP D.E IN 
'IEGRATIE VAN MARGINALEN. 
13.30 u Film :r0ESTANDEN van Chanowski 
l5.00 u: .Pannelgeaprek met: 

Ptof.LAGRO f. 
PE:mRS,cr· BO.ONE, 
pen en k ·happen 

-_n .met de 1111élewer,k-in 
Dr. DE ffl:lSMAEe 
0hr. VERCRU:Y.SS ekteuii 
Proa VE&BIU1CCE 
Johan StAES, jounialist. 

aoderator: Johan Van Heddegem. 
20.30 u < BENEFIETAVOND met CASSIQPEL\i, 

PANEM ET CIRCENSES en met 
w.NNES VAN DE VELDE. 

Pluta: Grote Aula, St.-Micbielsstraat. 
Or~atie: Oikonde-Leuven, 016/,~2.96.13 

25 ~-L'79 : IS u. iÏ.n ''t Stuc : 
i!ollnîiäAma vooa K.)!NDEREN : 

.Da I:USTIGEN BAEROHJIN doo,r de ;Jllj.eclli 
•cha srpap Divadelni Pakulta ~ëm;i.rè 
Jfusc: lçjû tliuni. Inkom : 30 h. ~ 
25 j_aauari .L79: 20. 30 u. in• t Stuc : 
i• Tjkhiaclie groep brengt poppentheater 
YOOr wlvua- : DON SCH!IN. 
llllc.oa :- 80 fr. 
25 Jauad '79: Grote Aula, St.-H-ichieh 
Htaat te 'teûvcn oa 20.30 u : SPECIAL : 
AGIUPACIOII JIJSICA DE BUENOS AIRES. 
Vokul ruable. 
I.S.H, .Jeuad n Kuliak an BRT-2 Brabant. 
llllc.oa : 120 fr. 
25 i111Uad '7·9 1 lntermacs-iu■ vzv., oilga 
iil••tlt voor volva11abanvormin1, ,care ••n 
laatlUII HMTSCIIAPP!LIJ'KE VORMING. 
lat NrHa dAl handelt over GB.ZDI EN 

I.J. 
~IS&'lálllidLCIU b Buao VAIIDUIHEN. Da lmuu■

brauaclapn •au 9.30 u tot IS 11. 
450 ft, Iuchrijvan v66r 31/12/78. -~-iaaa : lf.cbelHat..-ut 134, Leuven 

016/23,24,81. 

2:, januari '79 : Scl\oo•l 1,, Ridderstraat 56 
Buorthu~s 't hampeke organisée~t: 
13 u- stoet door de buurt met de fanfare 

van Btua\/put. 
14 u opening van de tentoonstelling. 
14 tot 20 u: Opteedens van fanfare, or 

gelist, kabaret, volksmuziekgroep, 
Oude spullen- on hobbymsrkJ. 
Om het uur vertoi\ingen van dia- en 
videomontage. 

18 u uitslag van de tekenweds.trijd en de 
wedst-rijd Ken je buur,t. 

2_8 janua:ri '79 : School 4 ,R-iddel'stiia'a't 56 
Buurthuis 1t Lampeke organiseert : 
10 u: Open deur 

Vrij podium: wie komt ie~s veiiteï 
tenî 

14 tot 20 u: Optredens van goochelaar, 
clowns, straatzanger, enz .•• 
Speciaal prograllllll8 voor bejaarden. 
Oude spuUen- en hobbymarkt. 
Om het uur vertoningen van d,ia 
en videomontage. 

18 u -: .uitslag van de wedstrijd 'Ken je 
:J;uuTt'. 

GRA:rIS TOEGANG. 
30 ja~u,;iri '79: Cyclus: Knelpunten in 
het gehandikaptenbeleid : ORGANISATIE 
VAN DE GEH.'INDIKAPTENZORG. 
Elcker-lk, Blijde Inkomststraat 115, 20 u. 
6 februari '79: Idem 30/1/79: OPTIES 
VOOR El!n ANDERE ORGANISATIE. 
6 feb . '79: Kursus VROUWEN ONDERZOE- 
KEN' SITUATIE. 
D de cyklus : 500 fr • 
I O·ll nr. 0"6/23. 96. 92. 
D 20-2; feb. en 6-11=20-nfj179 
E lij<le Inkoms tsscraat 1 1 S. 

ZOALS HE-'l' KLOK.JE THUIS TIKT, ZO TIKT HET 
NERGENS •. of niet soms? 
Oikonde-Leuven beschikt over een diaband 
moncage di.e de problemen behandelt van 
een groep-marginalen: de alleenstaanden, 
de t_h : · • Mensen die vrijkomen uit 

ontslagen "wor- 
de iat-risché kliniek ,v - 
le. n leven,, hoe z 
au_ ter.echt ge'kom e 
mo nvaar d word'en. n 
ta noeg, 0111 er een dege 1'J, -e 
ea interes·san e gespreksavond rond te 
organiseren. 
Aan te vra~en bij Oikonde-Leuven, Rue~ens 
vest 127, 3030 Heverlee, 016/22.96. 13. 

,BSiER L'AAî° ~N NOOliT 1 

·l'EM EENA&OJtNEME.NT OP HE.T DijLiMAAD 
R HET TE LAAT 16 ! 
HTS 2.O0FR OP ~ENiNCr OOt·O696'101~ll 
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incident met 't s,t1u.c 
Maandag 3ó oktobn w11rd door da nede.11:jke 
jeugdd'ienst •en bezoek va,:i ~araeliao~e 
jongeren aan Leuven georganiseerd. Dit 
leidde tot een incident 1111t het Stuc. Het 
studentencentrum zou volgana de jeugddienat 
reeds lang op voorhand verwittigd zijn van 
een bezoek aan 't Stuc, waarbij medewer 
ki~ beloofd werd. Achteraf verwittigden 
de ·mensen van 't Stuc dat het bezoek niet 
kon doorgaan. Hierover wordt door Roland 
Verbeek van de stedelijke jeugddienst een 
bhd,zi.jd'.e 'Lang uitgp'1eid Î.n het "Jeugd 
dienste-r,tj e ", maandb1~od van de Jeugddienst 
dat naar ,de aangea Iot en: j onge11enver,enig,i,ngen 
en naaii een aantal gemeenteraadsleden ver 
stuurd word,t. Hierin woiidt het Stuc een 
politieke motivatie ve11Weten • 
Enkele dagen na het uitbrengen van dit 
jeugddienstertje neemt een zekere Johan 
Soetemans deze informatie over in Gazet 
vna Antweq,en (9/ 12/78) zonder zich bij 
de mensen van lî~t Stuc te informeren of 
het jeugddienstertje de zaken niet al te 
eenzijdig voorstelt. Enaangezien in gazet 
ten alleen de waarheid staat, is vopr de 
brave bur,ge•r de slcechte naam van de stu 
d,entenor,gan-iaaties weer eens gemaakt. 

enkele dijlepaardbemerkingen hierbij : 

1° Afg«zien van het waarheidsgehalte van 
het j eugd-ienst.ve•r•haat van de feiten, be 
grij,peo we n,iet .waa,r-om men een bladzijde 
van zij.n (ct'och ook i!ooii d,e gemeenschap 
betaal:d, net z9·a11i, het Stuc~ "jeugd 
dienstertje" bes-teedt aan het uitspuwen 
van .::i:j!n gal op een 01rganisatie die men 
blijl[;ba.ar, niet ltàn luchten, tenoverataan 
van een hete hoop mensen die hiermee niets 
te maken hebben en dat alles om een ver 
keerd begrepen afspraak. 

2° De mensen van het Stuc ontkennei\ &owat 
alles van deze aantilig,ingen: ze zijn nooit 
ver\/ittigd van een [srae'1.iach bezoek, maal' 
z·e bobben zelf o,p 26/110 naar de j,augddiena.t 
gebeld om meer infot.'lllatie te krijgen om 
dat de a,t;odel.i"Jke po,litie oen gevraa;d 
had "wanneer die lloélen nu k1tamen'1, 

3° Van een politiekë be1lia1ing ia geen 
sprake. Om praktische redenen kon ar 
enkela dagen op voorband- niemand vrijge 
maakt worden 0111 een rondleiding te v•r 
zorgen.Het Stuc heeft de jeugddianat 
ervan or, de hoogte ge■teld (27/10) dat de 
raraaliera welkom waren, uar dat d• jeqd 
di:enat zaH voor begeleiding IIIOHt soraan, 
Wekunnan ona moeilijk ontdoen van de in 
•druk dat •hl.er meer achter sit dan araunb 
van ••n jemiate a~apraak, De i,revel van da 
jaugddiianat ten ov:uataan v■.11 HII orant.• 
aatie dia in nat Leuvan1a eiaenlijk doet 
wat o.a. door da 1tad1dien1~n sou •eta 
worden, ligt ar al te duidelijk op, Doo~k 
het opblann van anktJla- dan 1101 •terk: 
batviata- feiten brengt Ma het Stuc 
diskrediet, n•t op het ogenblik dat 
een toalaae vil unvraan bij de • 
lijke lwltuurraad, Var■eld• we 
Stuc niet van plan ia d ... Aak S 
te laten, 


