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Ct,~mldftnlit 
opul1~1ênJia: , 

pulierenlaan 8a s~o Heverlee (lL~uven) 

Ter Bank wordt reeds 4 jaa~ 
voed Uégen de l)OUll,pLanneq 11.ll_n 
• Allèen dre bow,promo~o,ti kon 
nen op de steun van het Ieu+ 

• De QJDllOnenden k.regen het 
8 hard te verduren.,. 

ak:tie niet op. 
nti:e van het 
dziJden krasse 
• en 



EENTEPRA\~T 
b gonnen met de kenn(• 1. ieken e · 

,onze po' 1 t . u daan aan de gemeentér 
van het vers Lag ge de toestand van de St..a. 
over het be_heerl, ~n. g boek van 2.36 bladzijë1~1, 
1 euven," een 1DVl nidste en meest verscheid~ 
dik, waarin de vree noebu,nde1Id; het gaat vanJ 
gegevens werden sa~et~de priJs d~r soepkie- , ciJ"fers ~o • bevolk1ngs 1 recepties en kenns- kens • over het aant a 
b"l!n, 

OCMW (Bis) 
l ... k werk weed verricht rond e: ·ger po i c re - 

rnsti 8 9, en IO die allen de 
de agendnpunLe1n 'oc"'·' voor 1981 óeHoffen•. 
b oting van 1et nn 
egr f. . •., 0 Vandeput 11e begon zoals Schepen van 1nanc1e . . 

. 1. 'k met e en uitgebreide toelichting 
~cwoon LJ . . · we konden ; door-spekc met vele c1Jfc7tJt1S. . 
afgerond• vo Lgende r,,kening noteren . 
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Tof gi:ote V..eTI<onae,tii,ng van het d,i,ens•tdoendl! 
ru.ätepurd Uepen de pUbHeke banwen ti]id·e,nll 
del!!ie t';!adsdtti>ng !l>!l'ervol met Leuv.ense scho-« 
liez:.en, De jeugd blee,k ech,te'l" piet opgewas 
sen tegen de d•roge ~uah,t wan de raadszaal: 
al •PJ?ediig <begon zij, eet'st drum1ehgewijs 
en dan bij bosjes - he't ·s1tdJd,ton'eel te 
ve~Lften, Slechts een viertal moedigen ble 
ven tot l\et bi ~tere einde. 
4 h~t verslag van vorige zi tt-il\g, vernamen 
. van de burgemeester dat schepen Cnops we 
em opi:µune in. l\1!t ~ietenhuis nie,t kon aan 
zig rig_n. Bij deze wenst 1het Dij lepaard 

de beproefde schepen een spoedig herstel. 

V·l!n Mè'l.l,aer,t. (.SJ1) ~i:oe•g h'ó"e äa t ,gelie.ge rd zou 
,.,.orden 11\l!lt de ;(e'tfd,ie-n!!<tli;!a•rh'eid, •De manse n 
ci>te daar wonen zijn ge.we-.nd van de weg te 
gebru•iken .om per ... auto i:le acht-erkanc van hun 
eigendom ce bereiken. Va!L Meiliae'l't 
verwachtte-dat dit wel eerrs problemen zou 
kunnen geven, zulk een erfdienstbaarhei.d 
mag volgens hem n;iec zomaar af·gesch_aft worden. 
Stad Leuven zou er goed· aan doen, inlichting 
en te nemen in gerec"lttel ijke k.r i ngen , om. na 
te gaan of er döo r de stad- geen cnve e t i ge 
dingen worden gedaan. Gredst ?.r ~oo~ h~~ 
schepencollege geen du;:!,lii.j.c ~!\t.,•~oro ...,,,,d 
gegeven, bes Loo c r!'i. S? z r ~ :,i 5 '1~ 3, c~~':'ili nL 
te onrbcuden . 

bespreltiing van de begrotingswijziging 
het OCMW konden we nopiaals de klas 

opmerkingen ho~en, die çegelmatig uit 
d va.n steeds dezelfde raadsleden te 
teren zijn. Ret scenario is als volgt: 
n van financiën Vandeputte (CVP) snijdt 
taan met behulp van een uiteenzetting 

k maakt door de ove.rdaad van cijfer 
en de r'adheud waa,rme.e wordt opgeteld, 
n, vemnen·igvuldîgd en percenten 
Toegegeven, in ve·rgelijking met 
tîngen die andere schepenen weg- 
dit een ware luxe. 

vragen gesteld word'en. Zoals 
de meetöerheid (CVP en ~VV) 
n. Zollh steed•s (o,f toch bij 
an Melln.ert, fracr;ievoorzitter 
ten•, de ·eers•te op k,d c ~el< u•i t 
j,n opmemli:ingen, die l'e de 110,i:,i ge 

e ge1neenter1aad, koncfen, horen: 
wein.i,g tn,it,ia•t~e,f om ge1M 
ho.ge 1111/georene l<cis,ten en 

erinnerde dtch bilijtkbaar een 
20 minuten diE. 1:L,izel<f 

•ft over het ,pe,raonee,t,s11tatuut 
,rsklini11ken, en wroeg of de 
ing van het OC)'IIII wel aan 
n vo1doe,t. Vandeputtc en 
p zij opnie\JW dat breedvoe 
ete11 aanhoren ? ~ pr(){tes,teer 

over dat personeel is in 
gevalilen, 

,oeg of men re-edr; een 
het gebouwencomplex van 

er dit door de afde 
QIW l!!al verlaten 
igde schepen Vande.putte 

r oplossingen uit 
it complex soms ie 
?! Tot ■lot pleitte 
re doch aangename 

administratiegebouw 

Nat 
ffiensl'.otti 1, no-g 
een hev • j'- 
gen ove 

't;...,.. 

'',s 
lo en. 
Va ~n de tE!,kst 
we, i, -en a1,11een 
,ma -t dan no-rmaal. 
Ni rld.jk, dat met 
he en juli. wer- 
de kon zeggen 
da,t men ken is voor 
het aanwe pe-rsoneel, was 
iedereen weeral ,een. 

i 6 0 . : : ::·R 19801 
De 1cliolier-en die vo~ige keer de ~toelen 
achteraan in de Taadsz.aal bevollttell had- 
dan het l>lijkbaar met die i!ne kee't ;,l vel 
bekebn en waren 011 6 okt'o.be"tl dan 111aar thuis 
gebleven; of hadaen hun onta111tt1ning 0 d h M• • .. p een •n er gezoc t • 1..,11ch1en ha_aden de afwe- 
sipn voor éin k~er geliJ.k wan•" •· b • 
t... • • ~ ••e• oe11ends -n er over de gemeenteraaclszitt:in v ,• 
~11111~ niet verteld wotden. g an die 

VOORZf&Nf. á~:WON~. tJ11'L\Vf'.N 

1. 8e'1re.11 ~n .za,,t.i~-t.~.-r.•..A••u 
2. Soc.u.tir d il!1tt.1\.111.1..cen-l1!B 

( /);, 6.,J;l(llt4l/!Hl<JJtU~ ' / / ,:..f J · 
Vco.'t.l;ehtJe1u,.d.e IJd.µ 
17. nLU..j.•v,: 

3. A6lw.t.ct',~.i:,.1 ~~J,,.~dl!•. 
e .«. J.~. :,f}; ,r::,·. '',.P.-"Vu,• 
ldi.,u.e/1.,.~ 

SS' 610 000 
;t8 000 OO'ó 

,/ r 000 000 

' VOORZlE!fü !/'lll'1'i;i,,nw:,··,•: ••r·:•·~4'r/;'.ll 

"o.a. ,.~-1,ra1i,-r, .. r.f._,: lt~·.t; r,,w~, 
Be.g-<.jfl hc6, ~te,( 1 f.f :1-iJnlu.i ii, 
r echn.i..sclt 1Jk1 k f;::. Ï'-<,f..i",l.' ,1 - 
k.Un-<.ekelt, P" y.:,l,,i,,7 ~ • üc he i.JJ- 
1,tellû1g, adm:i.Ju.6i•l.a t.i.ege 
bou.w, v€1t.bou.w&,ge.n IW.àt'ooll.d. 
Remy, cli.e.n~enc.ett.tlwm Ru.ele,u.- 
pa;t.k 550 000 000 

-,, VOORZIENE l'ITGAVEN 

• 11 a 12 % meVt. dan vo 
·'t.<.9 jaa«, 

TOTAAL VOORZIENE INKOMSTEN 

TEKORT, BtJ Tt LEGGEN DOOR 
STAD LEUVEN 

• 1 327 &~- pe.\ ~nui,neJt 

Soctl\l.E 
'01El1':>TIIEIW:NINu 

98- 

827 oov 000 

101 000 000 

! 1,7 500 '()(JO 

$1J'ti(E1l1GE,liletl.E 
V•\'f'G ~i1ecN 6'50- 

TE~Olt'r 1 ~!JGE. 
l)l'i'3.T 'J>OOR. 
STl\•D 1-~IJ~N 

,liof1- 

BiJ deze cijfers hadden llnk!!l • 
leden wel wat komment c l!=te'~tt"etaads- 
wees erop, dat het kaar. Van '!-\l"l i..t,,r~ (SP) 
96 • i · te ort van h"t ,,.., 

m1 Joen vorig • ~ 1"-,·N van ·, • Jaar i;esLe<> 
lDhJoen • lliJ' va d . .,.en wa.:; tot 117 
d. ar e.4'rde er d · 

Le door het OCMW" 1 g e lnspanningen • .,.e everd "' d suc~ale voorzienL· n • or en om go·ede 
gen u1.t te b vond dat er vooral bi' d . ouwén, maar 

~aven nogal veel grot! ~ tull!.engewon-e uit- 
. ovend:i:en worden dez s 'O oppen 'waren en 
Jekten al1e111a.a1 tege~•~!ld~ovende, gro~e pro 

lJ" Uitgevoerd. 
2 



VU) a~e'lde · :v ,t 
·atdl;in .. a~ • d'at het 00MW 
ftler d·a11 g '11,an _gJ;oo,t belang h, 

eeft op wat _ de. gemeent.etaad wei~ 
heeft Ï'llllners a~~ wordt beslist. Stad, 

Maa'r 'iilet is w ~n een toezichtsfuM.- 
liet M.J· het et• w1.st Van 1:tterbeek en maar zo. • 

. i 11 'a:,f ~a-J: ·,e,tt' zo Van Me1•laert. ~SP) v,l.'aeg ;r; 0 · ewoo'rd'd'e 
fiameua was aan. d]ic Koirtepad, en an 

1 
de 

even h1·ter zélf op d>i.e vraag : vo.ora 
. . . d . eg i,s ,fall\eUS ••• prt-Js van dezJi verb1-n 11,ngsw _ dere 

De socialistten trou~ens no.g,:'1over het 
beélenki,nge den uch 111:3g_e , erkee-r 
effe~t etwa ei,kee-r;. Vilo~.ter Y 

~be'te-~ent i al oo.1$ ee,~ • 1:e.n 
za1l :vira ~or ,l,a,tttc.., J'q.ber;; n 

"e ~ . . "- .. d mn.a,r u •-.est 'lt8-n de d - - . to,t "1 J, è 11cenwe 
of geen. d'.r fk ~gen a1>un1aen .1e;v.e'i:de weinig. op de Pl!atte-itai:trr, at eeu aa•t we ~ · ~ pro- 
vaat da1L~-:/1

:s1.e :l>• l!.ibe-~t ~~1') stelde b'lemen kunne . De aanlie.g van een 
uitr' c oor e liiodertl-l;Se1ang van de oostcHjke o leek Van Mell:a-ert een 

US
t
1.ng van de stadsschóuwb'urg geen advies bete~e oplos ovendien zou de aanleg 

atan de. ~~h:urele raad werd ·g-evraagd. Noen- -van het Kol't ,boUJi1Plannen in die 'buurt ans gaat net om de b · d 
· · e an en versn en ,de groe mte ron 

mi lJoen ft:anken,. Van v-r •libe•~tliuirl · ·• ,t 
11
oet d ''ZOU- 

d • 
6
~- heet 'l';e.•l Wi.j s 'il ge.n (V,~îidwij'ne' t,te,r,be.e .was l\et 

de s"aa,s,sehou,wl'n.1c-,:g te et! Jlll!e eens. antwoo ,dat het 
tens 1 o t-:e. ~en. 011.d geb -i:n lg mo al de lie'II' , l\e t fi d< o.p . de 
heden b1.eilt voor, nieuw gen i,n thea- 1?latte-Lost1'a r te kunnen aa eggen, 
ter en muozie1c Hij ste e • oor, een d-è.el van en de 0ntvoogd-1:ngscraat, vaar een sehoolcjc 
het geld ~e gebruiken om bijvoorbeeld de zaa'L gelegen is, zov.4fel moge lijk van verkeer te 
van het A'-jgus'tiriessenkl ·n d,ie zin ui:t one-lasten. 
te anaina an,_t · l acon.i ek.: ''We. Ileerderl\eid s,tèmde voor , opposüie tegen 
neme n uw voors dH pro j e~t. 
Toen. !.\,Ben Sp,ra.c- '/J·'/J, ~l?enba•l'e 
1o1é-rk ·e beul'-t 111e 'e".ti.chti,ng o•,- 
ver • m uze Ko,11tep esset-1:.o. 

■

AKTIE---,..,........ _ 
VE.RKIEZINGEN_ 
1982 _ 

- huisv.~f;)tir~ ,v:qop be;ja~rtden 
- ~eeh ho·o~pcpuw in 'l'el? ~lsst 
- brede en 1;.ijd3:ge inspraak v:a'n ae' 

bevolking.- ?ublieke hoorzi tti,ngen 
over de geceen~epolitiek 
t•:ijkloka1e-:B en ::-ecreeti:è::::_o.bGlijk- 

"'heden voor dè wijk rond de Tiense 
:?oo!t't 

:0 :;iebt àe,z,e ,l:l'e;Le ,~a:1:1lijs'!, '<'<!il'l belo.:f 
~t,e s w aaI':s c1d"j l'li i j1k ni e :t e·e:w~aard en 
geeont.r-01le'erd-. J1e.arom heeft &'et werk 
g;'r·oe-o 11• aktie' ve-::kiezi ng en "'9'"'12 " 
O? zich Ge.iemen o.m de beloft:en en 
de realisaties s;,è.ert ·,::,76- · op een 
rijtje te zetten. Dit zal hopelijk 
het i;elleugen van de poli tiek:.ers wai; · 
o,pfrissen en z-îj zullen in e4k ge iV'al he-,; P,ro~,a$nfa van 'i '??9; Rie't zon- ' 
~er mee'Ji'· k:Un\a_e.~ 'OV8;J;"Schr1iJMê':I1. 

· ·t''ati,ef om 11'.. :.c;v•, 
f,,e?1 k~TI h;E, 1!-°';.:?:5te.,.. te 1:oe:: /.ie.'~r. 
ar in 1 ,c;-,., :;..,,.u ~ ( ·t· n ., ~: ·- , · chen 1,lcGr • ... .1 _.,;- 

alleen r:..,3r t,?eu'.1-1--f :n,•- ~ 1-n l3, .... · ;; ... t,a-:;ie .. , ... '-'v '""" - -~ o-ver d1 t a.m - ) e~h --:f;1 • e'" · , l u .,.,a,,.-ina • · · •" · " ... ·· a:!I'tize o 1 "--o ovëa: :.,.e-i; ui.::- 
zich heel ,,.,a.t vragen -,, · · zal 

. -. 14 ~k . :fI<>kt da-c déze a-.r,t:~e 
e1N\;le ,..,1 e , ,"".: . t · rrdeliJ'.« ef!'1ekt t.l'e'e-l<J'en. Zal .p:e;, ,n ei. .. , .• , 
ri.d.et zijn dat men G@. d~e m:an"'~r : , 
rug de ge 10of~1aardigne 1à "'~1; ea:; cz-a '°" ~1· onele P~rti,je-n wat opv a ,.:Ze;..t. 
<-W,..u , - • - be"er "'a"' I;e2e partijen w:-agen OH!v . •~ ~ " 
dat men he~ partijprogram~7 ~Pee;'~ 
prese·nteeFbla;;dj e z O';. ~anoieÎ.el?: ... _ 
eiTculel;'en ~ iFeeds bl'iev~n :'?i v«: 
§&i.J:µll,ew:l;e pa,m-t~,jen, w,aa;;:•in 0.:,e '9-ar 

~- 1; ij 1 ec1em e;'e~~z;_d WQ.;rd;t ~ e vie,nl an 
~, geás en eise'!'l v;;;n v1::r,sch1ll~~e g!oe 

Den bijeen te brengen vooF !!{:l:c p-a.- 
tijprograwma ~00r 10°'. . _ 
:De termen " ,,,eiz:i.jnsbeleid ", ~n " 
asnàacht voor de kansarr.-.en, eue hl;?~ 

~ fundament m<:?et;'en vormen v~n iie-c :ni- 
- · um ,,,,e1zijns;p.,.r·og:i?a•mma, ;{i.Oil:~P: ons_ 

bekend vo,0;rh Is 'J!iet niet ~e {~/.•, 
• ,.,; ·c1ez·e wc,io~ê:,eï:i. zo hoof in. !,i'a,l'.iili' = ndel draagt:. Hiermee wilLé:fi w_e _ 

t beweren da-c de aktde pure Cif:- 
o - .·,-,. paganda is, ::aaóF wel iat {19 ,_ 
t::::l dit eisenpro_gramma kan overneme?l zo~ 

. -es fundament~el ar-n lt:a~r ~o- 
te wij.zigen. Ieê.ere o!i.:i.ti.;;ke 

un.ist, ~a:n 'Zich acht&r r 
pogramffi'a,· ,s_cJ\ar,en. .:::en, r- 
rnrlla ii, e.'ig'ert1'i6~ nie't;_ ::sir. 
naamlapj'.ea Veer de poli rs. 

-e -ooli tiek: gca'f:<.t het orn re, 
enten. Ji-r; soeri; politiekers 
t d.e ê.ie 11st uit, de anderen' E:s- 
de :ijs't 0-evullen en z':1i.;-gen :.-n 
emeenëe;a~~. Bur5e~eester VaR 
a bee.rt g ê}l partijpr,ob 
~em'ee,nte:r~,'3:Gl îfodi!i, Cil'nl. ssen 
een ::. i 1, ii;c,f~'e,~&o s1s,:L lèr 
:;:verlè.~. 
e werk=tre'ló " aktie -,3eT'. 

_ " er m ": , - · en ni ei: 
h om ee ,')aar gè:::: · s- 

v ~ingen gen on te e 
de n:ooie ffi:.:ci•ncip,es van he'& st::-1:l.k'- 
--plan, a:nr.: ' ~er- 
. e de egd 

:b..e!t •© m 1. :k- 
it ae1 e met 
, eom"i insp - 
• De po_ cht ijo 
bereid o'@. ooJc maar i n 
af te s~a4p. Intege 

n alles qo,èn om Jaun. _ ._ · ~-, te 
•• · s gez e 
ra fu ra: i(s.j. a,-r. 

t!t'U · 
· êeld e.: 
' sn deze tie 
ontsnapl)en en geraaki; s-ce,eè.s 

r in a:e gr-e--e;- van de _p0'1-ü:ieke 
· en en vooral dan de Ci/'!). :'he:::e.' s 
litieke ~nheud zoals de ver- 
wen van 1~ wor4'en zo,1'J.g;'\tµl.ö.if; 

.'nd en · ~1d. 
eze 'l:îe,d. n w.i::Lle le- 
'±et he. · ,~,1werk i - 
rengen. .Rèst zou wel 
us zij -m m t enkel 
n hei; e werk aan <ie ba- 
lie boren. W'1j richten 
i't' oeneirLGAde g.re~-p 

· aa \ke pari_i,j,~n en 
he "IL , n · ,ei['' 1ft e <f:,ll:- • 1:18il'l-ll: 

e ~e:1 ,ónget1d. jie il.à' tl::n l'îA-a-r 
. l uitdraaiteF-, I'artij.e;n, ,iie 
de oppo~itie ~itten, lru.~fieT. 

beooraee~d worden op hun·~eali 
s. i:iun vooPstellen, goed. of 
" 1:01;<1en nu in de 6eraeenteraad 
.at1sch _ni;'&W è.e ~rullenm-!;~d v,er- 

1'1, De Vt- en àie s. vallen ó:P' à.ie 
,e.t- ze~el' <:J;e_er <ie manà · · 
1;11. ~e klei. ll?el.L\e )eli,ti~ke .,,,,,.,, __ ,..__ ·" ,- A,,,alev ? d' ,--..,~'.l...,e .. - ' ""' ' · , •. · · , ie a-een Q • , ,eàa,lld!en, ko.:r.end-- d "'- .. e't~- ,.. k t - oor eze "'anD-ak i,.. ... e ou e staan i:-en v . . • ·· 

ï>a.äikaliserin ;s.n er~:i..euwing er. 
tiek langs c.·--!e !r.• 9-e cre,.,e.et'.-te-soli- ·•. "''"' ,,.Lel. ne nart: · - ,.. ~ b.!1.1.J"kbaar ep veerhand , ia:n "or ... t 
: 0!),W'el bijyoori'$ee-l<!l, St ukt.r;;es,Lete:., 
n 1'u;r,l'lh0uiti bewe,z. 1 ai V:0G<r- àe l':-k- n,, 
0$elijk i.s-.·" Is :!t 1~·~rt dat 'lî.cet \~el 

qi.e·er nodig em een !'O.t "'a..gi:ni:lijk t:1iet. 
ze~ten in die rich~.a~ V?Or\tit te 
van een stan aeht ti~g, :n Plaats 

. ... eru3. t naar 9-"' \, .. 

Eem aktie voor de CVP ? 

U zuJ.'t wáäirs.cli,i: .s11"g!ii::f1;'e'li 
zij' u 11eest :•a·s in 
198 · eziinge. uich ec-J;it,e,r 
nie öeg Wl:!n a:t hier 0111 
,elliil~:;;#, Paadsvurkiezingen, die 

1Ç82 zulle,d ~làatsvinnen. 
e en-t;aire verkiezîn~n zul- 

e,hi~,p.1i.jk ru;e;t zo l8'r.g uit 
.. ,e:~, ten.z·ij :· ar-te}'l,s ecr in ,slaag;t 
"illlei~'!:'":Ï..~g i•l~-t,,e.,.,s-13 •0!f 9 ,: e cv,0r- .. 
~e-1:"seni:.lel'lde ?Oii"t;:i!_e"¾e pa'rti ;;en: 
het l"euvense z.iji:1 z'i-.eb stilaan 

aan het voorbereiden o~ dit grote 
gebeuren. sls k;izezer r.:erk ie dasr 
niet 'Ve,e-l va~, het ge'b"eurt allemaal 
boven je hoo:t;'d. 
ijiera.é,i willen en wat 
de en. ~ -24< 9e.p n ,e.e,t,- 
s·te v"ergaä,er·iJ!g hoe men 
die gewene leuve n be~ 
trekken àij h-e·t' opstellen van à:e pa-F 
tijpro~ma '·s. ,:ant uitei,ndelijk 
bepalen.- deze progras., .. 's onze direkit~ 
woon,,,, en l.ee! omg~vi ·erkee":, . s:!?e'e.l,- 
rui te vo;0r è.e k11.n s'J,bSl.dies 
v00 i et · 
nie ' ,e·n 
epb e;e e,v,; 
parti . ;\;e él:e 
zer wat meer inzicht _ en in. 
de duis~e.re partijpolitiek. 

Partijprogramma~ 
contr-a realisaties 

_ w-ee'& dat d'e ~<:>.i::i"&iekers 1e 
Iedèreenhalle bP.~o!ten. ~e mee~te 
T n van 's puilen uit van ho~le 

l-s: t · l nssektor moet op imaa 
è worden . b ve.ilighe-:i:d meet :ver e,- 

Jnj;)et VQ_0ff&t)g Ve:t' 
V-O'e1i'gatlgers · · enbM"e 

l'den ten 

ies 

:::en minimum l·reJ:zijnsprogrammà 

De ütie beperk~ zich niet t · 
anaJ.yseiFen va'l'l. de partj.jpr • 
De voo · • e · · 
l~jk o , 
w~Jkli;<:> ·, 
b):ih'g.'e.:1! , 
progra e- 
best d eden -v i; 
o'f ve · · · ,e concli'e • e eis 
zoude omen v 
~e p s i 
ie ho • . 
ii:_e>t i é 
p;ez1e, n 
\~Jli'd'e' al 
rea1.i D· ''" 
a:a~rem oo · ·- rk:il · 
ven con of de be]· r- 
19e2 eo lijkt ~1orde1t~ 

om voor 198~ m·et ze'n ambitie:ul';! pla 
klaar te ko:.<é.n is &r na1;uutil'j,jk hee 
wet mankrao~t ~odig, Iede~een! die 
zieb f!!roe_pen voelt om de pl!,Tl?1a.j 
programma·• s me-e te anal;yzere,n of om 
te ,belpe. vugeUjst op ît~ stel 

· · l1- verzuob.lt:1:n&en 
e;t në;ein +, ~a<n 

Ba,utmans 
303, 

\-f.ii:e wertt e'l' me.e 7l 



a:a.ag, ~achtél'l: wiil aJ.:s we 
b ma van àe kur:sus gemeen 
ekeken, die d0~r het ACW 

:ee~d W?rd~ al~ ~o~rbe~ei 
l e \l'.erkiez~ngen \rat>. 1982~ 
epaara troi:t vierklauwens 

,~ !i)1'1, 0m hét de velden van Heve;r ... ee · an en- 
antwood te kennen 0p dez~ pr tg 
de vraag. Wij ging~n ons o_or e 
.Luisteren lle•g,,e11 an.il F01,1s,a;.Sme~s ~,n. 
verb0.nd:sv00-3tz·1. tter vat-i. heso A:G · 
di.crekteur van de sociale sch00L 

·RO·M 
GEMEENTEBELEID 
!BELANG1RIJK 
OOR HETACW? 

t enspraak tusse~ 
Fs. E~ is geen b:~gemeester Jan Si~ 

· "" · - van ·= dat de ~ouda.ng. . , a 1:1ta.~:punrt 9 en , 
en hat n,a.t::i:.en~~ e'bieken 0p, d:ez~ 
i,s 001< duideJ!tJ~e~t mîsschien gevoe- 
studiedag,en. o•bleme:t;iek" ma~ 
il.rug. ~@ON à,e~e 1/''!ede:ee ~,G:W-er ge1,n 
d:a!U'Om :ts n:i:e 
teressee~d. bijvoopbeeld heeft men 
DF: I,n i1ae1;en én teêh andere eon- 
na •de staaJ!edag, Men ga·at daa;r een 
c]:usies getrelf.J(!!~ PBE en IVmlLEK. 
of~er.~e. VJ?ag:~e.ft men ecter al voar 
P;rll.lilC'!'PJ.e~el., ,t 'J<'lk0mmu,nale $eJ(021e.n,- 
d:e z,uJJvere -i17- .e ... a:ao.d in T:i.&ne'h. ee,n 
F~· Men kan iode~ dan in Leu,- ..,, · 1 · ssing nemen andere be s 1 a•'-' hebben dat u. du.i 
'len. Ik zou ,gr ~g , .. · allLe 'l.i;e;J?içll:'@.U- , 
l. 'k vermeld èL-at m,J ,,,, · - de J.J · . burgemees,ter Van ;::,:i,na. 

wen hebben in_ d t u zo veel 
Ik ·hoop. t_::1 krr:1.nste;li aJ'kheid hebt. 11':i.j 
j OllU'NBlJ.5 .,,;i_e e e ct !Il' 

1 "'of>ll· ae b:li e..F cl-e burg e m e.e _,. e • staan "· "JO ? 
Hebt u nog vragen • 
Dl- i U hel;it straks gcs!,.roke~ -~ver 
het terug op 1.saiw brengen vaa het; 
wi.jk:J.even. f:oe kan dat; ,,öli;e.ns u. 
verwez.elijkt' woz-den ·:• 
fS: .:Joor c.eet probleem.<:;e. _eb;;. te 
we:t•ken. ln. hl'-.lt ,,,e.rJe,ien 1.~~bben or+ 
gani:;;ato1.'i.'.sc!.:J-3 i)l"<ï

0.:),.:i.i1'e·:.l "::;i veel 
aandz::r--:; ,c:-··1.rPt,e-r.. ·J'".,•1-:- "'· ·s et: bals 
ziJ'n tii., ·· ,:--s:. ,.. t·,1:':.·sR" :·.,, '-' c,i}en een 1 ~ ·• "'. ... • ~ ~- :..~ .. ,~ ,-.'tr-+. be!tan~:t.'1. ~t(f; :'"'1't~L..! ir. ·._e, _ _;,.Jf'.,.\, .. ti.,_'-.l):vJ.e. 
'.',a~.,... ~-=· ';, .. i''· .•,•1.ici-~ :.:,:,~o. ,.eweest ' '-'I.A..ol- ..... - • '·• .., • 
voor- r o , c:·~e!.,..:: ~~ ~!,!.-:.•!Jt:11 z~•1·~ .. s, ve.1~ 
lig Vf . -~·'!' J\..Y,,,:~.f'~l:j ng"" . 
D.at g.e 1,l t .,,1. 'll.' • ,.,,.,-é ,- ~~ 9.<'fv:i es.rade-1'1. 
In som:;,.:..;;>= ,·h} r .i.!? tf.•r: u-:;5 s:tee'li's 
aan het i::<-, ,-'ç•·e11 o-res: de sta 
-:;uteu. Zo ,.. ·• o. J·:,n ,:;:i.geli;!k al 
lee.a maai.• e,~.r:,i- we:l!'e.k.en ren cencre- 
te punten. 
DP: Een van d·• ~ _t ls van uw voor 
drach:t is. ,•.~1., c;og'" ons de :reali 
teit- f val). het geJt•e•~ l'),t.eheléiä )) ? 
FS: 'Er worden •.-:eic.'ig goede bel~ids 
prugramma' s gema kt. Enkele maan 
den voor- de verkiezingl:ln schar~elt 
men wa:ç sl0,gans bijeen en over<ii0n 
cil.e.rt de k:l:e,i:·er. r::f zal steeds een 
spanning olijven i;ussen wat je wilt 
en wa_t je kan. In de meee ce ge:«aJ.- 
len ;2i0als in Leuven, zit je -tn~& 
ee,p. ,l\ê.öaltitfu:~ en 11(0eten 'el? eom'l§~o 
miss'e'ti ges;l&ten wowen. 'Voor U is 
da-tr waarsc1J:à._jnlij'lt. een versc~ikke 
lijk woord. -i'len W.'ï'et .~;- i'/ian,µtt aa;'n 

·dat men de ~fa<srhelÈè! n:ket in ;t 
heeft. · 
FS: 1J zal ook su:p.eken over de krac1i1i 
li .iaen vo0r het· AC\-i-optr,etl.en. ~ e llce 
:.ijn die'? 1

1 

FS: Ten eerste m(reten er ve:-dere än 
spanningen gelev,;erd worden veo;r;- de 
ri:aniin8;tie _van de p1aatq,eli~,ke wer 
k~,rl:g. 'Den ~we.ed!e m0eit; d'é Sa'lllen)'lei!' 
kl1.~ van a1-legeledibg.en van de· t>e 
weg~ng verbeteiFd worden. ];)e ver 
schi;lende deeil.-t;~en leven -te veel 
o,p za:~la,z e 1.,f ,.. · 
T~n -<ferde _is een v01~eh~uden inspam 
ni~ van de gem~s.ntemana.atari.ssen 
no_cil.fg• ~-un,}l:os.s:i,erkennis m0et rege1- 
'!8: :tit gei1f.0e0, worden om 1:5o·ede ó]lll:ls 
~l.tlfllen te kunne~ voorstellen 
~~\~ Op dE:! g~meen~eraad worc'J.e; neoi:t 
D -s'tand,:!}.U;nten RJ;J.ar 'll<:l,or e;el:>';Eac};iJt 
e mi;!e~te l:euv:.e,l!laars weten n0"' n· t 

eens wie cie ACW-strekld "' a e woor~igt. ng vertegen.- 
'.F~: liet AGW is g.e,en . . il.. :t. . . 
ta.J • Hei; ~@W heè:ïi p0 1. -~eke pa;_r- 
lijke keuze gedaan !!n :'Oorwaa:t.,d!e 
haar stan~unten deor !;a de_ CVP 
Alls onze staRd:ï;n:1:aten . dir•U:k;,ke:n. 
a~lrl: _ li>:oöi komen d 1'i . ;>,.n. de. G'V'i!? •ai:e-t 
te wijten ~an 0!~9:i:s_dat mxsschien 
onvcerschiliighe·a e:i.gen feu:t e'f 
deir(\iaa& alrt;i jd ~e • MaaJ:.>. er is iLn 
er Î-T:l zit-éen · ene%' :ta,:Fl!l:~f!; '\l-tJ:sélen 

" · c ' uit blijven. 

1.1:--"=.&;;~;::;;;:=-d:::.· ,: W'aa1t10m hieeht be:t A0W 
ang aan het gemeentebe1ei~? 

---==e~t~s:( denkt eerst diep na) 
denen. In d~ eerstre plaats 
er aller !li'z~'tlinge_n 

· men'.lterin trof.fen wör- 
ook de wo an<ligheden 
dere t-e m n niet all.een 
~d,somst,a e~. 'll:r m,eesten 
g-ebo'Uwiil: . vo:~r d:e ep- 
en de n; er is ê:e 
ve'i.li@lheid ê.n,z;ov.oert. lfï;j 
e ~e·animátaie van à.e plaat 
we~~i'ng ewg belangrijk. rn 
ren is er gien beweging, het 
sschien prentitieus over~ 
zove,el mensen kom<ti lanrs:s de 
ters, de 'IK0lksve;r:z1ekè'rÎEg, 
• 0p die manier registrer~n 
eJe>boel V'l.'agen, d~e leven 
en9e·n. Va,J:J.. cl.ie vr.agen zijn 
Isprè'.kïenQ, een ~r:,rft,al v;i;,!igen, 
oplosbaar zij,n,, een gedeel 

n mge'ten de mensen zelf op 
n er .i.s e~n ged~ellte., waar 
en~e~e~~~oo ie~~ äa-n kan 

e reden is van statutaire 
t Behoort tot één vain de 
n ia-n .he.t IAGM om !!te po1i 

ing t.e zijn van d..e- 
en van àe bewe" 
de.~e ei-se.n b_e~end 

l!.itiLt'el!lers • 
d ä~t het- le·eïbaar 
wóonomstandîghe- 
jk i,s voor het AG.t;.'. 
ii:ng en gJ?.0;1'ld,beiLeiiid 
ook belangrijk zijn 

·svesting en grond- 
. ori ira:j;:F be l.:e~i:'!,~- 

niet ve~l van 
4ié t0ch ook 
sçhepe p. V.ticn 
huisvestii"tg 
•el. wat k:loo.s- 

·gespll.'oeken 
·· v:iiewen ave:u 

11 1, 

D'.l?: U k;~n '!,och niet spreke'll over het 
gemee'ntebe.leid, las van de werkelijk 
heid. Een beleid beoordeel je toch 
nie.t o:p wat er 'n een programma staat., 
weJ. Gj:) wat er gerealf~rH1ra is. 
FS: Ik vol!t. "",,. ni~t !i ;._:-,:,et, rond 
ruim-ceH.jÁë ó ... 4-,~:l:.i!. ••. sï· •toê-r f:el- 
zijn ,en kul.;uur kan-i.,: ti ,;;aramieren 
da:t eá' 80~ gere·alis:eerd it '('an het 
progt'amma. teest U het o:ifogramma.. 
van 1'976 maar eens na. • 
'DP: Ree word-en de ACW-m:i.nda.taris5'et1 
gecvoJ,fsd en fl9eC0·?tr0JJ,eerd. Noet-e:ti zij 
ve~a~twoording afle,ggen tegenover het 
ACW? 
F~: Het ACI'.' is geen -politieke partij. 
\fo.j sit~l~en ons veT-tr(>t;w':'.n in be;paal 
d1e p.0l.3,t1e~eT-s, die !:v: r. p7.11gráinma van 
het ACW enderschrij-1/er "'fo~ hoofcl 
bestuur beslist ovér hi:t rta~:~:, ~~ 
geve•n van ve'!é't~ouwen aan de mand2". 
t•ariîss·en. ;-,ê't de A0\i/-schepe-nen1 mevr~ de Rey.eke 5 welzijn) en mevr. 
Van_Hove ~kultu=) plegen we regel 
mat1~. cnrel[!!eg. De groep n9nd so<:ia 
l•e h.~!hsves.tj.,ng is· stilgev-al'ten door 
de z~ekte va~ Frans Cnoos. 
DP: Naar onze inf0rmatiè is die groep 
sleci}l;ts 'il 0r 2 k8'er bijeen gewe•est en 
dat dateept _yalil. la-n@ v-00:i;, die ziellite 
va,n meneer en0ps. 
FS: Dat z0u 1:1. aan meneer Lammertijn 
m0ete,a 1/ragen. 
iDF_; H'p~ i,s il~e~ mog:13lijlil qat b•UFge 
meester; Van S'.!sna, drie tecb 00k tot 
het ~G¼_beho-0rt, 0p zijn eentjé zo'n 
besl<L§S!l.,ng ajls in g;e zaak IVERLE"i 
nee~fu·?- Hert ,s;t,sm.dipu.tilt va-a 'heit :l\éM, · 
n-at10:iaa_ul was. nooht-á.n.s duiäelij~. 
In heet ar:i,~rndi~sement Leuven wera.en 
er 2 v,0orjl1J.c1lt1.ng•säae;en g!3.0rgan!i:e 
seeiL'~_l MA~if.IDiIDN NA cfü:e be~.ïh~sirrg, in 
de ge1nee,nte;[!'aad van: Lieu.v..en. · - 

Ail!s U dit leest 
V~~ 'Fons Smets r!!i ~e voex,a.racht 
ZJ.;:J•'ij. 01p, ~ l'lG>"f I&'- ~ 

8 ise~a-sseet-,d 
Vcro'!J?" ä:e keRner:lll!!· e't' ectl.'ier is er 
voordracht. Jaa1/~n b'elangrijke 
over de rell.atie ~gwn:~ens sp~eekt 
n:aap de s·0e:ta..1 CV.l? • Aà.!lén 
dag 8november ies!hool op zater- 

7 uur stipt. 



AAN DE (WE1iS-)WI.NKEL. .. 
~ W&tS\liflkeh in Belgicë wel'kon ,11,u ;jll een 
achttal ja'l:'en,. ©or!!;pllo1)kelij

1
k wa:_s ltun be 

dcrel:in'g, aan te tonen dat ni(!t ied'e>reell zij11 
rechten kan reaHseren via l\:et k.lassieke 
rechtssysteem, en dit·vanwege financiële (te 
duur), sociale (iets v.oor sjieke: mensen) of 
psycho'logische (proces inspannen ? ik ? ) 
dre'11pe:ls, die ovem,,onne11 d,ienen te wo:811\1. 
Dç 'Wet.swinkelks ve,rlie,,enä:e,n d'a:at."om gt'ahs Ju 
rid-is~h:e· hulp. Jlit het succes van dèz~ we-r= 
king kwam' duidelijk naar ~ore~ ?~t ~'1' lnde~ _ 
daad een leemte is in de off1c1ele advoka 
tuur. k zijn De gc.atis juridische hu1p had echte'!:' 

00 
nadee,J,. De advokaten ,wai:,e,n wilt blij d~t e:r _ 
1,<etswinkel,s besfonden om hun a,r·ms•te, s~mp~l 
s•te of la'Stigste ½fa.11-ten over te ~~fe~. t u 
'-'etswinkel werd een vuilbak. tenn.J· Da~ hg 
rechtssysteem bleef zoals he~ was~ Wecswin 
natuurlijk niet i.n de be.doel u1g v n 
kel. 

· · met .. . . daa.rom begonnen . 
'1,n Leuven ~n Gi!nt 1_5 ~~~acbteJ:(bui,o,. lJe kan 
'de oprichcin~ varr e,en k ers·onen, orga,- 

,. ·,., ht m·e• k,lacn-t,e,n over P eten) er t:e,tec ~ · . · · e (zouden "'° 
nisat:ies of instelhnge.bnldmi,eenJ Wetswin1<:el 

· · ht sp'ro e • helpen. met 1e ree . t bundelen en, aan Probeert deze klachtenlde 'harde feitell', druk 
:rzame e ' . t de hand van zo ve; 'bevoegde ,in•s~tifnt1es ' 

uiit te oefenen. op ~ ··k eens' 1e,,ts iÎ'ill> , do'an . 
zod:á,tt die er eii,nqeJ1:'I.D .. bli ··kt l'le·t kl'acJitenbu- 
"'a ,,.es maanden wex,l<e_n; • ~. zodaf het verder ,,., ~ · • tre fomnu .e, 
ro een lnte-ressan D meeste l<l:aohten d 1 worden. e uitgebouY za de advokaEuur. 
tot niertoe handelen over gebrek ~an infor- 
Vooral éle hoge. er-elon::~ver de kiJ.iënt, en - matieverst•rekkii,ng t:.ei " advokaan be~aan, vo r • aoor ~e ' af en ll.oe frolliaen • 
den .a~ge~hagdl. 

. n Wets,nókel - , • f? is er 1 · · · e Naast diè initiane: - klachceobu:1'"Q~epre~s:i. . 
Leuven ook een s11e~1aál robl ~ c pol.1- 

. uer chli voor P . r 
Daark~~ Je ch isse iiêlen l.·e rt.'l.Jkswa ree, .·.d , • l O C ~j• '1. nge 1 _.ma v 

heen ge · 
kunnen 

• U"le l"jft naast deze nre De· Wetswinlle'l-De,u;ve\!t ts Ju!ïidische hulp 
~erkLng ook veYéler g mtren~ de onvol- k doch alleen o . tie verstrek en, de a•t'bei;,dss,1tua · 
p'l'ezen huu.rproblemen en 'l • door:vet1Ve•zen ,wo,r- voor andere pr.ob1ern~n ~~e Jeer eigenlij•k~oor ~ ant1re u•l: ' • de,n naa.r de ._ns:t, konsumen6en,.<erem,~ 
moe.t insta'~· (ad'.vo~wten~tariss'eil enz.) advice·scencra., n gàmgen, 

. k 1s in sámenwerking .. de We.tsw1n e , 
Tenslotte Zl.!~ be onnen. aan de u1~gave 
met uitgeveriJ EPO g To·t nu roe ver- wan een reeks •brochut;es. , 

scllenen al : b,. huwelijksmoe,i,- v. l•op,Lge maa•tre,gelen l.J ' - oor - 64 b l z ) liJ'.kheden (•90 fir · • • . 
ce coes telllllling "d" g door onderlinge _ .Echtschei in ' - 

f 64 blz.) ·) 
(90 r., ? (40 fr. 20 blz. 

mi· schade ' - t,cie ber,aa,lt Jn ,, . ·t ''150 ft;., 
r ;1· e aél-vo,,_aa , - .re rechten tegenove ' .,- 

IW b'l'z •) ,· inkel kopen. 
h s in dé We-tsw Je kan deze b roc ure 

"ETS.WlNKEl. l.EUV!::N "'""N 
TIENSES'.L'R:AA'll 224 - 3000 LEU•o 
TEL. '2J, 95 1·8 (016} 
A,SU<: 001-0455956-35. 

OPENINGSUREN : d . huuJi. e.n 
· •wu fuch a. v-<.u 
-Klachte.nbuAo en J da.g van 1 6 u .to.t &reil.Il. : mcumdag en «l?Vll> 

11,911. , ,d'o~v..dl!g v<111 ~Kla.c,ht,.'e.n /:.u./to Ile:pli.e.>41,ie 
J 8 u .(:o,.(: 20 I.L. 

, o LLiS-f 

~ 

'fr.!,.,. - - 
~' 

• 

s-el t.e Kessel-10 . Vierde mc!,al, wagen ~- elvriel'ldfà!lil De. 
B0S'CO ..,Q.Fle, Ch;i.re D,0n , · , · ' Folkgiroep ga<Ven L- 0, en Bl.asuwp1:1tter 4-5' okto- 

~- ~ weekend van - t.ijdens ... e ... , eliUl.gstelling zes 
ber on':3er_ nnme ~et st.uk "0CHERME 
opvoerin!lJ8!1 !an( tekst. en regie : J<\]1 DE ,K~SBRMEN 
Das) . 

ht teg-er,i aanJCl.ac iJc ma- was een -,-,,.,as gebru ar- . te o....,, de "kans 
en • over • îs teorJ.e . erg -in 
enwoo~~ig een op~oep_ 

• d tse~. P maa 
J~ten 
ang) ' 

Eé\..>1 ... 
AIJ,MA. ••• 
"'61,-i.~i 
He~·· 
--,0 

' 

~q' ' 
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Het Di,i lepaaérd. heeft het in het ve-~ 
leden al en'ke1e keren gehad o v.e.r "at 
officieel het Akademisch Ziekenhuis 
Sine-Pieter 'heet. Dat was dan alcij-d 
om bepaalde ,wa,nt0es tanden aan te 
klagen. :rot o n-z e spij,c voelen wij 
ons opnieuw verplicht om in dezelfde 
zin uit te pákken,want in het Gast-· 
buis is het neg 1ang niet pluis!!! 

0,nze 1ezE\l7S en zich waa,- 
ehijnliilk e vorig Jaar de 
ve,rnante va, ieterskl.inie•k 
or de KU•L an g e k l a a.g d . Z,oa,ls 
dere teuv _ vrijwel weet, 
rd "Het Gastl!uis" vroeger uitge- 
at door het OCMW en de franstalige 
iversitei~. Dus na het vertrek van 
walen moest voor de kliniek een 

euwe beheersf0rmule gevonden wor- 
in 197 , en stadsbestuur 

s gratis va.n dre 
,e,,r d w•e lis 
ect'!ieht s,a - 
e uniVers 

stad stond 
ommen a,f en 1,ef 
vi,teiten, in di't: 

e zorgen,volledlg 
trL. On2e sombere voorspe!llin 
de toekomst van de kliniek 
onde~~ussen bewaarheid te 

ant ondinks de schijn van de 
w in d.e 'llrusselsesciraat wo-rdt 

door de Ko• verwaarroosd, 
d.oom b-ij~evoegde fofio,monta 
bew<ij2e·1,1, 

: ... 

orthopedische bedde,n. 
ongeveer 60.000fr. 

erpare röntgenapparatuur, 
s niauw. 

. ' ... en aeh tte,rg:e 
,erde11 n!euw,e 

1 

.. 2 

\ ~ 

-~1 ,~. '~ 
... 

~-~,:f- -~ 
j 

lle s t a d.s k a s moet s t e e.d s 
van het OCMW bijpassen 
stijgt elk jaar.Het bed 
miljoèn. Daarin hebben 
ook sc~ads de iost•n va 
:,,e"et ... n. Ald men somm~g 
D~stg &itt,begrij~t men 
,:t" l h,,t blij kb a ar niet 
0'i.si,; i:;. ln het Ga,stb 

not gald van de gemeens 
O wardi~pingen 2,3,10, 
-~" o;, dit 01,,rnblik nie 
tP.n ee7.rr. De KUL probe 
t'.'.!S.c b •. Ra f a e l te lo-ods 
~~n DOK ov~rvol is. Waa 
t"ing der .·i,'l<enbedden i 
·nmt volledig aan deze 
gt1i::d-e,,.~~1t voor St.Piete 
val i c • lfochthans z:i.jn. 
hO~è,:-g7noemde venJl.e;pea 1lUJ.!i niet Le e.g . Ze s-,taa 
meL allerbal\Qe r o mme I e 
apparatuur. Deze medise 
we~d meestal door de wj 
laten(zie foto l-2-3-4, 
ter nooit gebrul.kt,erge 
~~1:a voor de KUL nieuw 
,nndeT kosteliJ"ke maat: V • 
~rnieuwingen van mate 

n1et gedaan. Zo wordt 
SC-eeds gèbruik gemaa~ 
Gudet:dè telefóo~centr· 
Ve11"de1r s t"at . .,.,_ d' • d • ., ,.. ",. 1r·a, i!lO 
(·:a. ~:eikenkamers al il& 
lO)Lj\baar sterke) i( 
d . · Voo1:1 de btan,dp,re 
~ie verschillende si 
verse'hillende firma•·s 
~en(fo~o 7-8-9). Vo~ 
is ~an blijkbaar wee 
gezien. Er werd een 
en tot p ., , 
Het ar..,1,ng o-mgev 

Pel'soneel van be m,aa. een w: • · Paa11 plaàt 
1,:1 'llïa,gen on,s bij 

d:.e ev,erheia ( 
ev•e·r d stada.b 

eze toestanèl 
er denke aan te do• 
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3E PLATTE-LO EN MEli KORTE PAD 

1 
"Inspraak Is g°'d, 

rnaar Ie moet het niet au seriieux nemen". 

I,euvens strukt.uu.irpl.an naê,ert stî11.~ 
es z:1.jn eindpunt.. 
t :ir~el\t.pian , ~a'lö'ltêl"?- d 

J(ste api.ies in l\!~a:irw- 
gemeente~aad we~d~n - 

is er maai:; weini!!J n!j.euws 
bui:t.en gebrac:ht . 'l;>e 
r groots opge~et~e i-a- 
er reeds lang weer q~e 

worden. ZeUs het g~i,js- 
de in13Praa.Jc , ,d~'t <tc.i-oË 
pperen wer,<:1 bijeën!!Jes~..e~ 
t blijkbaar moei~ijk van 

uren er nag belan!!Jrijke . 
i.es van het riehtpl.a,n , ':'éi:i,.e 
tijd vrij vaa.g biev.en • ,zou~ 
ers "vertaald" wo:r;den :i:.n 

ete probll.emen en opll.o~s-in- 
per deelgebied • · · , .- 
oërspronkeli jk 
ie te ma~en voo ·e- 
' waarin Leu!le. 
ii.s v.ri j ~/k~g • · , t;Q;t 
ree)(S vai:i 6• • 13; . 
te 2 "l!>li! · e. .. ' 
•henen be 
ar daa.a.b je .i,e.e.ds· v-i!'l,~ 
het eel.' e nummer van onze 
jaa,rgang . 
in de reelfls is de •'J?~atte-Lo" 
d in september aan' de 'b:ev-01- 
oorgesteld. 
nog 1 "Leuven Centrwn" • "Ter 

nlt" en ''BlauwPut" 

ie, 
,et te veel". 
je nu in zo'n deeJ.studi.e 
vinden. 
nt •met een h0ofds'\;'!Jk.je 
ie" ove:lr de bes:tr.aan_i!l..e 
en een aanta s- 
o.a. de o~t t 

SJ>eSifiek 

a; de ,wee è 
63 eewe:rt 
jµ , waa- 
hèm ~ ~at ' ~ · 

oonden é, 
i11ende · - 
1d zijn. · 
1atte-L j 
kel'lt. 
rtjes met des 
o.len, van de 
1turele a.Kti .. . 

ol:it.inf rastr111c+1110 r 
iteraa:11d ook àe ei- 
• Al~ee;n . · n- 
bl.even t - 
ad,O· . S 

r:s • D.±t terwi.iîl. 
ge· 
:or . 

· uve.1! 'ê o'!f 
• 
~ge! 

. -~~ 

0p het E>iestesu,e:l!à z!Ll:!P w.e. ~-P ~el: 
gewe,sb~l:an eèJ'l, 9~o~e l?,ode ~àP Cw.0.0.n. 
zene~), ejl!be 1✓.owgel:i!ii het kaa•J?il;,j~e: , 
"eigep.domss:tt"-ût•u,r,en" aan h'.e~ ©<!MW 
mee~ ~oebehoreR, 
Be ii.,fsehaJ;ri-ng van deze -wo0n.~•01,1e 
z.Olil gew:oon in eigen v.lees snd.jdeJ:l. 
z:i!jn. 
En voor het gebied tusseB Pla~t.e 
Lostraat en KeetswegvËageB we ons 
ë!.-f hoe lang het stadsbestuur aan 
de yerkavelingsdruk vanwege Matexi. 
zal. kunnen of will.en weeJ?staan. 
In elk geval is Matexi ~'.L-v.a·st 11>.e 
z:irg de gronden in de woonzone 
~palena aan beiq.e straten) te evE!.l" 
kave1en. Ook hier woxdt a~ open 
J?uimte gereduseerg tot restgehiea. 

"Oplossingem, ja maar .... " 
lfoLgt: dàn ,een tweede deel. "p,ro6"" 
iö!l.emen" nre:t mogel.ijke opl.o_s.sia'!!J·en 
en m:aa,tregel.en . 
Het ~eheel netjes ingep,e13':l.d in, <Ie. 
¾!l.,assieke rubri-el~en, : wenen-:be:w-e:11* 
stellirig,, handel en dien'stem- s0.cio 
kuitute!e vooFzieningen~ groe~ en- ~e 
kreatie- verll:eer . 
We beperken öns tot dit laatste, 
want daar ligt uoçt e,m knoop dî~ 
meteen de rr..J ... 11: ,,--.,e ,,.,·;,.r'.l"" vai:-: 
deze dcelstua 1" c<unt.;;,,r: ~ . .:,,- ae~ 
verhaal van een klein straatje 
met grote gevolgen. 
Het Kortepad, want daarover gaat 
het eigenlijk, heeft ~eeds een 
lange gesohiedeni>S. 
In de deelstudie wot·den met véél. om 
haal e:en ?-t. ,,1 .il ternati~",:,,1 ;;:,-t,;:-t::e 
steld voor de verkeerson~;;.·• u1t::.r:q 
van de w, jk . Ze ondersche1 è.,;r.. zi..:L 
van ellcaar door de g.rot,,.e v;"1 ,,.,,.. 
aanéénges:i.oten ,re.r.-keersarm 1:oe>nge · 
l;>ied en dit hangt juist samen roet. 
de visie op de aanl.eg van 1-iet horLe 
pad en <!ie .EunKLle wan de Platt·ecL0- 
se.raa t ( doo.i.•i;:ia,an(\I v.et:kl:eer .of n:iè:t') . 
©olll voer de verbe,beril'l\11 v:2i;r /;let (l) 
r-,enl;)aa,r vervoei; \l!Ä J:i.et.. fie:l!.Spé\den, 
ne:t worden vooi;ste:1.Ien, geda,an . 

· 1:î)i,e~ t'a';l:en i;i~i; .~'e au;t · 
,~lj I de ~om.en moeten~~ - 
,n~n, die hel:>ben hun tij 
, (er komen kleintjes in d 

" odlg ien ernstig" 

k-eren , 

Hierbij b1eeK een d,.ridelij.Ke v:~= 
keur van de bewone~s voor het K-o: 
de alternatief , waarb~; het 
tepad blijft wat het is n~- ef1 
voet- en fietsweg • Hierd00r _s_er 
een mini.mum aan •,1oonçeo):erl:~cersnip, 
perii:ig en kan men het doorgaand 
verkeer ontmoedigen door omwegen 
en desnoods ook met verkee~~crem 
mande maatregelen (o.a. .!..l:g.g':'nde 
agenten, dit zijn drempe.l.$ in het 
-wegdek) . 
'I!egenover de E!is·en van de J?eW'01'1~'1:is 
speelt het stadsbest.~ur é,l.. dui 
de!l.~jk 1/al,s SQel . I.v.m. de ~u.nk 
tie van de Pl,a.tt.e-ii:,os·tiraa~ ~er- 
sehui1er,i zij ' · · - 
cle sta,ndp-W)te 
rie aj,s zou d -- 
gä'4nd ·ve.rkeei;· j - 
ven • Uit J;,dr 
echter da,t ae te- 
Los traat ka,rt 
het effekt va, ei- 
ding , het v01to0ien van. é'le Ring 
en van de 0ostelijke OmJ.ed'ing ( 
(Grama..Î.re-De Mol) zalt gekel'ld zijn. 
Konk.lusie: geen enkeLe re~en 
om dit monster van 15 miij0~ on 
middellijk te re.µi~e~en: 
En wat gebeurt er ? 
Juist., ja. Ons Kolleg-e, -w?-arschijn- 
lijk na "rijp be:t'a~" • ' - ·- èt 
definitieve plan vo9r ~ 
van het Kortepad au.s ve at. 
ter goedkeuring aan de gemei;mt&aaa 
voor te leggen (6.10.a~: ~ie veE 
s1-ag 'gemeen tepraë!,t' in di,t . n.1,µnfiler) . 
En blijkbaar is he.t ddmgeµd • 'liien 
heeft zelf~ besl:i.st g.een ~.ee1·ager,i 
~a-n te vragen : tl! .. a. :w. cltt gèbeurt 
1'/'.0Uedig 0}ll 0miz.e k:ostell). . · 
Waar,om äe~ l'laa,s,t '? 
J;>e ·g,ronci\erJ. r-1aast dit p:#lil z1.3!l'll eiget:i 
dömi van de S.M. 1:l;eµ,ve.lln'§:f , ~ s0- 
~ia!l.e bouwmaatss,?hap-pîj• .• b1e,, is 
dus "S~c:iaal" door te bouwen . 'Eà 
b0uwen doe je, :iJn hun. op:v-at.~-ing, 
langs een ••vo:l!doende uitgruru.ste" 
weg. Een uitgeruste weg dat. bete 
kent rioloering a1le~z,uiqs. autoos 
zeker, vèetpaden a!l.s het kan 
fietspaden als het ~moet. . Vancl~ar ... 
Het voetbalveld 1angs de andere 
•k~n't. is ook van FfeuvelhcM:. De staëi 
1f l.l dit we!l. aarocopen , maar BLOSO 
1.~ er tegen. En voor die ~ank.oop 
w71 men ~ars<l:hijnJ.ijk wéa. subsi 
~il.es , , Je kan tach nie't all.!l.,es zel.f 
,bek.ost!l.ge:n ... 
Mooi is dat. 
~et_ argument ~an de :b,,u--geme-este-r 
l.s ~at a!l.!l.e • 1<rer,keer van Ç;!,e Riat t 
L0·stit"a,at (richtl:ng 'll'ller.rse,ss:tee e 
au q0or de 0l'l.tvea- ei, - it'l.:Weg) 
;a,iÎle a.a•a:rr he1et'óa:a!l. g ~t:is:s~c,g,~} mi:il,et" 
Voor dis ' •Praèhtlig ge{:le,~•a.'lt,.!' 
gen we Ol).s af h • · • ~J.een V.·ra- 
Kortepad wel z~~e $e.{:lahi~~ 'het 
jaa'.l: ? zi J:n eveir l!O 
Klap op de vuurp'j1 . 
ro~dpunt met fantei.1.s,dan het 
Kortepad uitmondt /1 

( ·) waar het 
laan - Coosemanstr p de R.~bert 
voor deze fontein ~-at . We ste1len 
door een standb lde vervallljJen 
~oordelijke voo~ed van_de veran.t- 
1.n de vorm van eze nu.skJ..eun 
om te . een mann ,~ . n eeuwigen d . e .... e pis 
van spot te di age tot VGo-n, 
ners van deze :7j: ~eor·ûe bew~:P ~- -- 

Il 
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'TA 

H8f STm'.J$BESTtlUR mP IDRI~Fif, 
et verhaal van deze'brief speeil:t 
ich af op het einde van de maand au~ 
Uli tus van dit jaaJ:. Wegens techn-:i!sche·· 
11\Si:an<li.gheden was . - · s 
'ijk hem ee:irder ,te er 
v1:1,e::n- en_,ze ·é'Xë\!Sè's.. il: 
vert.r·a:•iiilhg, vers c)1:e en 
dat we enze lezers e 
verhaal n~et mogen 0nthouden. 

DE REDAKTIE. 

1lándea·a1g,(,n, "'' d•, r. 216,h à#·a·ó'~ s maa•k•Cjien wd. j 
het gro.ae genoegen eens d·e I,euv,ena,é 
vaart !/te kunn en sfv-a,ren van Le,u"ren 't 
t~t Mecihelen,op een komfortabele &oo · 
De ~on scheen in overvloed en het 
tandsch,-ap tussen r,euve-n en Mechelen 
w.as v:ee,l: moo :ireT dan j•e, zo U· v s en 
a1,s q;eg,e-!m•a•,ti!ge ,g,e.b r,u4ker va1 e- 
c•heh:è\litte.e'nwe~g ~olt lîmtb,et)'ou en 

·goed idee ,dus van d•e s tede.,n en 
Meche[;'B om deze ee,n,maiige b ch t; 
te organise~en.Bovendien was er ~aQ 
boord een zeer goéd ingelichte gids, 
di-e · t teveel babi&eld'e. En dat a.l'les 
v,o be-b a a Lb je. 
0îv- ,n d ,n,e p,e,n,

1 
n 

tn·&' en:k e '1-e ,t-e, 
da -: de vic·e-gou,verneu, a- 
ba ,, Hove en Bosguet van het 'Leu- 
vens stadsbestuur, mensen van de. toe 
ris ·· . ,e federatie, ... ook j,ournt1lis- 
ten ten tus , · · 

.gez ap ve r 
b,ll! :r ·de V 
voo .e.md , a·n 
zo , 1D, m a a r à a •net gewo n e 11,'0 
hoeft mu eenmaal niét te-ver voor-uit 
te kijlèen.Dichter bij Mechelen w-e,rd 
het neg beter,aan het hoge g e-ze I's ch ap 
wèrij ee,n aperitief aangeboden.Be~ 
a e el "an het g,ewo.n.e vp l °k w·e i;d d'li•li r 
o.m :,r,e,r zo e-h Il hu Il a·a,f eJJ t! e ill e-r l a,t e re- 
t e nm-i ns-te ·!! !i•n vrouw 'h.a d to c 1\ het 1J. ei 
dat be weig,e't'en. 
Te M,ec_belen werd het overs tappen op 
autobussen die eerst een rondrit 

Jd~n maken en on• 
door ~eshelen zo -udeu bre~gen.We 
t•e.f n:arsr tte_u-v•e.n ,zo in een autobus 
Moei" te,n in,a t!l,piJ>e,o b 8 "én dat mochC 
~ » - 11een u ~ ' náaa: k•euze,a • t gezegd.Een 1Jerd na;e niet-waarom d1.' e alleen maar 

· ·ge d-ai!Jle 1· ·k nieuwsgieTll. . 'keon in die uite.:r 1J 
even wilde k1.J bus werd vlug 
wei meest iuxueus:)•g staat ón~e bus 
w,eg,,c,;e,s1i·u,u,i;d · T(:)'ev>a' 1. .. ~ ,veiJi"•kee,irs licht, 

· "" ' '-én v:Q,(:)17 e.,.. " h t n'a,a,s,t bn:18 e' • ds die ze:I.IJ.S e • 
De n-ali_e·ve Me?he-J.6•e,.!~is;u,nt bij het 

l··ke n'lleuwe"' · t vr e-se 1.J e 8 teenweg Wl,S 
begin van de Leuve os 1 de ons d•an . ·zen -ve-rt:e zalig n e priJ ·.' · . nencen vervoerde 
da't die bus de ?,roro.1. het Meref1,elis 

~eceptJJe (:lp na•a,r een • · · d ,vam deze 
s ·'i:·iél-l't,u,i s c e 1i' tve 1 elg•e ,n)i e a; . ,,. 1 •, . . • · · mc'c h te,n 'D l:J 
·bo,o"l:-•teclit, En w~D ,wl.J d ,k b-adine- 
zijn de~e prom1.nJ!nten r u . n ,hun 
rend te ~unnen aanschouwen l. 
speciale V.I.P,-bus. • 
Wat ben ik toch een onaa?gepas~ 1.e 
mand, d-a t, ik de,r,gelijke u1tsEa;pJes 

. 1' t· , e d ti3'd-en g>el:tlver- v a.n1 p q il. 1, e li , . • •. 
· •·,. · , ·• v !L' n d <E·n dia t li e t m,i J s tHJ 011 t 1""w, 1'S t/J.. n,g, 1 • ~· 
dat ze zi'ch z-o van de mensen a.f z.em+ 
d·ere·n in een Lu x.e die wij Co'eh maar 
me.e mogen betalen.Maser 't is ":':";i.,r;,. 
' k - was ' t weer verg e ten , h e t z.1.J n d 'll e 
ga•starbeiders en die vro'uwen di~ -per 
se yillen werken of stempelen die 
ons iamd naa-c de ka.op pen helpen. 

W.Govae~rs.Oud-H~vnrlee. 

■
~IP 

•. 
lll;!tig ontmóeten o·pb_ouwwerkers beja:a,r~ 
ie, ho_ewel ze fys.' og gezond lij-- 
och veel mo~re of het zecf'Jis 
l niet me!)"C op 6rengen om 

poettsen. familie o.fr 
nnen bij wordt wer 
gés•teili:d tl soms wa,a,r 
e terecl m mijn huis 
en ? " De opbouwwe11kers ver- 
ejaa,rde dan naar de poecsdienst 
.W. of K-.-A.. V. Vr.ij vlug dee1.t 
et opboeywer1c mee dat er een 
tenf{ · • geweest om 
de ndar z 
· 1e ~ de 

o ande,n n 
r eweest. 
enraa van ssel-Lo vroeg 
pbouw ~sse-lH,o (Sokelo.) 
uaties näder te onde11zoeken 

n te s~elle~ en bi 
e aan te k:l,.o!L~e•n. D 
· n door èl'e <B'ej'aal'de,n· 
n Same.ni.évi>ng!l'opbouw , eve°Ti 1ee 

• · onze . -· ' - 
t ll!e,rzo• 
~eving,. •, ~ 

O-er :jaren dat 
rusthuis kan 
laten. 

Binnen de-ze o,ptiek rinde.n a1\Le prob1emen 
waartregeOJ >hier gereageè-cd wo-cdt hun óo.r 
spx:ofif, Momenteel oe;,taat er een brede 
basis van bejaaT<le'thelpsi:-er,; ,He 1;een ver 
der'e uitbreidin& n~emt en slu-.,\!tg ~~n, io1.oin 
aantal ,,oe t ovrc.1u11.en. 
UeêJ. wal: bej11ardcn 11r;~ge.n, ook a) 11<\l'.,.b·?n 
ze al.lee·11 maar en po.ll'fshulp nodig, j ,i .1o,md,.. 
situaties bejoardenl,ulp aanorodat z~ .-..rv.1,u 
den dat hen s~en poetsvrouw werd toegest&dn 
H:i.e.i::éloor ont.stan.t ::>_? ·zijn beurt een .gebrek 
aan be..iaarde.nhelpsccu zodat de wachttijd 
voor een, bejaardenhelp,s·ter wei eens uit 
kan lop,en, Door een te .ge-cing aant84 ·poe·ts 
Yi;ouw.en li,n dil,e-nst c;m 'd'è we-rkd.:l;j ke beho'e,fille 
t·e de~ken en ltet aanvi;agen van berlaaräén 
helpst'ets waar alleen p:oetsvrouwen nodi,g 
zijn, vo~dt de ganse thuishulp aan bejaar 
den OI}tregeld. 

Dit 3.n ach·t geno de b.ejaa'tjj.en~ 
raad, :v,11-n• ,Gi;:oo.t-l!J) n_d e Îisèn'(!à'.kl<ét\ 
same-n : 

sd,i!ens,t dj)ent beschouwd te wor 
een wèzên!~jke en noodzakelijke 

_ vo-cm vän hulpverlening aan de 
en. 

" sf: uit 'liect 
e ,u ~n,g,.:~n 

i\:_: ie "'i,-; ~ó"L'ks- 
·Gè worden. 
-~a~oJn elïjke .r~geling 
get>t:offe het uï,tvaal)di- 
gen van • • uitvoeringsbeslui- 
tfen• die de ten ins'!:lhri; ',ve ·. 
al:'a vo.~waa lu:il~ 
,gene.e1l :va -'en va 
-en bejaa-"Cd · · · 

,;;Jilaa.ro~ moe B • en ui,t::vóeringa- 
b~sluiun s•tatuut Veli'leend 
'!O.rd-en aan . neel van de b 
JaJ1rdenpo11tsdienl!t, e,. 

Hantwoo-cddîj,ke voor de él.<iienat 
Tde ulp moet ook él.e ko3r,a~na"t~:an 

et■ëH,enftt op,gedragen wo1'den, 
zove,l. do,o.r f.i na_nciërlre a\ls ' 
er11eg~ngen ingegeven. . 
ng door de kliint di 

8 he ent te ge- n, t Zelfde atelsel al 
l - 8 e ater, 

n de ~e-te.d·~en1t 

_per en gaf· de 
g dan i'(lsej: 
j~ te màke'n 
ijn ve-r 

door 
e- 

dli(e:nt aaq'gepa"'!ft t?e wo,tide,n aan de ,be 
h_oe'.fc.en .van de öefüa,arden. E~n s'lui_ - 
~nde kontrole. vanui. t het Ministed.e 
kan ook he't gevaar van een luxe 
~ervice aan niet-behooftigen uitscha 
kel!en. 

5) l)pe,:r ~et schej>}>e'n van haH-ttime. be 
ttl'_èk,K•l!~g~,n,, do,e'TI ge~egl!lde vomi,ng en 
!Ü!l·S.del,\dling zoarls '!/Oorden v,0$: be,\.aa - 
denhul(l moet h ' J r i i:, , · 11ten et •rekrute,tfingsve•ld 
u_,t re~den en de 'kwalitei.t van, de hul - 
c:h,enst verhogen. P, 

D . "' -"1te van de o:v.e11he'd 
f i·s bepa•ll,e,n::d .,.;0,r tl~ ' op d1i~- ,e,ilseu,- 
n Zall e ,we,g dlle ,we 
• men •~'e;'t' 811 : 
happeli,,k · , '11.eè'C be;iaa,rden ~ r-•uo,,._e,ren door ti, • 
rdentehuis ~e 1 8'(1 în een 

terug bewandelen o _P :•tsen en. z._o <te weg 
van_de burger e 1 ~et etlach gevoel 

~no~ de b el~~ds~7nsen de moed 
0P,,,te vang_ : ·t ~':' Zl•~-n t\luiaomge- 

- -~·de maa,t, 1 i.,s ij~~;lt a,Ueen ee,1, 
. een eti.,sche 'keuze .. 

kont:a~tadree.sen : 
Sokelo vzw Di ~ 

' eat:aestraat 303 
Bèso vz,,, tel• 01:6/22 20 14 • 300o Leuvfi, 

' Naa111ae1 teenw . 
tel. äi6r23 ;~ :14, 3Q30 11a i. 



HET 
TRONKNAGEL,EN 

h 

1, 

voli)r zichzelf :;:peelt. ïTe €e~e-:,1 r.ier 
nu de belant,ri,jkste '>JJ' lrr:4-;e .... s or, 
een rij1je: . o~-J on 
1 Het aan tal npe l er-s 1.::; M:e~' '·"'·. · :: . . , ') Er , ,, ber,erkt, (wel m1.ns,,-=ns .: • . -" 

• , • .._, E "-•!l"c=.., rr.<'"' "-n geen d1scrim1.na. ,,... ·• ~~ .... ·•·=• • 
'lI'OUW, 

2 .Per spel vriiag-t i1,èere spe~~r eer. 
nagel en be· a.:.1 t daarvoor -! fr_._ .. 
Hel. ve11 èat· hie1· verza:r,elo v!'nd•. 
dient hoofèz,,kelijk vo-.Jr de aan 
koep van ma I ez-Laa l.. Soms ·r1oro ~n 
ook bepaalde verenigi~ge.n(tv .de 
dierenbescherming)testeund._ 

;i. Ieder spe I woz'd t: fesr,e.flld v.gc,r 
een gJ.as blei· . .Eir· zijn ge~n ~1,i 
prij,te-n ,f•1eestal Ve tai~.lt <!ie ,0er,, 
l:i.ezè:t• sen -~01.1.rnee aan al de aJ:l 
dr:-ren. 

4. 131 j }1 e.t i-1laan mag men til e l!lli.gel 
niet vaa thcud en. f,len mag ook de 
blok niet a:anraken voor men slaa.t. 

5 .Men nag ::;lec:hts één maal aehter 
eU:aar slaan, en iedere speler 
gebruikt dezel!àe hamer. 

6. De nagel ma< m e+ meel' voe L ~~r 
zijn boven het hout,pas dai: 2.s 
men uit. 

7.Iedereen,ouder: dan 14 .jaar,w,;g 
meedoen. 

Zoals men zïet zijn de spel;t'ege.1.$ 
zeer eenvoudig,het nagelen zelf is 
nochtans lang niet ze gemakkelijk. 

1, 

II). aez~ reeks_ 'Leuven speelt' gaat 
het Dijlepaard ep z,,ek naar ,le 
volk~~porten die vandaag neg in het 
~e woràen beoe~end.De eexsée· 

an_~v~ring is _gewijd aan het_ tronk 
~leR • .A.n:dere volksspor~en zo~ls 
e.t swu.i.!werpen,de struifvo~el, 
het muur,!{aa tsen., enz . zullen in -,rnl- 
g'e!!(le afl.everingen aan bod konen . 
î'IJ;;i' willen hier meteen oe'k de 
V1~arJJ.Sè Vol'Jcsporteentrale ~edanken 
cliie_ ons de noen zakelijke infornia·tie 
:ver;scbafte.W.!ij verwijz,en !fanatieke 
voTh-s;i;io.t ~erlil trnuwe:tis f:!:raag naar 
dez.e ce,ntrale:VJ.aamse 'VoJ.ikspertcen 
~ale ,,ffle;r•,TU.u:n>ae Ves-t 101, Ï-leve:r;•lee,. 

Twe , f/1 
fn het Leuvense 

·Neer dan t1cnderd jaar «"'leden we2·a • 
er in het leuvense,en ook elder13 in 
J1e t -Vlaamse land, n<:>g duchtig ge,,.. 
trcn.kl'l.ageld .Het is tot de dag van 
vanoaag blijven voortbes~aan,vooral 
dan a~s speciale attrak.t1.e op ker 
missen,.zoaln cok weer op de Leuvense 
kermis dit jaar.Het spel werd ~chter 
nooit zo populair als het etruiven. 
eraa.îrte als kafêsp,ort dan ook 
Îangzaam uit de bel~n~stelling tet 
iat er in 1~77 in Leuven epn1euw 
enkele'tronken' verschene~.In_de 
streek van J3erte1ll en v-an. Gveri j s.ei 
a;s liét tr-o-nkfiag.ele.li r,eeds aan een 

v,;_ - 'J,:11- iperiode toe toen ook 
1'1:!èeUWe 1, ·_, 

0~ -t .kaf é , seven Oaks 'e<ens 
'J:!e-.rlll'e - 1: 1~ 'eeTu. 'li1'01'ltbl0.w -wo1!1 si!aa:n 
fin 11J,B.gt!i ,,,8~ag'een ,spelletje 'na~e 
~ ~::Il' op kw:aID. De :Î:,aas van het Jça~e 

vaIJ. ... zo ent:1tous.tast dat 
da,a.rd'öor 'blok'in zijn k-até 
p,0mpt een zelf Eren tornooi 

eerde 1i!!t anll!ere ka.fés uit 
Q'de ~m "t-Joris-W-eeF•t. 
exiase en~ elert ook 
'was_ net, t~onkl'la!er Rallen', 
-in lc_afe ZaaJrietal jaren 

re.eds 88f-1n kop te slaan, 
:g_e1 op z " 

'.[; er reeds een 
. e,n georganiseerd 

Oake')en dat er 
:t,):ampioenschap- 

peil \.7êrden en worden ingeric.ht, 
blijft het tron.knagelen toch Yooral 
een spel voor toevallige kafébezoe 
kers a_ie dan meestal suelen voor é-én 
(0$ meerdere) pint(jes). 

Sp~élen, Wàarmee ? 

Het·ma~eriaal dat men voor een spel= 
letje 'nagelen' nodig h.eeft is zeer 
~eJ?(e.:ulét.: een blok., een hamer, nagels 
en een m~etl;atje. 
'D:e ·tlolk'w!i!,arin men de nagel moe t 
sl-a · · 0' ' geza,ë:J.gd e booms tam. 
· op ongeveer 'I meter 

epl'aa ts t. Om te. ve!t· 
hout z ou gaan splijt.en 

als tronk bi,j vooa;,keur 
taan dat Z&-e'!l't van aard i1s. 

Gezien de h~idi~e prijs van het hoµt 
is d,e bronk ê e zwaaJ?sf:e onkostenpas t . 
~ Ee~ Ye;rwoede nagelaat· die zich om 
w;~1e van het dure Jout verplicht zag 
z:r;in appelbo'Om te J,,alveren,mocht 
da.a:rna van zijn v-rouw geen slagske 
me~r ~laan.~ 
De Jiamer is meestal een gewone tim 
mermanshamer, alhoewel soms ook wel 
zwaardere exemplaren worden gehan 
ilee~d, 
De nagels die men gebruikt zijn hele 
of hi:i,lve kepe1magels waarbij als 
:Pegeil. geJl.dt:,hoe dunner de nagel, 
~ee -meeilijk"er he t spel.Een d unne 
- - immers gemakkelli.jl<l.er , 

laan. 
en al.s· ma teriLaal 
tj·e nedli.g <'.!art 
it een l.od:en 'bu;l:s3e 
t 'V'an ,e e a e1c:h:u-i n 
;j.e,Met dlllt rneet·- 

n eF ©p to,e, dat alle 
aanva~g even diGP in 

'!i1ie11. 
. , , lk spel 1s er nie't altlee,n 

materiaal maa1? ook een reglemen't. 

H, . 1 ? o,e spe en ... 
ilhoewel,zo~ls gezegd,soms ternooien 
en wedstrijd~n tussen verschillende 
klub"s 'Of kafea worden ingericht,18 
het tronknagelen in de ~erste plaa·a 
een indii.vi:'d~eel spel waarbij li.ed,er;en 

:zoe.ken, vondei-1 mij -&i de k 
<Seven Oa./u,, ,tu.s.se,i he;t bit.and 

e ~cmk.,, 

"1ébt het 
.e hébt, Hèt r11iet. 

11'Gm ean. .goed tronkfl.agelaar te ziJn 
heb je vooraJ. veel taler.t n-0dig. 
©e~ening doet er wel iets aan maar 
is ~iet het belangrijkste.Je hebt 
?f _j; he?t r.et niet11,aldns Françoi.s, 
klub~~p1.oen in Bertem,die zelf :li.e~ 
veel kl@pt,öoch op kampioenschappen 
telkens d~ te kloppen man is. 
lie.it i'•eko.rd aantal slagen (het mini 
mum w~l. te v,erstaan) is vieër,al zijn 
er ~erucnten dat men in de Za~l der 
Hál.l.en dfè nage.ll al 111.et 2 slagen in 
de tr"onk ka>eEH1;, Toch il.s het zo· dat 
:n-e,n a~l.de.n zal ~rachten d.e nagel in 
zo We".!'~·l:,g mo,elajk keren te laten 
verd~i:ilà J 1:le•t:i. .Ril.e;rv0err· moet meitl ·te 
g:ii0--î;~h· rc1.,sj:Jç0a-. nemen en een k:r-01n ·e· 
s'.t~e::.e'ó nagel ra moe:U:L ➔kea.• te b~"'l· à: 
öij' ~en sv:olJs&nde p@ging .111en zal dt..; n 
eel!d_~;r ze,k;er en minde·t' l\ard sla 
t'eb:E>Inde z0ve6l mogelijk r " • g:n 
gen• te lnk1ven.l{et is 1 v"'ste .:..l"\- 
ongellirui.ke'lLi;Jk d;,t 1, m~ers niet 
sla.at en da<t kan wel en 6~ naast 
Ze staan heel wat meneens J.)i~n àoen. 
en niet op de nagel s~n OJ' m~n beèn 
hun pols en onlangs'~n,,~re_ve:rs-'1:ik-?n 
zelf~ zijn ~als b .e~ t iemand 
tronknegele.n "gde roken. Toch is 1 · ., ee_ er e!i"n l.J~e en onscllu.ld.,,. ~11geva \r- 
ill.een G·n~e su i.,~ bezig"heia . 
na he.;_; tronk ge;est1.e:w"a1·0 "i . . . nagele"!l het· • , ., c ro,,, ri·"l,•1? ~· - ----·· ;.ef::..:>,:~~ l~~r 
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=- · URES VAN 
UVEN VEIL·IG" 

iceerde de groep "Leuven VeiI,ig'' 
b-roajures, Een ee~ste brosjure 

" allen-gegevens v.oor Groot Leuven 
9 en ge tweede een lescSenpal<ket met ais 
il; 'lVEJIKE'ER, sl!ad en mi;J.li.eu, een discus- 
waard, .. ". · 

l 
1 

ngegevèns 
Gro- euven 

Op cle i.11• 
~. ooder4taencl• eoh••• 
" • t" pOOrt8D • .,,,.,.011u11nd"a ., ••• ,a - 

,or~t.0 RING 

iDe e:a-i::ste s~u-g,ie waa<J;.' v.alLliengeg~wens 
va 1'919 ve=erkt wer op cij fe-rs 

pol:i:llie en r:i:jkswac . ei,den t abe l'ben 
esteld met de plaats en tilj'dstip van de 
eva~len die zich in 1979 in Groot Leuven 
ban voorgedaan. Van deze geg!,>Ve'ns werden 
tis · esteld wa·ardóor we meer te 
en ko 1he,t aant_al oageva'l Lan per 

uur, de· ij'ke tijdstf~pen, de '1e,ef'tijds-- 
k'l,asae ,nonen ä~e -im een ongeval 
betrokke n eneovoo ee . Uit de opge+x ld 
al!elde tabellen en g'l/a,fielcen 1!eren we aivast 
het volgende: 
- zoals verwacht doen de meeste ongevallen 

~ich voo op vrijdag, de minste op zater- 

lilen ge ussen 14 
,en 1,6 , ,r. ,Op éle~e 
ch-rîja: evaitien- 
e~ gan ar het 

r uur ! ! ) 
aas-t is een duide'lijke 
n 17 uur. n~e piek blijft 
tot 20 ~ur. Eveneens her 
r,gen- en ,a.vonapi,ek, al - 
e mate, 

- De avond'spit•s geld natuu-rlifk aJ:leen voor 
de verl<"dage'n, 

- zowat 60 % van de ongevallen gebeuren bin- 
nen o.f op de r,ing van Le artegen- 
over s ta~:.t- dat i,n liever- · -lo 
meer gel<wetsten te öett:> • 

- d·e me eva•ll!en ge pel).'~ 
so ne Maar bij o sen 
perso en (brom- voet- 
gange n bij meer an van de 
ongev;lllen gewonden. 

- wat ·• tegorie betreft is het opval- 
lend 1 mensen tussen 20 en 30 
jaar ngeval betroRkengeraken, 
name de helft van, .de ge'{a1le,:,. 
Veel · j'.n d·e percentä,g.es bi:i be+ 
jaar e · ngeren. De algemeen gangbare 
bewering dat jongeren en be)aarden het 
meest berzokken zijn bij verkeersongeval 
len wordt dus tegengespro.ken door het 
cij{ermateriaal. 
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Het lessenpa~ket heeft tot doel bij zo veel 
moge! ijk leerlingen inceresse op c·e wekken 
veo r verkeers.- en milr,euprob1témen. ~en w:H 
er mae bereiken dat de leerl;ng zich meer 
be r rokk en gaat voelen bij zijn -uaaste omge 
ving. De inhoud van het lessenpakket bevat 
twee soorten materiaal. Eel'st dr-ie u•ttge 
werkte lesonderwer-pen met als Ghema:: 
- •Leerli-ngen gp, weg naar S'cbooi!, 
- ,0o,;,zaken en gïi"vo•L,gen van heit. to'e11emend 
verkeer. " ' - 

- Mogelijke a,lternlît!i.even,, 
Naast deze dri.e thema's dle de leer"l<Craeht 

· ,~ zelf in de klas moet aanb~engen ~an men be 
\. /i _ :oep doen op een aantal sprekers, die binnen 
_.fa{_ j ee lesuren een bep:aald onderw-1!1.'p behandelen. 
.:, ' 1 iV 'i ,' rn principe is het hel:e pakket bedoe1d voor ,.,;' 1/' z,_.,w,,.l lnge,r a'1s midde.lbaai; onde,J1M,iJ.' s. l)e me-est:e · 

. opd raoh een kunne-11 da111 ook in -vet:",sc-h-Uilende 
/ op.Ie i d i nge n en 1ée,ftijdsgroe,pen- aangewend 

worden. Uiter,!a:rd zat de taak vaJl de teer 
kracht verschillen naargelang het niveau van 
de leerlingen. 

Wie meer :e weten wil komen over deze belde 
bi.osju-res kan besit Rontakt opneme.n met: 
Toe-uv-en V,eHi.g, il'l,ire-s,t,sestraa•t 30''\. ,, .,. ,, ,, '"· o,euv.en .. 
• e~e11oon 01,§ t 122 20 14. 

In een tveede d~èl van deze stug~ worden 
de. gegev · ' · bespr - straat 
' . . •,Zo bl de 

unse on 
nge 

_ 1!n f l<riij gt 
van de ukste 

, • ongev 

Verdere details zijn te vinden in de 60 b Lz 
dil.<ke bxosJÏure 11011geva'llen gegevens ,Groo,t 
Léuven 1979" Vllfi B'l)K 11,i-euven IVei,lj:g, 

L · - ~ket.: 
,terkeer, stad en milieu 
een diskussie waard ... 

■

Samenle.vingsopbouw llev.edee n z w zoekt i' ~k . • • • ' - , zo 
ge :i.u een geweten11bezwaa11de Îln dlierro 
n vo~ir- d_e :\lo~g~nde baken, :/,-,nken · ' · 
awilliigen, 6·e3aardenwel'king, hu,tp 
1chdft • , Vereisten, : bel'eidheïrd 

der:i.ngen, in het Leuvense 
aaiueateenweg 164, 

uuun:ft~R· ,~,it- 4,9 
•ot-.ct11i1 ctt.-me~ \J,D , 

l • Mét ar!llsllls over: Il• • Î . , • 
WJ 'ecflten als liudel, ._ l 1 ' • hoe de rechten v~ . '8, • 

• aktlea teoen llilci'i~ ii tegen onbll - .,.'W, iiS 
VOOr ~ liil!letljgngen, .. 

- .. met ~tfilnQen enz. 1· 
~kjjaoh advies ;:

8!;_ 
8 t!l!Sllfl ,!\'QQl' -:"~'Y"' _ 
'""'"• ijllt, ~. Mo=der,$ 

' '~" lotr,i,. Il~~ . 


