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,.1 ichaa~lT1svèrvuilingof nuttige .bouwstenen

dokter A. HENORIKX, professor
voedingsleer, en A. OLAERTS van
de werkgroep Zachte Technologie.
Oe werkgroep G.V.O. (Gezondheids-
Voorlichting en-Opvoeding) heeft
deze avond opgezet omwille van
de vele vragen die gedurende de
laatste jaren gerezen zijn om-
trent ons westers voedingspatroon.

Een aantal ziekten op hogere leef-
tijd zouden grotendeels toe te
schrijven zijn aan VERKEEROE sa-
menstelling van het voedingspak-
ket. Onze westerse voeding zou
ook te OUUR zijn door het ge-
bruik van dierlijke eiwitten. Kun-
nen deze dierlijke eiwitten ver-
vangen worden?

Sommige studenten zoeken naar al-
ternatieven. Zijn deze alterna-
tieven gezond?

Over deze belangrijke vragen zal
op de info-avond van 1 maart ge-
sproken worden.

Op 1 maart elK. gaat om 20.30u
in Oe Valk een informatieavond
door over VOEOING.
Het thema: VOEDING: LICHAAMSVER-
VUILING OF NUTTIGE BOUWSTENEN EN
ENERGIE?
De voornaamste medewerkers zijn werkgroep G.V.O.

aktie. In het kader vand. krl.l.politiek
van d. r.gerlng

de koördlnaUe
va~ de ~erkgroepen

I. definitief van .tartElke sektor heeft zijn eigen
grieven t.o.v. de regering,
maar alle komen voort uit de
regeringsmaatregelen.
Aan de K.U.Leuven wordt het
sociaal statuut van het per-
soneel bedreigd.
Na moeizame onderhandelingen
heeft de Raad van Beheer een
ontwerp van,akkoor:d goedgA-_
keurd i.v.m. de pensioenrege-
ling. Dit akkoord komt gro-
tendeels tegemoet en voorziet
in de uitkering van pensioe-
nen gelijk aan deze die aan
het overheidspersoneel worden
uitbetaald. Oeze regeling werd
overeengekomen in afwachting
van een definitief wettelijk
sisteem.
Thans is een wetsontwerp in
voorbereiding waarin het staats-
pensioen voorzien is voor som-
mige kategorieën personeelsle-
den. Dit ontwerp doet evenwel
afbreuk aan sommige verworven-
heden yan het sociaal zeker-
heidsstatuut en aan sommige
verworyen rechten van het per-
soneel (o.m. groepsverzekering,
vakantievergoeding. bestaans-
zekerheid bij ziekte, brugpen-
sioen. werkloosheidsvergoeding
e.a.) •

STUDIEBEURZEN
In verband met het eerste the-
ma hoorden we een inleiding die
het laatste rapport van de Na-
tionale Raad voor Wetenschaps-
beleid samenvatte. De adviezen
die hierin worden geformuleerd,
dienen nogal eens tot inspira-
tiebron voor nieuwe maatregelen.
We komen hier later nog op terug.
Het tweede thema, het medebeheer,
zal tegen volgende vergadering
voorbereid worden door 4 mensen,
zodat de diskussie efficiënt
kan verlopen. De bedoeling is
een evaluatie te maken van ja-
renlange "participatie". Wat zijn
de resultaten? De begrenzingen?
Is er een alternatief?

Werkgroepen die nog niet meewer-
ken aan de koördinatie, kunnen
altijd kontakt opnemen met ons
sekretariaat: Schreursvest 63,
3030 Heverlee, tel. 22.91.93
(Jo Algoed). Individuen die op
de hoogte willen blijven van on-
ze aktiviteiten. kunnen daar
uitgebreide verslagen bekomen.
en zijn uiteraard tevens welkom
op de vergaderingen.
Wat betreft de konkrete werking
van de koördinatie: wij zijn ons
aan het voorbereiden op een se-
rieuze tussenkomt in de onder-
wijsveertiendaagse van de A.S.R.
We werken mee aan de organisatie
(o.a. door een "dag van de werk-
groepen"), en we zullen een tekst
verspreiden met onze visie op de
onderwijsveertiendaagse. Inhoude-
lijk werken we rond twee thema's:
de ondpY".n:jspo'Litiek (nurrerus
clausus, technokratisering) en
zin/onz1:n van het medebeheer aan
de unief.

In een vorige Veto (nr.13) werd
de bedoeling van het bijeenbren-
gen van alle basiswerkgroepen uit-
gelegd. De problemen en tekortko-
mingen ven de studentenbeweging
lè1dden na vele diskussies binnen
VVS en Tendens tot het inzicht
dat we op_termijn moeten_~omen
tot een permanente ledenorganisa-
tie van studenten, met een be-
paald politiek programma, zodat
ook in tijden zonder aktie een
levende eenheid tussen alle pro-
gressieve studenten bewaart
blijft. Want eenheid is macht,
en dat zullen we nodig hebben in
de komende ve1dslagen rond uni-
versitaire hervormingen.
Om op termijn zo'n organisatie
met duizenden leden op te bouwen,
moeten we nu al beginnen de eer-
ste kern daarvan bijeen te bren-
gen. Dat is de bedoeling van de
koördinatie van werkgroepen, kort
samengevat (wie meer wil weten.
leest de Veto er nog maar eens
op na).
Oe tweede vergadering op 2 febru-
ari betekende een definitieve
stap vooruit: vertegenwoordigers
van B werkgroepen uit 7 fakultei-
ten gaven een beeld van de wijze
waarop de verschillende groepen
trachten de centrale projekten
van de koördinatie in te schake-
len in hun eigen werking. zonder
deze laatste te verwaarlozen. Het
bleek dat de diskussies over het
VVS-projekt van permanente massa-
organisatie in de meeste groepen
grondig gevoerd worden. zodat de
idee stilaan begint door te sij-
pelen bij bredere lagen studen-
ten.

Oe studiebeurzen zijn een drin-
gend probleem geworden.
Uit de eerste informatie hier-
over valt op dat de studiebeur-
zen dit jaar een belangrijke
achteruitgang kennen. De stu-
dietoelage daalt voor de eer-
stejaars van de _unief_. en _voor
hêt NietlJniversitair Hoger On-
derwijs tot beneden het peil '74-
'75.
Verder mogen we ons op korte
termijn verwachten aan een vol-
ledige herstrukturering voor het
universitair onderwijs. Zowel
de sociale sektor als numerus
clausus, inhoudshervorming •..
enz. zullen in dit herstruktu-
reringsplan opgenomen zijn. Een
werkgroep van kamerleden en spe-
cialisten van het Ministerie
van Onderwijs werken aan het
projekt dat vOOr de vakantie
nog voor het parlement moet ko-
men. (bron: Le Soir).
Alle studenten hebben recht om
deze informatie te krijgen.
Om hieraan te voldoen. werden
reeds vergaderingen vanuit So-
ciale Raad belegd. Op Sociale
Raad kun je terecht voor ver-
dere informatie. en voor vol-
gende Veto zal een uitgebrei-
de situatieschets uitgewerkt
worden.

Omdat het personeel dil onaan-
vaardbaar vindt en iedereen hier-
over wil inlichten. wordt op
maandag 21 februari e.k. om

PROTESTAKTIE VAN HET PERSONEEL 15.30u in de Grote Aula een in-
Op 25 februari e.k. gaat er formatievergadering belegd.
een door de vakbonden gesteun- Voor studenten een gelegenheid
de nationale proteststaking om - naast de onderwijsmaatre-
door van arbeiders en bedien- gelen - ook andere aspekten
den tegen de krisispolitiek van de krisispolitiek van de
van de regering. regering onder ogen te krijgen.

sociale raad

mm
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maandag~21 februeri. . .
KULTUlIRRAAV:
- Pil.Oj ekttt: b~.ût VI1It Ite..t ~ilm6e.6t.ivlll .'wlld
de wu.tMn me..t R.i..o Lobo van Heuvk.6 om 20. 151t
en 22.15 u. In~: 40,-
- Vil. K~e.laM om 20u • .ût de munt (votludttn6)
- Fo.toogll.l1~.ie om 20.30u • .ût cfe H.Gee.6.t6.t11.1111.t,90
KOn6V1...ten:
- Kev.üt COijtte l. Rottuui en dp.. Btue.6I~II.'uhop • .ût de
gll.O te. ftI.I.lo. om 20.30 It.
1'J FO'l.,"TI EVERGAVERI NOEN:
- 1n !ttndbowlJ.Óthti..t.w.L.t tokaal. 9 .ût6 OIr.ma.Ü.e.VMgadM -
.&tg O\1M ITECO (n.ie..t 066.ic<Ue. on.tw<.kkell.n!Jûw1.p)
- c.oUoqf.L.ÛJm VOOII.e.xpM.ime.n.tel.e nat:u.uJt.kwtde., EI1II.
s.im~ ~Oll. c.al...ibIt.a.Un 06 e.Mphone.6,p1L06 dJr..
H •C.Vi.e.6tel. (Vu..<..t6tand) Ve.pM.tel!!e.n.t NCLtuwt.kunde.
c.el.e.6tijne.n1.aan 20OV,telutal. 05.34 .te. He.vVLle.e.

dinsdag 22februeri
KULTUtlRRAAV:
- PlI.Oje.ltta.; F.itm6e.6t.ivlll II.OM de wutMn
Once. upon 11 .t.ime .ût .the we.6t van Leone.. om
20.1S u. en om 22.1Su. I,tkom: 40,-
- Film~oll.Um hevVLlee me..t "ill.6 .ût een dJUJ.tMe. I.p.ie.-
gel. VC1tt1. BMgman. om 20u. en 22.3Ou • .ût TM Bank.
- (I)Mf!gIl.Oep PlLUn.Uie6 da.n4en: vol.ze..t.
KONSErrrEN:
- HaJLt.ek.ijn: Juke Box 200& ,IIV11'1aJt Van Veen .ût de.
1..tad.6& c.hoWAlÓUII.g
- Un.iVleA6Ue.i.t6IwI1.6Mt C!eve.tand K~e..t USA me..t
e.en Bu.thoven hMdenk.ûtg GJtote. au1.a.
VOOROrl!ACHTEN:
- deba..t OVell. 11nI1II.c.h.il.me en ~laJt.Jt.Ume.m.m. v.
pt06 Vl1n VOMen.
- ~ op potU.ieke. ekonom.ie. .ût he..t hande.tl.k.ot
om 20u:.. OII.g.potek.
- WMkgll.Oe.p Ac.c.o vMgadeJt.Ûtg om 20u • .ût 1.0c..lUU1d,

woensdag 23 februeri

KULTUIIRRAAV:
- PII.Oj e.Itta.: FUm 6e.6t.ivlll 11.0 nd de. wu.te.ll.n
stue. van Nl1II..izzOM om 20.1 Su. en om 22.1Su.
- (I)Mk!g1l.01t.p BIllte.t en Uc.harneUjk.e elupte.6l..ie
.ût de oude zaal van he..t I.poll..tk.ot om 21 u.

VOORVRACHTEN:
- I.laJt.x..Uwc.he. ekonom.ie , lutnde.tl.lwt om 20u.
oll.g.: Pote.k..
- Lez.ütg Pathotog.ie. van Fundelt.ûtgen en 1..t.Iu.LktuIt.vt, de
he.eII. LagJtange a.u.cLUolI..iurn J.4oten, c.el.e.6.t.ijnenl.aan 131
ze He...VLlee.. 14.3Ou.
- "IvC1tt IlLi.c.h ovell. we..ten6C.lutp en te.c.hn.ie.k. VOOII.
e.en t~e6 baJte. 1.11rnen1.e.v.ûtg".inte.irlell. : p1L06 611..Van
Btandd. • .ût a.u.cIUolI..iurn de. Moten, c.e1.e.6.t.ijne.n!aan
131 0t!':I IS.3Ou.

donderdag 24 februeri

{ULTULlRWV:
- PRoje.ltta.: 6ilm6e.6t.ivlll II.OM de l~teM
the hiAed hand van P. Fonda;

"

.
- Lewlen6 UIt.iveA6~ /(00'1. lI.e.pe..tU.ie. .ût
he..t ~faIWt-.thMe.6.iac.oUege 0"1 20u.
-WMkgll.Oep balle..t en Uc.harneUjk.e eluplle.6ûe.
.ût de oude. zaal van he..t I.poll..tk.ot 01'1 20u.
- weJtkg 11.0 e.p KIt lUl om 20.3Ou. .ût de. H. 9 e.e.6.t6.t11.1111.t,
W. ~

OPTREVENS:
- Poi.ulUlvond .ût he..t Weil. van de. anU-l1p1111..thW:il.-
week van Zu.id-A611..ik.a me..t 0.11. he..t op.tll.eden van de
tonee.tgll.Oe.p LAZEROP • .ût he..t Kl!.II.I.ow·il.e.
VOORVRACHTEN:
- Ontdek de. Well.e.td: 1ndone.6.ië e.en goMel. van Smagl1ll.d
doos: Wk. Van TII.I1I1.ût de 1..to.d.6I.c.houwbUII.g. 20u •
- !ez.ûtg ",e..t 6Um Cormtell.c.e.,pll..ic.e.6 and good.6 .ût the
11 :t.Utenn.iurn B. C. and thw Ovell.tand and l'alLUime
.tII.I1n6poll..to.üon pII.06. dII.. M.He.ttZell.. 1de. VMCÜep van
tu.ijl.begeMte. en le..ttell.en. 11u.
- l.ez.ing me..t 6Um Lil. p!Lem.iM ho","e e..t I.on env.ill.On-
ne.rne.n.t. pILO 6. Y •Coppl!.n6. Re.d.ingl..tII.I1I1t 16 b.iI. 0'" 11U;

VOORVRACHTEN:
- "Gene.uk.wuUge. voolI.uen..ingen o~ .indul..tII..iel.e.
9ene.e.6 IUutde. .ût E.1. ,BUj de 1nlwrn s .!6.t11.1111.t"S.
- "Pla 'ekonom.ie .ût he..t hande.tl.lwt om 20u.
- voll.rn.ûtgl.veJtgadell..ûtg lI.ond I.rujdlwUu.ulL op
I.oc..illle lI.I1I1d om 20u. oll.g.: ST. L.te.6oil.

vrijdag 25 februeri

- Il.ot: tegt ba61. en .ût MI1II. BIUi,u el. L, v •m.
e.en 1ndone.6-i1.c.he. I1vOnd met CÜI1' I. en dttn6 om
20u l1I1tt het Ladwzepte.in .in6c.1tll..ijven VOOII.
WOen6rlag 23 op ISOL.
- tez.ûtg, pII.O blerna.t.iek aangaande. de. z.iek.te en .inVI1-
Ud.i.te.i.t6vMze.k.e1LÛt9 doo« H .mOOn6. Ve.k.en6.t1ttuLt 2
te kaal. 00. 10.

dinsdag 1 rMert

KULTUfRRAAV:
- PlI.Ojek.to.:6ilm6e.6t.ivlll ovM de 11Ie.6.te.11.n.
Pat GaJvtet I. Bilty the. k..id om 20.1SUi en
om 22.1Su • .in A.V.
- F.itrot~oll.Um He.vVLle.e: "Invloed vl1n de.
9dIImd-I..tII.Ill en 0p goud blo el!!en van P. NeJAman.
0'" 20u. en 22. 30Ui .ût Teil. Bank.
- WM~II.Oe.p PILUn.Uie.6 da.n4en: volzet.
TONEEL:
- Sc.lwotjwgdtJte.atell.: Het goud van L1-Tc.h.ût
.ût de 1..to.d41.c.howubUltg om 9u. en 14u.

KULTUURRlv\V:
- PII.Oj e.Itta. I.tot van het 6ilm6e.6.tW1ll II.Ond de.
tUe.6.tMn met de 6ilm "Juge lI.Oij BlUln om 20.1Su.
en 22.15u • .in AV.
- WM~lI.Oep modMn ballet en Uc.l;ameUjk.e. elupte.6-
I..ie om 21 u • .ût het oud gebouw van he..t 4poll..tlwt.
VOORVRAC/lTE.I.J/
- te.z.ing OVM Tl1't.tII.I1 yogl1 en ",e.tÜ..t4Ü.e. .ût UP 0
20u.
- Kon~Men.t.ie. "Ve. k.ap~wc.he elwnom.ie vandaag
een ~laJt.Jt.Uwc.he v-il..ie doon: E. HtVldel.. om 20u. .ût
het hande.tl.lwt , oll.g.: Potek.

zaterdag 26 februeri

- TONEEL:
K. T. V. Ve. Ma.gll..iet: F.ie.n.tje Bwl.e.rnttn6, F. FOn6on

en F.W.ic.hetM
- STUVIEVAG:

Mbe,idl!.ll.l.b~g.ing en Wu.vl!.II.I.ueU op de c.a.mpu.6
te KolI..tII..ijk. .ût de 611kut.teU van tu.ijl. be.ge.Mte. en
te..ttMen.

KULTIJ!IRRAAV:
- Op.tll.eden van het LEUVENS lfIIVERSITAIR KOOR
.ût de gll.Ote au1.a om 20u.
- wMkgll.Oep ballet en Uc.ltt.tmeUjk.e. ekl.p'te.6I..ie

~.bouter v.z.w. (Lenden) zoekt een tweede-
htlnds stencilrMchine. Kontektedres: Jeen-Peul
Uyttebroek. Weldedigheidsstreet 5. Leuven.zondag 27 febnJtJri
- Voor wie het no, niet moest weten : venef 21
februeri begint het Filmfestivel ven Projekte.
Welke films er gadreeid worden en weer vind je
wel in deze kelendar. Vendeer trouwens ook
deze efficha voor de Aktivitips.

- TONEEL: ue. zatell.dag 26 Fe.bll.Ul1ll..i

maandág 28 fabrueri

KULTUURRAAV:
- PlI.Oje.ltta.: Film6e.6Uvlll OVM de wuteM
F011. 11 6.i1.t6 uU 0 6 doUl1ll.l. van Leo ne,
om 20.25u en 22.1Su • .in A.V.
- Ve Kege.laM :Votludl1n6en om 20u • .ût de. munt.
- Fotogll.l16.(.e om 20. 30u. .ût de. H.Ge.e.6.t6.tJt.a.a.t, 90.

TONEEL:
- Fakk.e.t.the.atM: R.ic.ltI1II.d Houte.poot,811.endan Beltan
.ût de stads« c.houwbUILg .
VORMINGSVERG4.VERINGEN:
- Vil. n.it!µt1Je. 811.ug om 2Olt. op I.oc..illle 1I.I1ad.

~Q~~!~!a_2_~!!r~
19u Apolloon-Wina, voetb.d
22u Romanist.-Teologie, voll~h
23u German.-Torres, basket h

Pedak-Merkator, basket h
H.Geestk.-Politika, bask'h

~Q~~~r~!a_1Q_~!!r~
19u Farma-Apollonia, volley d
22u Krimi-Politika, volley d
23u Apollonia-Landb. ,volley

Farma-Lerkeveld, volley h
Scheut-Politika, handbal

KALENDER KOMPETITIE SPORTRAAD

~!!~~!a_gl_f~~r~!ri
19u Merkator-Romanisten, bas-d
19u Merkator-Romànist.,bask d

POlitika-Torres, basket d
20u H.Geestk-Krimi, voetbal h

Q!~~~!6_gg_f~~r~!~!
19u Bios-Landbouv, basket d
23u Bios-Teologie, basket h

Chemika-Scheut, bask h
Wina-VTK, basket h

~~~~!~!6_g~_f~~!~!!!
20u Salezian-German.handbal
22u Farma-VTK, basket d
23u H.Geestk-Keizersb,bask.H

Medika-Apollonia,bask.h
Psycho-Ter Bank, bask.h

19u Bios-Teologie, voetbal

Q~~~!~~!6_g~_!~~~~!~!
23u Germania-Merkator,bask.h

Torres-Politika, bask.h
Salezian-Psycho, bask.h

22u Farma-Apollonia, voetbal

~!!~~!6_g~_r~~!~!!!
19u Medika-Merkator,volley d

Apolloon-Psycho,volley d
20u VRG-Romanisten, volley d

SCheut-Keizersb, voetbal
21.30u Krimi-Merkator, voetb

Q!~~~!6_1_~!!~~
21u Wina-Germania; volley d
22u Landbouv-Pedak, volley d

VTK-Torres, voetbal
23u Medika-Merkator,volley h

Wina-Ter Bank, volley h
Lerkeveld-Ekonomika,voll.

~~~~!~!6_g_~!!!~
19u Bios-Chemika,voetbal h
20.30u Medika-Pa~~k., voetbal

Q~~~~!~!6_~~~!!~~
23u Landbouv-Salez., VOlley h

Chemika-Apollonia, id.
Landbouv-Wina, basket h

~!!~~!a_r_~!!r~_
19u Psycho-Landb. ,basket d

VTK-Merkator, basket d
Farma-Pedak, basket d

22u Scheut-Torres, voll.h
19u Wina-VRG, voetbal
20.30u Salezian.-Ekonom.voetb

Q!~~~!6_§_~!!!~
20.30u Torres-Politika,voetb
22u Iris-H.Geestk., volley h

Pedak-Arenberg, voetbal
23u Bios-Wina, handbal

Ekonom.-Medika, basket h
Apollonia-Salezian. ,bask.H
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3----------------------------------------,
S t'l:UL~~' S::lace Od!J66ce 2001 - :ruz.i.el: en vlotte T-UlotM. - I!Uzie.h.
VMUtW"'_1t 'ft!! I:~t ()r>en rOCa"""i 6 UUIl lan!) muz.i.cl: tLU','Mi. llPP.t.au6 [1e.~tu.U geJLOrmtel.ge-
6tollt'llel. Mn de .ut!1a1vI tMte een IutS6e&.ót~'!)1{-cht «oo« de P{_mpel. de dOlL6t Valt MliM t
en toe:looltde,'l; U! de Kt,wte. '-\/ten. ~ f.lt(t[ld:>..a c!dt !:C'-,:'i6C 'IC!. !i.fm~ beaC!~:,.hI doo« :'LttnOIl:Uz.i.C!~
lût een ecl~c (r.1I.~t.cIUWt) 1',(''l-,tOeJL,(_"tde ~pektrtC'lteit te doen lachen en 61up6 te deen
lullt~W:iMeiti en teJt6iotJ:e ta~ Ut de G'to.te. AuL1. :te,t hcut~1t ;,,,di.wlI va.; I /Ji.j 1')m, Ope:l ~'l
ue.:Jo~. ,':.'LttILLJtUj/:, l':.' ntleJt !lOoq:te- en ta.vlte,.lU,t.te.n, Ca tuklW] bUjveJt de e~t~ je ~.ilJt-
!Je:! :)ii ;(M de e.act.á.~e, Ze 1:!vC j "L:» dü ':Ic..t eeJl ello.':.m ~.tuk .(.ltpalr~pic-'l e~l d~te.c.}
VÜ6Vl6b(letje VOtll"('c., üt6 I'~t !te;t tub ~kum op k.twte veU.eJt 6 tap voalt ~tap cU..eJtde
I'tll te doen (I.et bleek tJtOUl'~IH e.en hlwu!J/uud vaJt eelt bootje een vUe.gtu-i.!J te. vOt(; 11?Jt)•
'e "/e,'lI~!Jltoep f.<tll.et eJt Lic!tameUjke EXpJtM6-i.e. (~oto z) toonde z-i.c.1tzeC!.Jtv~el.z.(.jdi.g ;
!l'loe.:~rian6eJt, e.en 6CiodaJt6 eJt 01'1 te uMltUten ee.n drutJ ('lM.'!. 001: het pubUe.k .ót bz-
t'loqkeJt 1''eI'lC{.JctrJllellCle""en n'ltnkee.Jtdc. el' .iet~ lLUt .Je. (lc.tu.(./~.uiJ..tctUati.e, ut het ',ij:.'I1-
Co'lAAit de bclltdoplte.r J:.', i.w (lUWt oa. (lok. GctUc.t ondeJt te Ujden lta.d. Een von.:Ut die
veel. b.i.jvttl. /:Jtee{!, I 'lt~ "et lli z.ót!leJ~d ..u.t de 7ltrtl Itl'M het poc!uur komen Valt de '·'c.Jtk-
!J"-oel' Leuvelt~ l/,tü'e,'L6UtU.Jt KoOIt. V·i.M ro,"'rr::c(en c'..i.e het 1n6.tJt, F'e'tt.aat fll~e.mbte van llet
Ko01!.vOMen, veJttotl:ten op I)ave wijze ba.Jtobruzie,k, eett (i'etkome a6u:,i.~~et.ótg (60to 3).
Illlt~ .(.mpJtov.t6eJtend, Ital~ va.t eeJt MI't -û"ee bitten bucltJteven vodje a6lezend boe.-i.de kolt-
~Vlenc.i.eJt MnlOJld ScheLL1L6 (60to 4) gedLLJtende tJeJtU.i.me.t.i.jd de zaai: en Il4tlIl .i.nhoud.
1c.t6 m-i.ndM [Ier. dan ZMtJzllad rnctM toclt een beetje U,'MVt de VJtoUjke Kah..tu6 (60to 5)
d{_e rruz.(.('k kon:pone,'len VOOItfJ.i.taM a qulttJte ",tLUt6. liet bte.e:S bij g.i.taM l deux. mctU~
VOOIt"(L'rttj Gl./ldl'J!flt (~oto 6) "I1tM. zijn ,6trr.Tnf~Om;Jr:l~eC/'~r 1I11.(J,~cllC'OUde. f.l(!ee. o:ttbJtcRende
Ma.JenElt. .t:rll.deJt :'tOtJ veel meM tVt.t;.(.MfP.fl op dolt deze IIIa.aJt een keuze .i.n de 60tcbe..'tQ ((/1l6
noodza.h.e.Ujk.. TltGw"e..t6, 6ie.cllQ een rr..i.n.(.(I.m deel. van zo' It avond .t6 op de :SotogJU16-<.6c'te.
ptMt VMt te tetJ!}eni en van de JtMt kun je ook Met ttUM Meemaken : M qebeLLJtt te-
veel. te[!e,UjkMtij d, Z(la1..6 het dekoJL je Iur.n 6wlgeJLen (z« ~otc' 6) .t6 een Open Pod.i.ull
all! eeJt ,.,aJtk;t. Elt ('.lOltdt I~ ~tu..t.6J1Lt vvrr.ocl'.t:, l'IClaJt a.t6 je gOeft uUlUjkt v.ótd je ook
kLOft..U;te,U. Echte. m,'ctU..te.H.


