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Redakties op maandag
Nr.10 : artikels binnen

op 23/11.
Nr.ll : artikels binnen
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resp. op 30/11 en 7/12
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otaat :-een-eigelltijds spoft-,
muziek, vormings- en infoprogràmma

De VTK-24 uren,
optredens van Bia-
lek en Madou, twéé
panelgesprekken
rond onderwijs, een
feestschotel in Al-
ma 11, én een·heus
informatief spel
over enige minder
leuke 'kanten van
onze samenleving .••
Zijn ze helemààl
gek geworden op de
Studentenraad ?
(Eh •.., ja. Maar
het was hier toch
al te dol.)

ningen heeft gedaan om er
iets speciaals van te ma-
ken.

Inl.ichtingen : voorverkoop
Bialek o.m. aan de Alma-
kassa's nrs. 2. Voorverkoop
100 fr (speciale schotel
incluis), 60 fr. optreden,
80 fr. zaal.

Woensdagmiddag en -avond
wordt info verstrekt over
gezonde voeding aan een
speciale stand.

Maar er is natuurlijk meer.
A.S.R.-Totaal wil de wer-
king van de Studentenraad
opengooien. Laten zien
waarmee de vereniging van
de fakulteitskringen (VTK,
Ekon~ika, VRG, Medika,
Bios, noem maar op) bezig
is. Zo bv. promoot de
Studentenraad de massa-
sport, brengt ze kultuur
van een serieus niveau en
zoekt ze emanciperend te
werken rond de dingen die
ons direkt bezig houden :
onze kursuasen van alledag
en, wat ruimer, onze socia-
le situatie en deze van de
minder begoede studenten in
het bij zonder. De panelge-
spre~ken rond ~~.udiebege-

at
dat wor4t
Sportkot gaat rond-
snuisteren op de 24° of de
25° november om een frisse
neus te halen en wat rond-
jes te lopen. Je vrienden
en vriendinnen zijn er ook,
en als het ginder afgelopen
is, zo om 7 u 's avonds op
woensdag, dan trekken we
met z'n allen naar Alma 11
alwaar de direkt,ie inspan-

R.-Totaal is dus een soor-
tement opendeurdag. Maar
dan eentje om van te genie-
ten. En lRet de belangeloze
inzet van zoveel mensen
wordt deze dolle tweedaagse
wat ze moet zijn : es
gezond uit de sleur stappen
voor alleman. .

ANDRE BIALEK en MADOU op
,

woensdag 25 november, in Alma 11

Extra(dun)
Vanwege de nieuwe werkplan-
ning valt er een weekje
Veto tussenuit. 'Daarom hier
alleen de hoogstdringende
info. De .edewerkers worden
eraan herinnerd dat met de
nieuwe werkplanning de ar-
tikels op donderdag moeten
binnen zijn. Ander. worden
ze onverbiddellijk naar het
volgende nummer verschoven.
Er i. een uitzondering voor
aktualiteitsartikels.
Lay-out is op maandagavond
(aanvang ca. 20.00 u) •
Typen' gebeurt op vrijdag,
zaterdag, zondag (I) en
aaandag. We zoeken voor
deze praktische taken nog
altijd medewerkers. Dat
soort klusjes betekent een
2 i 3 uren werk oa de
veertien, dagen. Geen be-
dreiging voor je studies
dus. En 't is gezellig
werk. Je kan je naam opge-
ven bij Bruno (Veto-A.S.R.,
't Stuc, 1- verd.).
(Kartdidaat-typers krijgen
binnenkort ook een gratis
opleiding op fotozetma-
chine) •

. .
SPREKERS

Sprekers op de de-
batten.
Dinsdag 20.00 u-:
Partiëels. Prof. A.
Dupre ---(Natuurk.),
N. Van Deynse (T.-
W.), en een monitor
L&W.

Woensdag 1'6.00 u :
Studiebegeleiding.
Prof. M. Cloet (L&-
W) , N. Van Deynse
(T.W.), Mevr. Lo-
wyck (Studiead-
vies), J. Van Damme
(Psych. en Ped.),
en 1 student.
Debatten en 24 uren
(géén gratis choco,
wèl gratis' Luk Van
Kessel en Groep)
gaan door resp. in

.Trofeeënzaal Sport-
kot - Nieuw gebouw-

en op de piste.
't Sportkot ligt
aan de Tervuurse-
vest (naast G.B.).
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tief uit de bus komen, maar
die energie kan er bij
tijden wel eens uitkomen op
een negatieve manier, dan
is de steenbok opvliegerig,
snel prikkelbaar. Sjagrijn-
ige buien kunnen heel goed
de kop opsteken bij de
steenbokken (als gevolg van
een te lang piekeren over
problemen ?).

ui tzichten voor november
lijken erg op die van de
ram : tegenslagen waardoor
je moraal erg daalt, wat de
toestand nog eens ver-
slecht. Het verschil tussen
jou en ram deze maand is
dat je wat meer doorzet-
tingsvermogen zult hebben,
stabieler blijft, minder
diep in de put zakt.
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11 WATERMAN8 SCHORPIOEN

Het is nu de tijd allang
gekoesterde idealen te ver-
wezenlijken, waterman. Je
bent deze maand welover-
dacht , en zal opbouwend te
werk gaan, wat degelijker
dan we van je gewoon zijn.
Dus tijd om de handen uit
de mouwen t~ steken.

Schorpioen gaat een geluk-
kige tijd tegemoet. Aan
energie ontbreekt het haar
niet, met nieuwe moed stort
ze zich weer overal diep in
en met succes, schorpioen
voelt zich in haar element
(letterlijk en figuurlijk).

9 BOOGSCHUTTER
12 VISSEN

De schutter gaat een beza-
digd maandje tegemoet. Er
wordt serieus en met vol-
harding gewerkt, en niet
zonder moeilijkheden,
schutter lijdt bij tijden
aan luste~oosheid, maar
zal, zij het met moeite,
doorwerken.

Vis ontbreekt het wat aan
animo, ze hebben weinig zin
zich produktief te tonen.
Op gevoelsvlak zit alles
wel mee, geluk in de lief-
de, of; anders misschien
toch arbeid op kunstgebied.
Meermalen zal de vis weg-
dromen in zijn eigen ge-
dachtenwereldje, maar zijn
we daar niet al aan gewend
geraakt ?

10 STEENBOK

't astrologisch hoekje. Steenbok zal eveneens ak-

I RAM 4 ItREEFT
q~ dan -1.500.000
efilfiou5iaste bezoekers
in 'NederfanQ' !

Het zit de Ram niet mee Ook voor de kreeft wordt
deze maand, alles schijnt het een pech-maand: ono-
tegen te werken. Je kwak- verkomelijke problemen op
kelt wat met je gezondheid, 'gevoelsvlak, tegenwerking.
de energie van de anders zo Zwaarmoedige buien, melan-
actieve ram is in november cholie zullen het beeld
ver te zoeken. Op gevoels- belreersen. Maar kop op,
vlak staan je ook wat kreeft, met de gezondheid
desillusies te wachten, zal alles wel meezitten, en
maar ligt dat ook niet wat je hebt de energie om je
aan je onbesliste houding ? zelf er weer bovenop te
Nieuwe ondernemingen schij- werken. Geen zelfmede-
nen gedoemd te zijn te lijden, gewoon doorwerken !
mislukken deze maand.

Een Vlucht
de gekste

s.tlr.rotl •• dl.tlsch.
film die u ooit gezien hebt!

5 LEEUW wulpen2 STIER egeEr valt weinig te zeggen
over' de léeuwen, êen miS-
.schien wat saai maandje,
het leven zal zo zijn
gangetje gaan, geen specia-
le gebeurtenissen of omwen-
telingen.

De stier za.'i:·hét" nièt aan
energie ontbreken. Hij/zij
stroomt als het ware over
van enthousiasme en daad-
kracht. OOk in de liefde
zit alles mee, gunstige
ontwikkelingen op dit ge-
bied. Alleen opgepast dat
je je studies niet al te
veel verwaarloost, het valt
je moeilijk je achter je
bureau te zetten en te
werken.

PROGRAMMA CINE REX

.... de roman van
MAARTEN'T HART

Van vrijdag 20 tot donder
dag 26 november6 MAAGD

Maagden zullen over een
extra-dosis zelfvertrouwen
beschikken ; nu is het de
tijd nieuwe ondernemingen
aan te vatten. Vrienden.
zullen je om hulp vragen,'
er zit mogelijkheid in dat
een leidinggevende positie
je aangeboden wordt. Maar
maagd, overschat jezelf
niet, overweeg eerst goed
of de aktiviteiten die je
aan zou willen pakken, wel
in je aard liggen, of je ze
wèl aankan.

Alle d~gen
vert 14.00 en 18.00
film 14.15 en 18.20
Schockinq Asia

met

~"__Uïl JEROEN KRABBe
A WlLLEKE VANAMMELROOr

RUK DE GOOYER
MARlJKE MERCKENS
HENRlrnE TOL
CLAlRE WAUTHION
HUIB ROOYMANS

van
JONG

PIOduktte WIn
VANHEUNINGfN

ALFA FIlMS

3 TWEELINGEN Alle dagen
vert 16.00 en 20.00
film 16.15 en 20.15
Een vlucht reqenwulpen

Tweeling staat bekend om
zijn veranderlijkheid,
rusteloosheid, maar in no-
vember zal zijn bewegelijk-
heid afnemen, de tweeling
wordt wat degelijker in
Z1Jn handelen, hij zal
geconcentreerder en meer
weloverdacht te werk gaan.
Een rustig maandje dus, in
een woord gezegd.

Alle dagen
vert 22.00
film 22.15
Funny America

Alle dagen
vert 23.45
film 24.00
Drei Dirndl in paris

7 WEEGSCHAAL

Tja, weegschaal, jouw voor-

~

bruynzeel
Monta express rekken zijn samengesteld
uit-jukken en planken in de volgende
maten:
JUKKEN - Hoogte: 89,153,179,211,

232, 264 en 295 cm
Diepte: 30, 40, 50, 60 cm

PLANKEN - Lengte: 90,100,120 crn
Breedte: 30, 40, 50, 60 cm
Dikte: 18 mm

Monta express biedt U ruimte in de breed-
te, in de diepte en in de hoogte. U 'ziet het,
met Bruynzeel kunt U alle kanten uit.

Monta accoVERDELER:

KANTOORMATERIAAL

express buruull/llTl"'"

! ==~::
I~

IiChrijfm«:hi".
C6mPi".. ...

Tien__ t 134-138

LEDEN

rekken -15 %
1
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Studiebegeleiding
Dinsdag 24 november, 20.00 u. In de trofeeënzaal van het
nieuwe Sportkotgebouw organiseert Kringraad een eerste debat
in het kader van A.S.R.-TOTAAL. Het monitoraat, werkcolle-
ges, leergesprekken, trainingen inzake studiemethode : de
verschillende vormen van studiebegeleiding worden onder de
loupe genomen. De heer Jan Van Damme van de Faculteit
Psychologie· en Pedagogie maakt deel uit van het panel. Met
hem hadden we het volgende inleidende gesprek.
LaL : Kan u even de achter-
grond schetsen van de hui-
dige situatie inzake stu-
diebegeleiding aan de KUL,
de geschiedenis ?

Van Damme : Het'is allemaal
zowat begonnen bij Letteren
en Wij sbegeerte, met Prof.
Verbeke. Hij werkte met een
systeem van monitoren, ge-
ïnspireerd op het Engelse
tutor' s systeem, met bege-
leiding voor het hele pro-
gramma. In Cambridge en
Oxford zaten de stafleden
die instonden voor de bege-
leiding zelfs bij de stu-
denten samen op peda. Het
was bijna een vorm van
individueel onderwijs. Bij
het monitoraat van W&L
kreeg iedere student twee
monitoren toegewezen, die
elk hulp gaven voor meerde-
re vakken. Die monitoren
stonden dan ook redelijk
los van de vakken. Voor het
vak van Verbeke kon men
examen doen bij de monitor,
wat een feitelijke vr~J-
stelling kon opleveren.
Voor de andere vakken waren
er echter geen strukturele
banden tussen monitoren en
docenten. Het monitoraat
kwam dan ook neer op nogal
vrijblijvende oefeningen
voor de studenten. In '68
heeft men dan om redenen
die met onderwijskwaliteit
te maken hadden -maar ook
wel met de c;oede-naáftlvan
de universiteit- het moni-
toraat veralgemeend naar
alle ri,(:htinqen. In een
aantal faculteiten is daar
toch wel wat verzet tegen
geweest, of heeft men het
tenminste anders opgevat.
Bij Wetenschappen heeft men
het monitoraat onmiddellijk
vakspecifiek gemaakt, bij
Psychologie en Pedagogie
vond men het niet zinvol om
monitoraatsoefeningen in te
ri cht en die los staan' van
de vakken. Dergelijke vorm
van studiebegeleiding is
volgens ons zowat een doek-
je voor het bloeden. Het
lost natuurlijk wel proble-
men van de individuele
studenten op, maar de pro-
blemen stromen niet door
naar de docent. En die moet
toch niet alleen leerstof
aanbieden, maar is toch ook
mee verantwoordelijk voor
het verwerken ervan. Overi-
gens is er bij ons ook een
veel grotere heterogeniteit
van vakken. We.hebben enke-
le monitoren voor de filo-
sofische vakken, maar dat
zijn de enige. Wel hebben
we één monitor speciaal
aangesteld' voor de algemene
begeleiding. Voor de 'vak-
techni sche' hulp van de
niet-filosofische vakken
hebben we geopteerd voor
een andere vorm: we
hebben werkcolleaes voor-
zien om de stu enten te
helpen bij het verwerken
van de stof. Spijtig genoeg
moeten die door het groot
aantal studenten meestal
Iworden gegeven door assis-
tenten. De docent zou die
eigenlijk best zelf geven.
Dit geeft natuurlijk zo een
beetje hetzelfde probleem
als voor het ~onitoraat :
de doorstroming. Het ge-
beurt ook wel eens dat de
docent in de werkcolleges
extra teksten geeft, maar
dan wordt er door de stu-
denten gereageerd, dat moet
ook. Kijk, zo'n werkcolle-
ges, het is ook niet altijd
wat men ermee bedoeld
heeft, maar dat komt omdat
er geen instantie is die
zich met het kandidatuuron-

- Meer volwaardigegranen,
grove graanproduktenen
peulen

- ~~er verse groentenen
vers fruit,vooral rauw.
Zorg ook voor dagelijkse
variatie.

- Dierlijkeeiwittenen vet-
ten beperken,d.w.z.min-
der vlees,melk, kaas e.d.
en een strengebeperking
van verwerktevlees- en

«;R"-êrniet~~'~'"a~~;d~~~ \.-\..../- 1-~-\~"J7 .:f ffI'7-viswar-en (vb.charcuterie).
- Strengebeperkingvan vet-
stoffen

en

derwijs bezighoudt. Maar ik
zou toch zeggen : ons al-
ternatief met de werkcolle-
ges is principieel zuiver-
der, maar is moeilijker te
realiseren.

LaL : Andere faculteiten
beweren dat de pedagogen
studiebegeleiding te veel
zien als 'Pedagogische
Counseling', zoals u aan-
haal t, één moni tor voor de
algemene begeleiding. Zij
leggen daarentegen meestal
zeer veel nadruk op het
_:,akspecifieke.

Van Damme : Ja, is het
zinvol een begeleiding te
geven die niet vakspecifiek
is ? Ook een monitor heeft
taken die verder gaan dan
de hulp aan één vak. Hij is
vaak ombudsman, hij helpt
bij de organisatie van de
partiële examens of be-
spreekt met de studenten de
uitslagen daarvan. Dat gaat
duidelijk verder dan dat
vakspecifieke. Ik ben zelf
een aantal jaren monitor
geweest voor die algemene
studiebegeleiding. Wij heb-
ben toen leergesprekken
geor_ganiseerd : de studen-
ten moesten eerst een
hoofdstuk studeren en we
hielden dan een gesprek
over hoe ze dat aangepakt
hadden. Niet dat we de

hun, eigen
vergelijken met die van
medestudenten wordt duide-
lijker wat de docent van
hen verwacht. De gewoonten
die alle studenten zich
eigen maken bij het stude-
ren van één of andere
kursus en die erg verschil-
len, moeten zij leren door-
denken in funktie van de
vereisten, de' ver-
wachtingen. Die worden vaak
impliciet en indirect gege-
ven, gewoon door de manier
van lesgeven van de docent
al. De studenten moeten
exemplarisch hun eigen ma-_
nier van studeren bevragen .
vanuit die verwachtingen.

LaL: Toen men in '68 het
monitoraat veralgemeende
naar alle faculteiten, was
dat met de bedoeling 'het
numeriek iendement' de
slagingspercentages dus,
omhoog te halen. Nu, meer
dan tien jaar later zien we
dat daar niets van in huis
is gekomen: de slagings-
percentages zijn gelijk
gebleven, zelfs een beetje
gedaald. wo
Van Damme : Iedereen die in 25/1
'68 met onderwij sonderzoek
bezig was, die onde r+ : DO
wijsonderzoek kent, zei 26/1
toen, al: maak u geen
illusies, de slagingsper-
centages zullen niet stij- VA
gen. De belangrij kste reden 27/1
daarvoor is dat het niet
constant _ blijven van de
normen. In die hele redene-
ring over het monitoraat MA
gaat men uit van de veron- 23/"1
derstelling dat de proffen
de kriteria niet zullen
'wijzigen, maar dat is niet
zo. Ken ziet het allemaal
veel te eenvoudig: men
verandert een bepaald punt,
men veralgemeent bijvoor-
beeld het monitoraat en men
verwacht daar een bepaald
effekt van. Men neemt zo-
maar geisoleerde beslis-
singen zonder het effekt
daarvan te verifiëren. Als
men in het onderwijssysteem
iets wijzigt, moet men
meteen een heel programma

slagen zijl) twee

opzetten om permanent in-
formatie te verzamelen, om
het effekt van de beslis-
sing na te gaan en zo nodig
bij te sturen. Dat zou een
onderwijsbeleid .zaj n , Nu
weten we het niet -eens :
zijn het nu nog dezelfde
types studenten die slagen,
of slagen nu andere studen-

ten? Komen wel dezelfde
studenten naar de universi-
teit ? Welke studenten ko-
men nu naar de universi-
teit ? We weten het alle-
maal niet. Er is trouwens
geen beleid. Het monitoraat
moet deel zaj n van een
doordacht systeem, dat be-
spreekbaar is. Dat is een
voorwaarde die moet vervuld
zijn voor dat men van een
monitoraat enig effekt mag
verwachten. Er zou een
instantie moeten z~Jn die
zich met het kandidatuuron-
derwijs bezighoudt, die ook
toeziet op d~ constantie
van de normen. Als de
normen dan veranderen -dat
moet ook kunnen- moet dat
gevolg z1jn van een be-

leidsbeslissing, en niet
van toevalligheden, of deze
of gene prof op dit of dat
vak terech tkomt. We zouden
misschien, dat is mijn
mening, tot een soort ver-
nieuwd onderwijs moeten
komen, met een periode van
onderwijs waarna de studen-
ten nog alle richtingen
uitkunnen. In zo'n globaal
opzet kan studiebegeleiding
pas echt funktioneren in
het onderwijs, en méér doen
dan het individueel leed
van de studenten verzach-
ten.

Luc en Lambert.

Gezonde voeding met de Maaltijdschijf

NIEUWE INZICHTENI.V.M.VOE-
DI~ MET DE MAALTIJDENSCHIJF

Ct
Elke maaltijd samenstellenvolgens
de maaltijdenschijfwerkt preventief
t.O.V.~eschavingsziekten(hart-en
vaatziekten,darmkanker,diabetes,
vetzucht.....enz.).

Voortichtingsbureau voor de Voeding
postbus 85700. 2508 Cl( 's-Gravenhage
HIOU.\.MlO

~ MENU'S DIE U HIER ONDER VINDT. ZIJN EEN SELECTIE UIT DE VEELHE"IOVÁ'rii- MENU'S AANGEBODEN

IN DE VERSCHILLENDE ALMA- RESTAURANTS. BIJ DeZE SELECTIE WERD REKENING GEHOUDEN

MET EEN PRIJS -'KWALITEIT VERHOUDING. M.A,W. DIT ZIJN MENU'S MET EEN zeER GOEDE VOEDINGS-

WAARDE EN RELATIEF LAGE PRIJS. UITGAVE: ALM A vzw VOORLICHTINGSDIENST, VOOR INLICHTIN-

GEN EN SUGGESTIES: E.VAN EVENSTR. z e ze VERD, BUREEL t.EO VAN DER AA TEL. 229911

MA
23/1

RESTAURANT A LMA I n m SNACK ALMA I. PAllSCOLLEGE.GASTHUISBERG

Loempia Tip : melknagerecht Varkensgebraad Tip : melknagerecht

I Zuur-zoetesaus Enkel 's avonds Spruitjes
Gek. aardappelen Gek. aardappelen

Varkensrib Tip : melknagerecht Gehakte steak Tip : melknagerecht
I Spruitjes Rauwkost

Volle rijst Kroketten
, Rundergebraad Tip : melknagerecht Stoofvlees -- Tip : melknagerecht+ "

I Groentenkrans Enkel 's avonds Jardinière fruitnagerecht
Gek. aardappelen Puree

I Spiegeleierenmet Tip ; nagerechtnaar Varkensrib Tip : fruitnagerecht

I Kaas & gemengdesla keuze Lyonaise
Vol~e rijst . Enkel 's avorrls Wortelpuree

Koude schotel Tip : melknagerecht 'Bitok Tip : suppl.groenten
I met makreel Madeirasa~s + melknagerecht
~k. aardappelen

SNACK ALM"A n AL TEANATIEF SEDES

Rijstkransmet Hoofdbestanddelen:ei, Griekse Tip: suppl. groenten

I zalm ui,zalm,rijst,kaasen Varkensstoverij + melknagerecht
roansaus Gek. aardappelen Enkel 's middags

Granenschotel Hoofdbestanddelen:tarwe, Gegarneerde Tip : melknagerecht
I met ei en boekweit,gerst,rijst, zuurkool + fruitnagerecht

rauwkost paprika.melkkaas ui ei Gek. aardaonelen Enkel 'smirlrl"".<:, Spaghettimet Hoofdbestanddelen:kaas, Varkensgebraad Tip : nagerechtnaar
I Pinda's spaghetti,groenepepers, Romige andijvie keuze

pinda's,tauwkost,melk,ui Gek, aardappelen Enkel 's avonds
I Vegetarische Hoofdbestanddelen:prei, Blinde vinken Tip : Suppl.groenten
I Nasi-Goreng selder,rijst,noten,olie uit Milaan + melknager~ht

ui,knoflook Gek. aardappelen Enkel 'smiddags

Gierst Hoofdbestanddelen:gierst Varkenslapje Tip : melknagerecht
I Groentenen bechamelsaus,bacilicum, Jardinière + fruitnagerecht

Gekruidkorstje wortelen,rozemarijn,ui Gek. aardappelen Enkel '5 midd'!&_s ~

DI
24/1

DI
24/1

WO

25/1

DO

26/11

VA
27/11
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AGENDA

VOORDRACHT "Klein,Tibet" Ladakh (met film) door R. Hoyaux
Om 20 u. in stadsschouwburg I 50 à 120 fr.

TOTAAL!! !

T9NEEL "Baby Hamilton" van A. Hart I M. Bradell door "De
PenseeA-Leuven
Om 20 u. in stadsschouwburg I 90 fr.

TONEEL "Fielt" (naar 'Van den Vos Reynaerde') van P. Bossuyt
en
"Ha, woestenij" van E. O'Neill door "Toneel Heverlee" WOENSDAG 25 NOVEMBER

Om 20 u. in Heli.,nd, Waversebaan 220 (info 22 60
50) I 80 fr.

ZOltDAG 22 NOVEMBER

4

KLASSIEK

TOTAAL!! !

MUZIEK H. Spe~ A. Van Driessch (hoorn) + strijkkwartet
"Musié•• landrorum", om 20 u. in stadhuis; 30 à 60
r.

TONEEL J "Fielt" en "Woestenij"
z~e zaterdag 21/11

MAAlIDAG 23 NOVENBBR

MUZIEK "Brasil Tropical"
Om 20 u. in de stadsschouwburg

Om 20 u. in zaal Lido (org. Rock in Venice)

ASR-TOTAAL, in en rond Sportkot

19.00 u. START van 24 UUR-marathon

20.00 u. DEBAT: voorspellende waarde partiëels
in trofeeënzaal Sportkot

21.00 u. Luc Van Kessel. groep
in Sportkot ; gratis ingang !

DOORLOPEND
choco !

animatie, infostands, broodjes én

Strijkkwartet ·Collegium Aureum"
Om 20.15 u. in Aula; 100 à 200 fr.

ASR-TOTAAL, Sport kot en Alma 11

16.00 u. DEBAT: studiebe~el~iding
in trofeeënzaal van Sport ot _••

.
19.00 u. EINDRONDJES van 24 UUR-marathon

19.45 u. tot 20.30 u. FEE$1'SCHOTEL in Alma II

20.45 u. Madau • Bialek + PUlP I
In Alma 11 ; 100 fr. (Bialek + feestschotel)

80 fr. (aan de zaal)
60 fr. (voorverkoop)

DOORLOPEND infostands

POPNACHT "Music 'and Beyond" met Fabrique Nationale, Nice
Nurses, Double Bet (org. Germania)
Om 19.30 u. in zaal Lido

DONDERDAG' 26 NOVEMBER

DINSDAG l4 NOVEMBER

MUZIEK "Schubert Strijktrio"
Om 20 u. in Lemmensinstituut, Herestraat 53
fr.

TONEEL "Wankel Evenwicht" van E. Albee door ANTIGONE-
Kortr1Jk
Om 20 u. in stadsschouwburg ; 75 à 250 fr.

DOORLOPEND VAN 13/11 TOT 2/12

KUNST
ROCK: 2 BRUGSE GROEPEN, "Fizik" en "Red Zebr.a"

Èe liep een bèriCht ~inhèn
van Pax Cheisti Leuven over
de nawerk1ng na de anti-
atoomraketten betoging van
25 oktober. Gevraagd wordt
om 'es na te denken hoe jij
een regio- of basiswerking
rond (kristelijk) vredes-
werk in het Leuvense ziet.
Eventueel kan je dat op
papier zetten en bezorgen
aan
Pax Christi
De Beriotstr. 10
Leuven

Verder meldt deze vere-
niging ons dat er nog
altijd gewerkt wordt met de
PETITIES "Atoomwapens, wij
zeggen neen 1" Deze z1Jn,
vermoeden we, te verkrijgen
op hoger staand adres.

Germania's
popnacht

D'er gaat geen week ~obrbij
of Germania spuwt weer een
geesteskind op de markt in
de vorm van één of andere
aktiviteit. We blijven op
de planken (2 X toneel + 1
revue) maar we gaan dit
keer de muzikale toer op.
Het idee was om enkele
Leuvense groepen aan het
woord (de snaar ?) te laten
die nog in hun kinder-
sèhoenen staan: /

120/80

Serge Vandercam
Kunstga1er1j EMBRYO, J. Lipsiusstr. 20

VIA BRASIL Vacature

De kandidaturen worden
schriftelijk ingediend op
het sekretariaat van ISOL
of op het A.S.R.-sekreta-
riaat. Zij bevatten een
summier curriculum vitae,
een overzicht van engage-
ment tijdens de afgelopen
jaren op een of meerdere
terreinen (kring, jeugdbe- ---------------
weging, ...). De kandidaten
dienen hun sollicitatie
omstandig te motiveren.
De kandidaturen worden in-
gewacht tot en met 3,decem-
ber 1981.

VRIJGESTELDE ISOL

(halftijdse betrekking)

Algemene voorwaarden

De betrekking geldt ten-
minste vanaf ca. half de-
cember '81 tot half decem-
ber '82. Dit betekent dat
de kandida(a)t(e) zich vol-
ledig engageert voor de
periode waarvoor hij/zij
aangeworven wordt en de
hem/haar opgedragen taak
volledig en verantwoord
vervult; van hem/haar
wordt ook verwacht de be-
reidheid taken op te nemen
buiten de normale werkuren.

Tevens werd 's middags aan ALMA 11 (studentenrestaurant)
een pamflet uitgedeeld waarop de ware inhoud van de Specifiek voor Isol

N' N amnestie-eis naar voren werd gebracht en afgerekend werd
F1be urse~, Doubte Bet en met een aantal misverstanden die heersen onder tegen-. Een aktieve interesse voor
a .r;7~ue at~on!".e. Twee standers van amnestie. Heel deze aktie verliep vreedzaam de belangen van de buiten-

prem1eres op een avond en zonder protest. landse studenten is ver-
dus: de Nurses voor het

~~;:t :~.ts: o~::Uw~y~~~:;~ rZO'r;tVE''R+.iE 72--;lfi'-:- "G:bruit ~d:;s-;;a:;-~=;;r-II
(d i e fu.iven van het an t a> I Lft.L.~.1. 4 • V r. 1 teken per vakje, 1 vakje
oorlogskomi tee, remember) , . - • tussen de woorden. I
nu met een nieuwe naam en 'f
een nieuw repertoire. De
m7nsen van Double. Bet I .I" -, ., 1
v~elen. reeds op a n de . f-~ .
se Lec t Les voor het winter- X ... -, ... I'
rockconcert. • . .

Een Mtlrte voorstelling, je I . .i i r t } I
merkt het ; méér op maandag . • .
23/11 in de Lido voor " :. • I
Germania' s Music en Beyond. _I - .;
(Om 20 uur'!) . . >: I..... ~--..~ ...... ~~ ....... _' ........- ~ - --- -..,.... _-....__.--

Braziliaanse muziek en drankjes

IN :. ISOL
Dinsdag 24 november
22.00 uur
Iedereen welkom

VETO ,ZOEKT (UITERAARD) rNOG MEDEWERKERS.
WIE GRAAG HELPT SCHRIJVEN, TYPEN, OF
LAy-OUTEN ••••. KOM 's LANGS OP DE VETO.

KVHV. aktief voor
Amnestie

-(Mededeling, ingezonden door TAK-KUL en KVHV)

Leden van TAK, NSV en KVHV hebben in de nacht van
woensdag 11 op donderdag 12 november een spandoek
bevestigd aan de balustrade van de bovenloop van het
Leuvense stadhuis. Op dit spandoek werd de eis AMNBSTIB
tot uiting gebracht.
Deze aktie werd gevoerd in aanslui ting op de verschil-
lende amnestie-akties die op 11 november overal in het
Vlaamse land plaatsvonden.
Pogingen om 's morgens het spandoek te fotografer~n
liepen spaak op een ondervraging door de Leuvense
politie.

jn

eist, evenals een aktieve
kennis van het Engels en a
priori een goede kennis van
het Nederlands.

De kandida(a)t(e) moet op
de hoogte zijn van de
werking van ISOL, de A.S.R.
en de sociale dienstverle-
ning voor de buitenlanders
aan de K.U. Leuven.

Verder moet hij/zij geïn-
teresseerd zijn in de so-
cio-kulturele aktiviteiten,
vertrouwd zijn met boekhou-
ding e~ administratie" en
over het nodige organisa-
tietalent beschikken.

Voor ve!dere inlichtingen

ISOL
Vesaliusstr. 34
3000 Leuven
tel. 016/23 61 79

Zoekertjes
TE KOOP: Betty's koffie.
Bij Christel , Prelatenstr.
4 (Kamer 25)
200fr./kg of 50 fr./250 g

Meisje van wie wij
niet weten heeft
kledingsstukje (85
ons kot laten
Vaartstr. 97

naam
klein
B) op
liggen.

TE KOOP: Damesfiets
fr.) Tweepersoonsbed
fr.) ZW Lepelstr.
(achter Alma I) te Leuven

(500
(500
80

WERKGROEP AKTIEF MEDIA-
GEBRUIK doet tweede op-
roep; Z1J zoekt medewer-
kers aan projekt deurkom-
munikatie Kontakt: Scha-
penstr. 31


