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dit ...iaal
God alleen weet welke wetmatig-
heden de examenper-iode beheeree
Alleszins is het niet des men-
ens ..
Want welke student zou het in
het hoofd halen - uitgel'ekend nu
de lente pas echt goed ~~ be-
gint te ~o~n - achtel', in of
ovel' de boeken te kl'Uipen.
Nee, nu is het de tijd om - met
of zonder Uef, alleen of in
gl'Oep - het stadspal'k in te tl'ek-
ken, el'de benen te stl'ekken op
een bank of op het gl'aS; de tijd
om de bokkespl'ongetjcs van de
geiten in de mot te houden;
de eenden en andel'e gevcdel'den
k~cttcl'end in het watel' te zien
l'ondpletsen.
Buiten LettVe~1zou je de Beverle-

boseen in kunnen tl'ekken, of
naal' de Zoete Watel'S ~andelen,
fietsen en el' l'omantisch in een
l'Oeibootje kunnen l'Ondpaddelen.
~al' ons onde~~ijssystecm eist
nog steeds dat je je, ~il je

l'gel'aken, in deze periode
trekt: achter de kureueeen ,

af, aan----nië"t{iltucssiiiii
herhaal-ti, Leert: o,
je kan kiezen ...
En dan naar de pl'of. Met ken-
nis, met geluk, met zonu~n, met
bluf. met nonchalance.
Bn wat te zeggen van de pl'offen?
Ach, ook zij zitten aan de wet-
matighden van het onderuij
vact. En het zal: VOOl' een aantal
onder hen ook geen pl'etje zijn
om elke vijf minuten een andel'e
tudent te ondervragen. Ilopon
'aal'dat dit zich niet op éán

of andel'e maniel' ~reekt.
VOOl' verdel'c bcschouwingen om-
tl'ent het professol'enko1'ps wen-
de men zich tot Akademische Tij-
den - hoevel: ~e el'aan wijfelen
dat daal' plaats gemaakt uordt:
voor .bespiegplp.nnn schrijfselo.

Misschien dEnk, asjeblief. laat
dat nou. di« :ra ms. het is zo-
~eso al erg genoeg.
En toch. welk etudentienbl aadje ,
ook fakultair, her-innert: zijn
lezel's niet aan deze periode,
die toch van gl'oot belang is
VOOl' elk student die het een beet·
je el'1tstigneemt? Ook al ben je
el' niet mee akool'd dat het moet

l'Zopen zoals het nu vel'loopt:
een heel jaal' in de ~eegschaal

rpen in een tijdspanne van ma-
:z:iTTIWTI een maand. El' zijn ook dn-
dere methodes, die aan deze u-
nief jarrrrrel'gl,n,rg nog onvol.do. 'n-
de aan bod kon 'no ~l' goede?),
~e zitten el' v'101'1. 'pig mee.
Het motto is dan : voorui t: met de
geit!
Gooi je ertegen aan, laat je
niet afZeidenl noch op je kop
zitten; zoek steun bij je lie
- maal' nu hoofdzakelijk om stu-
diercdenen ... Neem toch maal' '
de tijd om een wande Zing te ma-
ken; gooi af en toe, en met ma-
te, wt koud vocht dool' het keel-
gqt.
We ~nsen je alle
Van gansel' harte.

v
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Exemens verlopen meestal zonder al te grote moeilijkheden, ook 1I is het voor niemand
een pretje om in korte tijd een proef te moeten doorstaan die beslissend is voor een beo
langrijk deel van een mensenleven.
Elk jl8r echter loopt voor een aantal studenten een en ander grondig verkeerd. Dit kan v..
riëren van een verloren collegetekst, over een onvindbare ombudsman. gebrek lan con-
centratie door oververmoeidheid tot een totale ineenstorting.
De machtsverhoudingen zijn soms zo ongelijk ...

- Gelegenheid cm eens rustig te praten met iemend die zelf niet in
d,iv-rereger _I erviren hëètt

- Praktische hulp voor zover men daarvoor nlet bij de faculteit of de ombudsmln te·
recht kan (adressen, inform.tie allerhande, een ander kot •..1

- Medische informatie en zorgen in intensieve samenwerking met de beide studenten-
artsen.

HOE CONTACT NEMEN METTELEDIENST·EXAMEN 7

Er is GEEN systeem vin voorafgaandelijke Ifspraken of lang wachten; het is volkomen
GRATIS.
- Gewoon binnenlopen: LADEUZEPLEIN 16 - LEUVEN
- Telefoneren: 016/235188

31 1'1:1 1977
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EXAMEN

WAT BIEDT TELEDIENST-EXAMEN 7

teledienst

016/23,51,88

WANNEER CONTACT NEMEN MET TELEDIENST-EXAMEN 7

1 JUNI TOT EN MET B JULI

In de week : 9 u tot 12 u
14 u tot la u
20 u tot 22 u
9 u tot 12 u

20 u tot 22 u
Zaterdag
Zondag

29 AUGUSTUS TOT EN MET 23 SEPTEMBER

In de week: 9 u tot 12 u
14 u tot la u
20 u tot 22 u (enkel te Iefonisch II
9 u tot 12 u
20 u tot 22 u (enkel telefonischil

PlUS

Zaterdag
Zondag

'op zoek naar

een gemeen

sctiopshuis.
Het einde ven dit ecedemiejaar
nadert met rasse schreden en voor
volgend jear wens je wat anders.
Bv. S8men met enkele vrienden een
~oongemeenBchap vormen, een dek
met vier muren waar je echt kan
" wonen ".
Welke huizen staen leeg of koman
dra vrij; welke studenten zoeken
ook naast JOUJ bij welke groep
kan je eventueel nog aansluiten?

Om je deze vregen wet makkelijker
te helpen oplossen, heeft Men
F!NlWt~;:mt1.::: -in{;Dt:t61d op--he

rochiecentrum. Jen Stasstraat 2
(1 ste verdiep. tel. 22.76.06).
Je ken daar elke woensdagnamiddeg
tussen 14 en 16 u terecht bij
Walter Van der Perren ( nog tot 6
juli en tussen 31 augustus en 5
Oktober) .
Het zou interessant zijn mocht je
nog vrije woonsten weten te signe-
leren '" de vraag is immer groter
dan het eanbod.

Verder verwijzen we je naar de
Huisvestingsdienst voor jongens
Jan Stesstr. 12 en tel. 22.10.32

voor meisjes
V.Oecosterstr. 47-49 / 22.53.69
en naar de advertenties in de
Gazet ven Leuyen en Passe-Partout.

Wacht niet te lang en succes!

:residentieperikelen
Omsloten door het jonge groen van
bomen. een middenplaets waar rust
heerst en gelegen in direkte verbin-
ding met de kampus van Heverlee, is
de Pius X residentie als het were
een oase van studie waar het goed
is te verblijven en student te zijn.

pengaan. Op een vast uur 's evonds gen is het niet zo moeilijk om een
gaat de deur op slot, nog zo'n prin-hoog gemiddelde op te bouwen.
cipe dat moet gehanteerd blijven Een beetje selektie onder de kandi'
voor mensen van 16 jaer en meer die daten naar de goede school herkomst
morgen belangrijke of zelfs keder- geeft al wat zelerheid over de uit-
funkties moeten opnemen in deze slag. v~votg : p. 2
meatschappij. Normeelgesproken
mogen de leden ven het andere ge-
slacht slechts aan de voordeur ont-
vangen worden maar daar hebbe de
studenten zelf·al wat aan efgedwon-
gen. Oe praktijk É hier wel and

Zo ongeveer luidt de prachtige ver-
klaring over deze residentie waar
Prof. Quagebeur de kromstaf zwaait
en waer het allesbehalve goed of be-
vorderlijk is er niet voor te zor-
gen dat ge er " van de eerste keer
door zijt ".

Eén en ander heeft in ieder gevel ~\\\\\\~
te maken met een voor deze tijden
verontrustende hebbelijkheid om
volwessenen te bevoogden en ze els
puberteitskinderen te blijven behan-
delen. Door het doorvoeren van een
dergelijke selektie is het inder-
daad mogelijk bij het jaarbegin te

Een en ander in de residentie Pius verkleren det 60\ van de studenten
X strookt dan ook met Quegebeurs op- die op deze residentie wonen ook
vattingen over wat een student moet slagen in hun examens. Als je in
doen ep laten en zijn. Dat is het Juli de statistiekverlagers eruit
hele jaar werken, blokken. om maat- gooit en alleen de leeggekomen
schappijvreemd hoogstens de Gazet plaatsen aanvult met nieuwelingen
van Antwerpli.....e lezen voor het sla- waarvan ook weer de ~l ft zal sla-

r----------------------------------------------J

Want wie er niet " dbor " is in de
julizittijd bij Quagebeur krijgt de
kromstaf tegen zijp kop gezwaaid en
mag voor volgend jaar een ander on-
derkomen zoeken.
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Oe PlUS X residentie is er in ieder
geval op gericht de prestaties van
de onderwijssubjekten te maximalise-
ren en dit gericht op de louter
funktioneel noodzakelijke kennis.
Dergelijke stringente maatregelen
die de verhouding van de kosten en
baten moet optimaliseren worden al-
gemeen aanzien als truuks om de
systeembedreigende konsekwenties
van het onderwijs te minimaliseren.
Met andere woorden, men probeert op
die manier volgzame kamergeleerden
te kweken. Dit vormt een potentieel
gevaar voor stabilisering van de
status quo en daar is Prof. Quage-
beur een voorstander van. Kijken
we maar naar de biologiestudenten
in het Zoölogisch instituut waar
de door de opgevoerde prestatie-
eisen smaller wordende marge voor
eigen zelfstandige oriëntatie en e
exploratie resulteert in het onder-
drukken van iedere potentiele " sub-
versiviteit ".

Om een begin te maken met het afrui-
men van deze toestanden in residen-
ties van de Sociale Sektor, heeft
de Sociale Raad in haar Algemene
Vergadering beslist een Nota op de
Raad Voor Studentenvoorzieningen te

brengen waarin gevraagd wordt dat
de Raad zich over dergelijke aange-
legde normen en huisreglementen zou
uitspreken. In de weinige residen-
ties die er onder deze Raad vallen
moeten optimale voorwaarden en kan-
sen bestaan voor de kansarmere stu-
dent. Omdat die kansarmere student
dikwijls ook samenvalt met de min-
der begoede student wilt dit een
bijdrage zijn tot de verdere demo-
kratisering van het onderwijs.

Hieronder dan de NOTA van de studen-
ten.

Nota aan de Raad Voor Studenten-
voorzieningen i.v.m. de selektie-
normen op peda's.

Nog altijd is de demokratisering
van het onderwijs de hoofdtaak
en opdracht van de Raad voor Stu-
dentenvoorzieningen.
Als zodanig is deze Raad verant-
woordelijk opdat binnen het ge-
heel van de Sociale Sektor, en
zover als haar verantwoordelijk-
heid zich uitstrekt, alle moge-
lijke maatregelen genomen worden
die in de richting van een breder
openstellen van de unief, van een

gemakkelijker toegankelijk maken
voor de lagere sociale lagen, bij-
dragen. Het behoort tot de taak
van deze Raad haar gehele infra-
struktuur die zij beheert en be-
toelaagt maximaal te richten op
deze dienstverlening.

Arbeiderskinderen, kinderen van
boeren, kleine middenstanders
die hoger onderwijs aanvangen 0

of genieten, ondervinden op hun
weg verschillende hindernissen.
Er zijn zowel pedagogische remmen
en drempels als financiële drem-
pels die iemand van studeren kun-
nen weghouden. Onze belangrijke
taak is de financiële drempels
weg te werken of ze zoveel als
mogelijk op te heffen. Het is ech-
ter onduldbaar dat ondertussen,
binnen de sociale sektor, nieuwe
drempels worden aangelegd die een
pedagogische rem vormen of de be-
staande sociale inkombativiteit
van lagere sociale lagen uitbaten
om een " universiteitwaardige
elite" via selektie, over te hou-
den.

Daarom vraagt de studentenfrak-
tie dat deze Raad een standpunt
zou innemen t.o.v. interne huis-
reglementen van peda's die onder

hare bevoegdheid vallen en waar
studenten verdere toegang tot de
peda wordt ontzegt indien zij
niet slagen in hun eerste zittijd
van de eerste kandidatuur.

Een aantal studenten van het Pius
X kollege worden op die manier
met verplaatsing bedreigd. Ver-
mits zij zich als groep hebben
opgesteld en vermits zij niet
terechtkan in de Cite Arenberg
die slechts toegankelijk is voor
licentiaatsstudenten, zijn zij
in de praktijk verplicht naar de
stad te verhuizen en eventueel
de zware verantwoordelijkheid op
te nemen hier een huis te moeten
huren.

Op die manier vormen dergelijke
pedagogische normen, aangelegd
binnen de sociale voorzieningen,
een rem voor de ontplooiIng van
de kansarmere studenten.

Wij vragen dan ook dat deze Raad
zich tegen dergelijke normen zou
uitspreken en erop zou toezien
dat alle interne huisreglementen
van dit soort zouden verdwijnen.

Oe S.R.

ARENBERG 11
In verband met de kafetarie op
de kempus van Heverlee is het
laatste woord nog niet gespro-
ken. Bijna alle ploegen voor
de presesverkiezingen hadden
deze zaak tot een programmapunt
voor volgend jaar gemaakt.
Oe studenten van heverlee heb-
ben dus ingezien dat ze voor
hun zaken gaan moeten vechten en

~n. Oa's_aFn hele s~~~_voor-

Ruim 2000 studenten krijgen de
opleiding op de Kampus Arenberg
111. Velen daarvan verblijven er
dikwijls het grootste deel van
de dag.
- Er heerst een onaangename " fa-
briekssfeer " op de kampus.
- Vele spoorstudenten vinden geen
gezamelijke geschikte ruimte.
- Er is geen gelegenheid voor
ruim gezamelijk kontakt.
- Er is geen afdoende -ogelijk-
heid om tijdens een vrij uur een
tijdschrift of een krant in te
kijken.
- Er is mogelijkheid genoeg voor
warme maaltijden in Alma 111,
maar er is nergens een degelijke
gezellige ruimte voor het eten
van een boterham.
- Zelfs met de beste wil van ve-
le studenten zit men met de hui-
dige oplossing ( automaten en en-
kele tafels) steeds in een "stal".

Vorig jaar werd dan ook het nij-
pend probleem aangepakt en voor-
gelegd op de Raad voor Studenten-
voorzieningen, door de groeps-
voorzitter van de positieve weten-
schappen, en door de studenten

BLOK & EXAMEN I

sussen en notas

bijqensnorren.

uit in de göê1e richting.

Onderstaande brief - of beter ge-
zegd Nota aan de Raad voor Studen-
tenvoorzieningen - bereikte de
Sociale Raad •. Op de Algemene
Vergadering werd beslist de Hever-
Iese studenten in hun eis vol-
waardig te steunen.
We publiceren hieronder de tekst
van de brief die integraal als
Nota voor de·Raad zal gebracht
worden .
....._.. -~- --=~ -- , .
( o.a. met de petitieaktie met
meer dan 1000 hendtekeningen).
Ook dit jaar werd het probleem
door de studenten van de positie-
ve wetenschappen op de voet ge-
volgd. Het jaar is praktisch ten
einde en ziehier het resultaat:
1) een voorstel gemaakt door het
planbureau. Naast de hoger genoem-
de reële noden van de studenten,
had men ook nog andere noden "
" ontdekt " waardoor het plan
uitgroeide tot een gebouwenkom-
plex, geraamd op 27 miljoen
( doc. nr.24 en 30). Op dit voor-
stel is de Raad niet ingegaan.
2) Tijdelijke oplossing voorge-
steld door de werkgroep:
- In gebouw C kan een plaats ge-
vonden wo-den.
- Het reinigen, verwarmen en ver-
lichten van de ruimte valt ten
laste van de universiteit.
- In een aantal kleinere ruimten
worden automaten geplaatst.
- Plaatsen van een toog in gebouw
C en de mogelijkheid om een per-
soneelslid van de Alma ter be-
schikking te stellen. Dit punt
bleek vlak na de vergadering niet
realiseerbaar. ( confer verslag
werkgroep) .

Oe studenten verwerpen met klem
deze oplossing, en wel om de vol-
gende redenen: Aan hun situatie
op Campus Arenberg 111 is,
zoals hoger geschetst, wezenlijk
niets veranderd. Daarenboven is
de versnippering van de ( zeer
geringen) voorzieningen zeker
niet bevorderlijk voor het kon-
takt tussen de studenten onder-
ling.

Oe studenten eisen dat men drin-
gend de ware toedracht van het
probleem onder ogen ziet. Ze stel-
len vast dat na anderhalf jaar
gedisk.l,;ssieer-en"vergaderen er
geen enkele ernstige poging is
ondernomen om aan de noden van
de studenten op Kampus Arenberg
111 te voldoen, en men geen stap
dichter is gekomen bij een werke-
lijke oplossing. Eens te meer
ervaren de studenten dat, zelfs
al willen ze in de bestaande
struktuur positief meewerken en
hun problemen kenbaar maken en
verdedigen, ze niet altijd direk
au serieux worden genomen,
dat ze doorgestuurd worden
spel van raden, kommissies en
werkgroepen.

Om eindelijk uit deze aanslepende
impasse te geraken stellen de stu-
denten aan de Raad het volgende
voor:
- beslissing tot het bouwen van
een kafetaria op de kampus die aan
de werkelijke noden van de studen-
ten voldoet.
- Vastleggen van het maximum be-
drag dat de Raad wil uittrekken
voor dit projekt ( vb 5 ~ 7 milj.
orde van grootte).
- vastleggen van de timing tot en
met de aanbesteding.
In de hoop dat deze nota voorge-
legd wordt aan de Raad tekenen

lentefeest heve,./ee I
Net zoals Heverlee (sinds 1.1.77)
tot Leuven behoort, zo ook is de
campus van Heverlee een stukje
van de Unief van Leuven.
Maar net zoals de Heverleenaars
geen echte Leuvenaars zijn, zo
ook is een Heverlees student
geen Leuvens student.
Een recent onderzoek wees uit
dat de Heverlese student minder
dan zijn stadscollega de psycho-
therapeutische dienst van KUL
bezoekt, wat hem door de psychi-
ater van dienst zeer kwlijk ge-
nomen wordt.
Dit ene voorbeeldje is represen-
tatief voor.~tientallen ver-

schillen die er bestaan tussen
de Heverlese student en zijn
Leuvense collega.

Nog een verschil: het Lentefeest
in Heverlee ging door .•• en
hoei! !

Dit Lentefeest, dat plaats had
op de terreinen van 't Sport-
kot op 27 april, werd georga-
niseerd door VTK, Wina, Sport-
kot en Cehmika en het welslagen
ervan en de ruime publieke be-
langstelling zijn een bewijs
dat het wenselijk, doenbaar en
nodig is aktiviteiten te orga-
niseren in Heverlee~voor

2

we Hoogachtend

Voor de studenten Scheikunde
Landbouw, de ingenieurstudenten,
de studenten natuurkunde en die
van het ILO tekenden hun Preses
of de Vice-preses.

alle Heverlese studenten.
Er zijn ruim 5.000 studenten
die in Heverlee werken en wo-
nen en het is normaal dat die
meer vatbaar zijn voor ontspan-
ning in Heverlee zelf, zodat
ze niet steeds naar het verre
Leuven moeten trekken.

Toch werd pas dit jaar voor
het eerst een poging gedaan om
wat leven in de Heverlese brouw-
erij te brengen. Eerst en voor-
als is er het Filmforum op Ter
Bank, waaraan de meeste krin-
gen van Heverlee hebben meege-
werkt, dat dit jaar 27 films
heeft gedraaid in het hartje

VVlvotg : p. 3
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- 30.000 fr minder verlies dan

verwacht.

Hopelijk gaan de presidia van
de Heverlese kringen van vol-
gend jaar verder met soortge-
lijke aktiviteiten om wat am-
biance op Heverlee te brengen.
Als men met een vijftal kringen
samenwerkt, kan men grotere
aktiviteiten op touw zetten
dan alleen, men kan het werk en
de financiële lasten verdelen,
en men is ook zekerder van de
publieke opkomst. Volgens mij
is zo'n formule waardevóller
dan aktiviteiten die bijvoor-
beeld door de Kultuurraad wor-
den georganiseerd voor àlle
studenten van àlle kringen,
doch waarbij geen enkele kring
zich rechtstreeks betrokken
voelt, met alle gevolgen van-
dien .••

v.v.S. VER KIE ZIN GEN
Voor de vierde achtereenvolgende
maal, werd Tendens verkozen om
de leiding te nemen van V.V.S.
Oe verkiezingen- en kampanjes ver-
liepen rustig, alhoewel ze dit
jaar wel een ander karakter kre-
gen.
Oe begin dit jaar opgerichte
A.S.B, (Algemene StudentenBond)
zorgde ervoor dat de belangstel-
ling voor de V.V.S.-verkiezingen
zich verder uitstrekte dan alleen
maar de studentenwereld. In de
kranten kreeg de oprichting heel
wat aandacht. En juist de hetze
van A.S.B. tegen het "door links
gemonopoliseerde" V.V.S., maakte
dat andere media zich met de
zaak gingen-bezig houden. Onze
nationale omroep achtte het no-
dig twee bijdragen over V.V.S.
te moeten geven in de "Aktueel"-
radio-uitzending. Gelukkig is
onze B.R.T. gebonden aan de ob-
jektiviteit; dit maakte dat de
rubrieken over V.V.S. een duide-
lijker inzicht gaven over (de
herrie rond) V.V.S.; duidelijker
en genuanceerder dan de bijdra-
gen in de kranten.
Oe traditioneel opkomende orga-
nisaties (Tendens en Front) hiel-
den het tijdens de verkiezingen
bij de verspreiding van een pro-
grammabrochure en enkele pamflet-
ten. A.S.B. pakte uit met een
spektakulairdere kampanje: af-
fiches en radiowagens werden in-
geschakeld om de studenten te
overtuigen; een strategie die
duidelijk gelnspireerd was op
deze van de broeders parlemen-
tariërs, die rond dezelfde tijd
naar de gunst van het publiek
dongen.

En dan waren er de kongressen,
op 2, 3 en 4 mei in de verschil-
lende centra.
We hebben niet genoeg materi-
aal om de andere centra te be-
spreken. We houden het dus bij
Leuven. Leuven blijkt trouwens
het belangrijkste centrum te
zijn voor V.V.S., zowel qua wer-
king, als wat het aantal mede-
werkers betreft (cfr. verslag
in Tendensbroohure).
Bij ons ging het kongres door
op 4 mei in Alma 11.
Oe opkomst was gestegen t.o.v.
vorig jaar: 650 in '76; dit
jaar waren er ongeveer BOD deel-
nemers (746 stemgerechtigden
plus "waarnemers").
In de Alma-hall probeerden de
3 opkomende organisaties nog
een laatste maal de programma's
door te spelen naar de aanwezi-
gen; er werd aan het publiek
een steunmotie met de stakende

arbeiders van de scheepswerven
Boel en Cockerill ter onderte-
kening voorgelegd, en er werden
voor deze aktie steunstickers
verkocht. A.S.B.-ers probeerden
handtekeningen te verzamelen om
te protesteren tegen de proce-
dure van de kongressen.
Rond 21u begon het kongres.
Oe voorzitter - een pluim voor
zijn kordaat optreden! - legde
de procedure uit voor de avond
en stelde de drie woordvoerders
voor van de respektievelijke or-
ganisaties.
Voor het debat begon, las de
voorzitter van de Kringraad een
motie van deze raad voor; daarin
werd voorgesteld dat het kongres
ten laatste om 23u zou beëindigd
zijn, om zoveel mogelijk mensen
de gelegenheid te geven tot stem-
ming. Oe late uurtjes tijdens
het voorgaande kongres in Leuven
indachtig, had de kongresvoorzit-
ter daar al mee rekening gehou-
den.
Kort kwamen de programma's neer
op het volgende (voor meer gege-
vens: zie de programma's):
Het Frontprogramma verdedigde
een frontvorming van alle pro-
gressieve studenten. Oe werking
moet op de eerste plaats uitgaan
naar een bondgenootschap met de
arbeidende klasse; vandaaruit
moet de strijd tegen kapitalis-
me en imperialisme gevoerd wor-
den, en moet onderwijs en uni-
versiteit aangepakt worden.
Tendens wil in eerste instantie
komen tot de vorming van een Po-
litieke Massaorganisatie van de
Studenten (P.M.S.); daardoor
moeten de studenten bewust ge-
maakt worden van hun eigen si-
tuatie en problemen; deze kon-
frontatie moet, via de induk-
tieve weg, leiden naar een front-
vorming met de arbeiders, om sa-
men strijd te voeren tegen het
kapitalisme. Tendens wees erop
dat het hier niet om korporatis-
me gaat, maar dat de te volgen
weg een noodzakelijke voorwaar-
de is om tot een band met de
arbeidersstrijd te komen.
A.S.B. had geen politiek pro-
gramma. Het gaat er bij hen op
de eerste plaats om V.V.S. te
herorganiseren tot een open, re-
presentatief orga~n van alle
Vlaamse studenten; dit moet ge-
beuren via het in acht nemen
van een aantal demokratische
spelregels, aldus A.S.B.

Het debat, dat daarna door de
zaal werd aangegaan, miste prak-
tisch gedurende een uur, haar
bedoeling; ~was vooral haar-

Stefaan Vandorpe
(V.T.K.)

V~VO{g p.
van onze campus en waarvoor de
opkomst varieerde van overwel-
digend tot goed tot matig, naar-
mate de examens naderden.
Een tweede poging tot decentra-
lisatie van Leuven naar Hever-
lee toe, was de organisatie van
een Lentefeest op Heverlese
grond,
Het was in feite een gewaagde
onderneming: een enorme (ook
qua prijs) tent huren, volstou-
wen met podia, tafels, stoelen
en vloeren, Wannes van de Vel-
de kontrakteren, volksspelen
op touw zetten en dan maar ho-
pen dat je je tent vol krijgt
met sport kotters , (al)chemis-
ten, wis- en natuurkundigen en
vernuftelingen en dat op ander-
halve maand voor de examens .••

Maar het lukte. Enkele cijfers
ter bevestiging:
- 35 lege biervaten van 50 1.
- 1,200 man die de 20 fr inkom

betaalde

kloverij die aan bod kwam; toe-
gegeven, er wàs "ambiance" en
er kon al eens gelachen worden;
maar op enkele pogingen na werd
het geen politiék debat: een
diskussie over de bedoelingen
en konkrete plannen van de ver-
schillende programma's.
Het grootste aantal vragen kwam
voor rekening van A.S.B.; hier-
bij werd één zaak wel duidelijk:
A.S.B, heeft weinig meer te bie-
den dan het V.V.S.-reorganisa-
tieplan; konkrete ideeën OVAr
de aanpak van onderwijs-, uni-
versiteits-, sociale problemen
kon A.S.B. niet geven, waar de
andere programma's wal op ingaan.

Na de bekendmaking van de uit-
slag (omstreeks 23.30u - het de-
bat zelf werd afgesloten om 23u)
waaruit Tendens als overwinnaar
kwam, werd de "Internationale"
gezongen in t~ee versies ...
Oe nationale uitslagen vind je
in bijgaande tabel.
Bij de tabel moet volgende in
acht worden genomen:
in de percentuele vergelijking
tussen '77 en '77 hebben we het
percentage van 0.S.F.('76) ge-
plaatst onder A.S.B., vermits de
programma's ongeveer gelijklo-
pend zijn; ~etzelfde voor het

Front en M_L.B. ('76).

"Stop V.V.S." kwam in '76 niet
op, en A.L.S. (Aktiegroep Link-
se Studenten - Brussel) kwam
dit jaar als zodanig niet op.
Ook moet erop gewezen worden dar
in '76 het aantal te verdelen
mandaten 172 bedroeg, tegen 167
dit jaar.

We geven je enkele vaststellin-
gen ..
Het programma van A.S.B. (O.S.F.)
krijgt een dubbele score dit jaar
t.o.v. '76 (in '75 had O.S.F.
25% van de mandaten).
Het Frontprogramma (M.L.B. in
'76) ging in de l~atste drie
jaar telkens met ongeveer 10%
achteruit (in '75: 33% van de
mandaten) _
Tendens gaat dit jaar ook wat
achteruit (met 3,7% t.o.v.'76);
in '75 haalde Tendens 37% van
de mandaten.
We gaan ons niet aan interpre-
taties van de cijfers wagen;
die zullen wel uitgelegd worden
naargelang de strekking die men
voorstaat.

Goed. Tendens gaat het dit jaar
dus waar proberen te maken, met
als voorzitter Jo ALGOED (V.V.S.-
Leuven) •

• 4
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centrum aantal verkozen mandaten aantal, mandaten I I BLOK &
A.S.B. FRONT TENDENS STOP VVS eer centrum EXAMEN IS

ANT\ol:RPEN 11 3 10 2 26

BRUSSEL 10 5 8 - 23

GENT 8 6 25 - 39

ORTRIJK 7 1 9· - 17

LEUVEN 15 4 28 - 47

NUHO 6 3 6 - 15

totaal, 57 22 86 2 167

S 1977 34,1 13,2 51,5 1,2 100

~ 1976 16,8 23,3 55,2 4,7 100
(OSF) (MLB) (ALS)

Wij hopen dat V.V.S., onder lei-
ding van Jo, echt werk kan ma-
ken van een degelijke inplan-
ting van V.V.S. in alle centra;
voornamelijk zal een inspanning
moeten gedaan worden in het
L.U.C. (Diepenbeek) en voor het
.U.H.O.

We hopen ook op een goede samen-
werking tussen de V.V.S.-werking
en deze van de bestaande studen-
tenorganisatie per centrum; dat
kan alleen maar een bredere en

betere studentenwerking bevorde-
ren (o.a. via de fakultaire werk-
groepen en de P.M.S.)
De hoofdtaak zal erin moeten be-
staan een zo groot mogelijk front
te maken van alle progressieve
studenten, en dit op een zo
breed mogelijk platform; dit om
het hoof te kunnen bieden aan
de problemen die zich (zullen)
stellen op diverse domeinen in
onze samenleving.

nm

de handschoen opnemen

en zorgen dat je ze

niet tegen je neus

krijgt.

BLOK & EXAMENS: OOK VOOR JOU
I

Onder deze titel kan je in Acade-
mische Tijdingen van 28 april 11.
een nuttig schrijven vinden.
Een aantal mensen hebben getracht
een aantal concrete gedragslijnen
rond examenstrategie voor te stel-
len, welke je best eens rustig kan
doorlezen.
Aanvullend willen we je nog enkele
bedenkingen en tips meegeven.

BLOK & EXAMEN I

je hersens laten werken tot ze

er zwart van zien.

Vooraan in je coLLegerooster op
de gele bLadZijden is het volle-
dig examenreglement opgenomen.
Telkenjare blijkt dat een groot
aantal studenten moeilijkheden
ondervinden omdat ze hun pLichten
noch rechten kennen. Het is in je
eigen belang te weten waar je recht
op hebt; bij wie je om advies,in-
formatie en hulp terecht kan; aan
welke regels de examinatoren z1ch
te houden hebben .•.• .

lees even aandachtig door I

, bij mondelinge examens heb je
steeds recht op een schriftelijke
voorbereiding van 20 minuten '

, alle examens worden - behalve
bij overmacht(!) - afgenomen in
facultaire lokalen'

, als je niet deelneemt aan de
examens of je deelneming stopzet,
moet je onmiddellijk de ombudsman
schriftelijk verwittigen - geef
de reden van die beslissing op en
tevens het tijdstip van stopzetting
In dit geval word je gelijkgesteld
met de niet-gesLaagden (dus met
mogelijkheid tot herkansen in sep-
tember). Heb je de ombudsman niet
verwittigd voor de beraadsLaging
van de examencommissie (=deLibera-
tiedag), dan word je gelijkgesteld
met de afgewezenen (dus moet je

sowieso het jaar overdoen).
- enkel voor de studenten van de
faculteit Toegepaste Wetenschap-
pen worden ook deze gevallen als
niet-gesLaagden geproclameerd.-

, zowel aan de niet-geslaagden
als aan de geslaagden wordt bin-
nen de twee weken na de proclama-
tie een gedetailleerde uitslag in
code meegedeeld.'

, voo-r vakkenw'ëarop men ten min-
ste 12 op 20 behaalde, kan men een
vrijsteLLing bekomen, op voorwaar-
de dat ..over aLle vakken examen
werd afgelegd ( je moet j~ voor
elk examen persoonlijk aanbieden)
én je in het totaal ten minste
50 % behaald hebt OF in ten minste
de helft van de vakken geslaagd
bent ". Oe examinatoren verlenen
geen vrijsteLLingen wanneer deze
voorwaarden niet vervuld zijn.

, de ombudsman (een monitor, lid
van het A.P. of W.P.) treedt op
als bemiddelaar tussen studenten
en examinatpren. AD VALVAS kun je
vernemen waar en wanneer je hem
kunt bereiken. ( je kan bij hem
of haar terecht indien je een ver-
andering wenst in je examenrege-
ling - maar maak daar geen mis-
bruik van! - of als je je deel-
name aan de examens stopzet of
als je klachten hebt i.v.m. het
examenverlooo ... ) •

, bij geschillen kan je in aller-
laatste instantie terecht bij de
vice-:rector Se:rvotte(Naamse stro
22 - Hallen) '.

Wanneer je opwek-,kaLmeer- 0
sLaapmiddeLen wenst te gebruiken,
raadpleeg dan steeds voorafgaan-
delijk een arts.
Twee studentendokters staan met
raad en daad voor jou ter beschik
!:ng in hat~Metfi,8Ch

Studenten, Ladeuzeplein 16 en
tel. 016/23.51.88.

Voor al je psychologische,soci-
ale, medische of practische vra-
gen kan je terecht bij Teledienst
Examen, Ladeuzeplein 16 en tel.
016/23.51.88 ( zie fiche die je
werd meegegeven in je jaar en je
vindt el' tevens een afdruk van
op blz. 1 in deze Veto)

Andere nuttige adressen zijn :

Dienst voor Studie-advies,Munt-
straat 24 en tel. 016/22.56.84
Universitaire Parochie, Jan
Stasstraat 2 en tel. 22.78.08
Sociale Dienst,Bogaardenstraat 3
of Jan Stasstraat 12 en tel.
016/23.53.74 of 22.10.32 en 38
In de mate van het mogelijke wil
ook de A.S.R., Bogaardenstraat 3
en tel. 23.85.75 je helpen.

Libanon Hulpaktie
Iedereen kent de problematiek
van Libanon; zo kan je dus ook
begrijpen dat er een medische
nood bestaat in de verschillen-
de kampen van de P.L.O.

Om hieraan wat te verbeteren,
heeft de vertegenwoordiger van
de P.L.O. in Brussel, de heer
Nalm Khader. kontakt opgenomen
met het Universitaire Gele
ruis en met Medika.

Zij wensen een beroep te doen
op medische studenten en afge-
studeerden en EHBO-ers.
Het werk omvat de verzorging
van gewonden in de P.L.O.-kam-
pen van Libanon. Tevens komen
er infekties en andere ziekten
voor. die vele medische helpen-
de handen noodzakelijk maken.
Kortom. voor iedereen die iets
weet van geneeskundige verzor-
ging. is er werk te doen.

Het verblijf en onkosten (eten.
drinken, slapen. kleding. siga-
retten ••• ) zijn gratis. De reis
kan geheel of gedeeltelijk ver-
goed worden. naargelang de ver-
blijfsduur.
Het spreekt vanzelf dat een ver-
blijf geen vakantie is om een
land te bezoeken; er dient wer-
kelijk gewerkt te worden.
Voor hen die bang zijn van oor-
logselementen. kan gezegd worden
dat ze enerzijds beschermd wor-
den door de Conventie van Genève
sn andar~ijda door da Foday1gn.
,ort gezegd. het belooft een
heel interessant verblijf te
worden. dat de mogelijkheid
biedt mensen. die het echt no-
dig hebben. daadwerkelijk te
helpen.

Deze inspanning voor hulp voor
Libanon ve~Pt al geruime

~------~-------------------------------------~ ,

tijd.
Ondertussen hebben zich al en-
kele studenten aangemeld voor
het werk. Financiële hulp, die
voor een degelijke operatie on-
ontbeerlijk is. is ondertussen
binnengelopen. zowel van privé-
personen als van instellingen;
zo stortte de organisatie "Broe-
derlijk Delen" 200.000 fr voor
het projekt.
De organisatoren willen daarom
al degenen. die bijdragen tot
het welslagen van de aktie. dan-
ken. en hopen dat er' nog steeds
mensen bereid zijn iets bij te
dragen.

Gelnteresseerden om te helpen
kunnen hun naam opgeven aan Jos
DESMET. presis van Medika. Ter-
vuursestraat 9 te Leuven (tel.
016/22.91.56).
Financiële steun wordt nog steeds
met dank aanvaard o~het nunmer
551-2221801-85 van~t Universi-

4

taire Gele Kruis. met vermelding
"Hulp aan Libanon".

Het vertrek naar Libanon is voor-
zien voor eind juni; daarom.
als je enige interesse hebt.
neem zo snel mogelijk kontakt op

U.G.K.-Medika



VERHUIS?!
1. Van september '76 tot en met

januari '77 werden de drie
vergaderzalen op de Bogaar-
denstraat 3 150 keer ter be-
schikking gesteld van de ra-
den. kringen. verenigingen
en werkgroepen. Deze zalen
worden gratis in gebruik ge-
geven.

2. In diezelfde periode kwamen
er langs de A.S.R. 70 aanvra-
gen vaat universitaire loka-
len voor dezelfde soort groe-
peringen; ze werden gebruikt
voor vergaderingen. meetings.
kulturele aktiviteiten. We
hebben er geen idee van hoe-
veel aanvragen van studenten
rechtstreeks aan de universi-
taire overheid werden gericht.
Het zal niet ver mis zijn als
we stellen dat gemiddeld el-
ke werkdag 1 universitair lo-
kaal gebruikt wordt door stu-
denten(organisaties. Voor de-
ze universitaire lokalen moet
300 fr (voor auditoria) of
1.000 fr (grote Aula) betaald
worden. En er is een voorstel
van de universitaire beheer-
raad om de prijzen te verdrie-
voudigen.

3. Per jaar betaalt Kultuurraad
ongeveer 20% van haar werkings-
budget aan huur voor diverse
lokalen om haar werkgroepen
onder te brengen. Oe werkgroe-
pen die een vaste infrastruk-
tuur nodig hebben (zeefdruk.
krea. fotografie. lay-out)
zijn op de H.Geeststraat in
2 lokalen ondergebracht.

4. Oe gespreide ligging over leu-
ven en Heverlee van de raden.
maakt het niet altijd gemak-
kelijk voor de studenten om
er kontakt mee op te nemen;
en om een goede werking tus-
sen de raden te laten verlo-
pen. moeten er per jaar aar-
dig wat kilometers afgelegd
worden door de medewerkers.

gin dit jaar zocht zij dan ook
naar een groot gebouw waar een
groot stuk van de studentenakti-
viteiten. de werking van de Kul-
tuurraad en deze van de andere
A.S.R.-raden degelijk onderdak
kunnen vinden.
Per 1 augustus '77 verlaat de
U.C.l.-studentenorganisatie
C.I.E.E. haar gebouw. de ·Cer-
cle" in de Van Evenstraat. Mits
enkele aanpassingen is dit ge-
bouw uitermate geschikt om de
studentenwerking van de K.U.
leuven grotendeels onder te bren-
gen.
am dat te verkrijgen werd kon-
takt opgenomen met de Raad van
Studentenvoorzieningen. met het
Planbureau van de unief en met
rektor Oe Somer. Na heel wat ge-
sprekken werd eind april de kon-
klusie getrokken dat er vanuit
de universitaire overheid geen
enkele bestemming voor de "Cer-
cle" is voorzien: het gebouw
kan in principe dus toegewezen
worden aan de studentenwerking.

VOOr de "Cercle" echter defini-
tief door de studenten kan ge-
bruikt worden. moeten er nog
een aantal knopen worden door-
gehakt. waarvan de financiële
niet de minste zijn. Het is ook
nog afwachten wanneer de noodza-
kelijke herstellingen aan het
gebouwen de aanpaosingen zul-
len voltooid zi'n.

mm

Is het duidelijk dat er bij de
leuvense studenten nood is aan
een goede infrastruktuur? Een
ruimte om allerlei studentenini-
tiatieven op een degelijke en
goedkope(!) manier mogelijk te
maken?

Kortom. een socio-kultureel cen-
trum in leuven voor haar studen-
tenbevolking is meer dan welkom.
Door haar werking voelde op de
eerste pïaats Kultuurraad een
dergelijke nood aan. Vanaf be-

We hopen nu alleszins dat de
universitaire diensten werk zul-
len maken van de "Cercle". zodat
hopelijk vanaf hst begin van
volgend akademiejaar de "Cercle"
een nieuwe ontmoetingsplaats
wordt voor de studenten van de
K.U.leuven.

een tste Ih
Eigenaardig. er best.an in leuven
zes natuur- en dieetvoedingswin-
kels. en t.ch kan je niet zeggen
dat er twee dezelfde zijn. Telkens
vind je er een nieuwe inrichting.
een andere praduktengamme. een
andere ideologie. kortom ean an-
dere geest.
"In 't peerdeken malagijs· start-
te op 18 sept.76. met de bedoe-
ling de antroposofie en al haar
praktische zijden een kans te ge-
ven zich te ontplooien. Wat be-
tekent dat. en hoe breng je dat
in de praktijk ?

Oe antroposofie is een levens-
wijze ontstaan uit de inzichten
en ervaringen van Rudolf Steiner
(1861-1925). Hij gaf een reeks
impulsen van waaruit verder ge-
werkt en geleefd kan worden.
Vanuit een bepaalde visie over de
mens en kosmos ontstonden een

Daarmee wordt het mogelijk ons eventueel voor
te bereiden op een school. Iemand uit leuven
volgt thans een opleiding tot leerkracht in
een Vrije School. Een voordracht han reeds
plaats in maart 77 en een derde is voorzien
in oktober 77 • samenlopend met een tentoon-
stelling over de werken van de ~inderen.

Oe biologisch-dynamische landbouw zorgt voor
produkten die kwalitatief hoogstaand zijn. Deze
worden in onze winkel verkocht, dit stelt ons
in staat onze informatieve taak financieel te

steunen. Dat wij daarnaast nog andere
produkt en verkopen zoals speelgoed

uit hout. spinnewielen. kosmetika
zepen. is eveneens bedoeld om

kwalitatief goede dingen te kunnen
aanbieden die in het leuvense

moeilijk of niet te vinden zijn.
Daarbij steunen we vaak andere
personen (groothandelaars. pro-

ducenten) die elders in België
of zelfs in het buitenland
dezelfde doelstellingen pro-
beren te verwezenlijken.
Dit artikel weze slechts een
eerste kennismaking. Verder

zijn we bereid wat meer uit te
breiden over een enkel onder-
werp. bv.de biologische
dynamische land- en tuinbouw.
Verdere info en beeken zijn bij
ons te verkrijgen: Ravenstr.98.

hele reeks praktische
verwezenlijkingen •
Zo groeiden uit zijn

pedagogische aanwijzin-
gen de Vrije Scholen
(of Steinerscholen) in
verschillende landen.
Uit de geneeskundige aan-
wijzingen ontsproot de
antroposofische genees-
kunde. en zo heeft men op
vele gebieden vernieuwende
impulsen verder uitgewerkt.
(muziek. eurythmie. landbouw.
scheikunde. natuurkunde. architektuur.
bijenteelt. schilderkunst. religie enz.)

Onze winkel is bedoeld als informatiecentrum
naar buiten uit. en als centrale plaats om
zich naar binnen toe te verdiepen.
Op pedagogisch gebied proberen wij de mensen
zoveel mogelijk te vertellen over de Vrije Scholen.
Wij zijn bereid te starten met een groep die speciaal
de pedagogie als werkterrein heeft.

een job?
de jobdienst
Het is de hoogste tijd om je te
laten inschrijven indien je tij-
dens de zomervakantie een centje
wilt bijverdienen.
Je kan terecht bij de Jobdienst.
Jan Stasstraat 12 te leuven.

Enkele aanbiedingen :

Heverlee tijdens de zomermaan-
den. keukenpersoneel
idemZaventem

Diegem : van 18 juli tot 12 au-
gustus. opbouwen van re-
clamestands in grootwaren
huizen; wagen nodig.

Oostmalle : van 1 juli tot 7 okto-
ber. een typiste
van 1 juni tot 13 sep-
tember.adminstr.kracht

Brussel : hostessen (meertalig)
Frankrijk : druivenoogst
Brussel : reisbegeleiders van

juni tot septmeber.

--$--
PAS VERSCHENEN PusLI CAT IES ,

Het Neder"LandataUg OndeY'Wijs -
Drie jaar Beleid. 180p. / gratis

Ministerie van Nat.Opvoeding
Arcadengebouw
1010 BRUSSEL

- Het Onderwijs in België.
110p./100 fr. 000-0014702-55

Belgisch Instituut voor Voor-
lichting en Documentatie
Montoyerstraat 3
1040 BRUSSEL

BLOK & EXAMEN I

je niet laten afleiden.
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KUL TUURRAAD-NEW-LOOK I
denten brengen hun vrije tijd
niet alleen door in hun fakul-
teit,maar trachten juist bij de-
ze gelegenheid buiten de fakul-
teitsmuren te treden.En dit is op
zijn eigen zeker niet te betreu-
ren.Daarom dient kultuurraad er
voor te zorgen dat ook voor de
behoeftes op dit vlak oplossingen
gevonden worden.Hierbij dringen
zich onmiddelijk twee vaststellin-
gen op met de daaruit voortvloei-
ende initiatieven.
1~ Oe. noodzaak aan e.en degeli.jk
~VlLL6.tt. an..i.ma..ü.ezaal..

Votgend [aa», d.U Ujcûüp vitJten (?)
we. 10 ja.alt me..<. '68.KunnVt we. d.U
be.ttJt doe.n,dan tJtvoo~ te. zo~gen
da..t 10 ja.alt na. de.zf. h.UtoJt.i.6c.he.
9 e.be.wtte..n.i.6 tJt e.en n.ie.uwe wind
doon: df. ~tude.ntenbeJAJeg.i.ng ga.a.t
1®U.e.n? Ku.Uw..wta.a.d wUt op haaJt
ge.bied h.i.tJt e.Vt ~tf.e.ntjf. toe. bij-
dltagen.He.t [aa»: 1911-1918 moe.t
e.en ~ta.p na.aJt cüe. vtJtn.<.wwing
djn.He.t voo~te. middel. woJtdt
e.en ~oUo-kuU.ulte.el. a.g.<.ta.Ue.-
ce.n.tlwm gel.f.gen .i.n de. Van Even-
U/LaAt; de. hu..Ui..ge. C tJtCte.. AndtJte.
~tude.ntVVt4de.n 06 vVteMg.i.ngen
zuUVt .i.n dez« veto 06 be.g.i.n vot-
gend jttalt. hun ptannen wet u,U de.
doe.ken doen.Ku.Uw..wta.a.d hatvt
ptanne.n liggen ~e.f.CÛ k.la.aIt.. En
he.t ~ CÛUVLovVtdat we. he.t h.i.tJt
wilten he.bben.

e. Opvang van v~e.e.mde. ~tude.nte.n e.n
t.<.jdeli.jkf. ov~chUng~mogeli.jk-
heden. :----------------------------------
Isol staat in voor de opvang en de
begeleiding van de buitenlandse stu-
denten aan de KUL.Tevens zal er ge-
zorgd worden voor de mogelijkheid
om mensen te logeren voor één of '
een paar dagen.
.6!~~~~h:.
Buiten dit alles is er nog plaats
voorzien voor het huisvesten van
een tiental studenten.

Ge kulturele en infrastrukturele
voorzieningen in Leuven zijn onbe
staande.Buiten de Grote Aula,met

Je ziet,een groot kompleks met heel haar overbezetting aan aktivitei-
wat mogelijkheden. Oe verhuis naar ten is er geen enkele zaal in Leu
de Cercle betekent dat we eindelijk ven die de mogelijkheid biedt om
het middel in handen hebben om een muziek- en toneelavonden op een
stevige werking uit te bouwen.Het min of meer treffelijke manier te ~.
betekent echter niet dat deze werk- organiseren. Oe Alme is duur,akkoe-
ing al verwezenlijkt is.Hiertoe zal stisch zeer slecht en in niets
iedere raad op haar terrein een zwa- voorzien op dergelijke avonden.De
re inspanning moeten leveren.De ver- Vlaamse Leergangen en de Stads-
dediging van de sociale sektor,een schouwburg zijn niet te betalen.
serieuse aanpak van het onderwijs- Het Bste verdieping van Wijsbe-
systeem,de verdere uitbouw van de geerte en Letteren is niet vast
sportinfrastruktuur en eindelijk te krijgen voor buitenstaanders
een duidelijk en ondubbelzinnig kul- en is ongeschikt. Waar moet de stu-
tuurbeleid zijn enkele van de reeks dentenwereld met haar talloze ak-
te behandelen problemen.Na 10 jaar tiviteiten heen?

Door haar ligging en haar infra- mag het voorbije geëvalueerd worden Komt daarbij dat het organiseren
strukturele mogelijkheden is de Cer- mear moet tevens aan de toekomst ge- van aktiviteiten telkens enorme
cle ideaal geschikt voor de opbouw werkt worden.Nostalgie,jeugdsenti- bedragen aan huur van geluids-,
van een nieuwe studentenwerking. ment of dagdromen naar de mooie tij- lichtinstallaties,rekleme, ••enz
Oe werking van de raden als verteg- den van 'S8 heeft geen zin. Er moet vragen.Dit resulteert in het feit
enwoordigers van de studenten schept gewerkt worden om nieuw leven en dat om iets te organiseren in
de noodzaak om gehuisvest te zijn kracht in de studentenbeweging te Leuven de basiskosten zo hoog
daar waar de studenten zitten.Ge~ blazen.Daartoe zijn nieuwe initia- zijn dat men zich enkel aan super-
daan met ergens vanuit een uit- tieven onontbeerlijk. kommerciële produkties kan wagen
hoekje van Leuven de kultuur te anders is het deficiet onvermij-
zitten preken.De uitbouw zal zo- 2° Kultuurraad de animator en pro- delijk.Tal van artistieke en in-
danig geschieden dat ze een ruim en motor van dit centrum.: houdelijk interessante produkties
gedifferentieerd publiek kan aantrek- ---------------------------------- moeten wij helaas laten voorbij- wordt er een· werkgroep program-
ken.De middagkoffiedrinker,de poli- In dit alles heeft Kultuurraad gaan omdat gewoon de middelen en matie· opgericht. Deze werkgroep
tiek gelnteresseerde,de kreativeling,een zeer specifieke en belang- de infrastruktuur niet voorhanden bestaat uit alle mensen die inte-
de muz1ek-,film--of~neelliefhab- rijke rol te vervullen.Buiten haar is.Aan dit alles zou de animetie- resse hebben om na te gaan welke
ber,ja zelfs de toevallige langsko- verantwoordelijkheid in verband zaal definitief san eind moeten produkties OP ~e~ied van toneel.
mer allen moeten hun gading kunnen met de v~je.tiJd4b06tLding~tkto~ stellen.Deze zaal met haar kapa- muziek,film,kabaret de moeite
vinden in dit centrum,met haar kant- krijgt zij de taak als animato~ citeit van circa 250 man zou ie- waard zijn om naar Leuven gehaald
oren,ateliers,vergaderzalen, anima- en ~mot04 van dit socio-kultu- dere avond open zijn.Samen met de te worden.Er zal dus moeten
tiezaal,bar en studentenkamers. reel agitatiecentrum.Zij zal er- fakulteiten en de Leuvense Stu- worden naar alternatieven.interes-
Daarom krijgt het gebouw een veel~ voor moeten zorgen dat er een dentenverenigingen zou dan gewerkt sante initiatieven. nieuwe produk-
vuldig~ ~aak: , sfeer geschapen wordt, dat mensen worden aan een gedifferentieerd ties maar vooral naar kwalitatief
~!_~~~.6_~~:. graag afzakken naar de cercle en progra~ van film.muziek,toneel, hoogstaande aktiviteiten.Daarnaast
Oe kantoren van de Algemene Stu- dat er ook wat te beleven valt dat voordracht.tentoonstellingen, ••enz staat zij ook in voor het organi-
dentenraad,van Kringraad,Kultuur- een groot publiek aantrekken kan. Daartoe zal de zaal uitgerust wor- seren van happenings en aktivitei-
raad,Isol en tevens gedeeltelijke Tenslott~ n:-oetzij het 6oJw.l.tuu- den met een vast podium met de no- ten buiten het centrum.Zij is te-
permanenties van sociale en sport- en vVte.~~g~te.ven ~tim~n. dige infrastruktuur voor geluids- vens verantwoordelijk voor de uit-
raad zullen er gehuisvest worden. Samen met de vertegenwoordigers en lichtregeling en tevens een gave van een maandelijkse aktivi-
b. In.6o~e..6 ce.~' van deze groepen moet zij zoe- projektiekabine. teitenkalender voor het Leuvense
____________________ : ken naar een harmonisch en een te Oe zaal zal dus de rol spelen van met speciale aandacht voor hetgeen
Door de centralisatie en door de verantwoorden kultuurbeleid. een plaats waar men steeds terecht zich in de animetiezaal afspeeld.
ligging is dit centrum ideaal ge- Hoe gaat dit nu konkreet uit- kan voor zijn ontspanning door een ZO Oe. g~ote. be.hoe.~te. aan ~kg~oe.p-
schikt om het informatieknooppunt gewerkt worden.! stukje verantwoorde programmetie. e.n e.n de. da.aJt.voo~ nodiae. .i.n~~-
van de studentenwereld te worden. 1. Oe. .6oJw.l.tUUWVtk.<.n . Kultwrraad is ervan overtuigd dat tLwlt.
Tevens zal er speciaal aandacht aan - - - - - - - - - - g.- dergelijk initiatief een noodzaak Aan de hele Leuvense Universiteit
besteed worden om deze informatie Kultuurraad moet samen met de is geworden om de kulturele sektor bestaat praktisch geen mogelijk-
op een efficiDnte en aangename ma- fakulteitsafgevaardigden zoeken in het Leuvense nieuw leven in te heid om zijn vrije tijd op een
nier te laten doorstroman (vb. ak- naar en programmeren van een zin- blazen.Het is tevens een enorme kreatieve wijze door te brengen.
tiviteitenkalenders - verzorgde volle vrijetijdsbesteding in de stimulans voor verenigingen en fa- Nochthans is de vraag naar derge-
permanenties - u~thangborde~ -••l fakulteiten zelf.Zij moet de fa- kulteiten om aktiviteiten te orga- lijke vrijetijdsbesteding groot.
~:_~~_~~_~~~~~~~g::. kulteitsafgevaardigden de m1ddel- niseren. Daarom tracht Kultuurraad nu al
Buiten het verschaffen van infor- en en de informatie geven om ini- Voor de planning en coördinatie jarenlanr de studentenwereld een
matie zal er een stencildienst,een tiatieven te kunnen nemen en uit van de aktiviteiten in deze zaal groter aanbod van werkgroepen te
dokumentatiecentrum.vergaderzalen. te werken.Tevens moeten de fakul- vVtvo~ : p. 9
•••enz. ter beschikking gesteld wor- teitsafgevaardigden kultuurraad •
den van de gelnteresseerde.Dok ho- wij~en op de behoeftes en op de
pen wij een volledig uitgeruste reeele noden die in Leuven aan-
an1matiezaal te kunnen aanbieden, wezig zijn om een degelijk kul-
wat het organiseren van aktiviteit- tuurbeleid uit te bouwen.Oe fakul
en aanzienlijk moet kunnen verge- teitswerking staat onder de be-
makkelijken en dos stimuleren.Blij- voegdheid van de Algemene vergad-
ven nog de goed uitgeruste werk- ering van Kultuurraad,die daarbij
ateliers zoals fotografie. zeefdruk. nog de kontrole uitoefent op de
•••enz waar iedereen beroep op kan totale werking.
doen. TI. Oe. ce.ntJr..ale. ,,'" "h i ..,,:
d.On.tmoe.t.i.n ~- .en an.ûna.t.i.e.ce.n.tJw.m. - - - - - - - - ':~~':;1 ------------9---------------------:: Buiten de fakulteitswerking is er

een tweede belangrijk luik in de
werking van Kultuurraad.Het is im-
mers niet zonder meer logisch dat
heel de vrijetijdsbesteding enkel
en alleen fakultair georganiseerd
wordt.Een vb. om het iets duide-
lijker te maken.Het is niet omdat
je ingenieur of pol&soc studeert
dat je graag in een koor zingt of
graag een film ziet.Heel wat stu-

1° Uitbouw v.n een
s.cio-kultureel
-,!~~~!!~!~~~~~!:

_"
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Er zijn al veel elementen opgenoemd
die deze taak verduidelijken.De bar,
de ateliers,de an1matiezaal.de ver-
gaderzalen enz ••• zijn allemaal
elementen die moeten helpen deze
funktie naar behoren te vervullen.
Aangezien dit voor het grootste deel
de specifieke taak van Kultuurraad
zal worden, zullen we hier verder in
dit artikel nog op ingaan.

een zenuwslopen'

de wedren tegen

de tijd.



11. Oe Centrele werkinggeven:'74-'75: 2 werkgroepen die
in het toteel 80 men bereikten.
'75-'76:4 werkgroepen die in het
toteel 180 men bereiktenJ'76-'77
9 werkgroepen die in het toteel
ongeveer 300 men bereikten.Voor
het ekedemiejeer '77-'78 liggen
de plennen kleer voor een kleine
twintig werkgroepen die er zouden
moeten in slegen circe 600 men
wekelijks de kens te bieden op een
zinvolle vrijetijdsbesteding.
Er zijn 3 soorten werkgroepen die
telkens verschillende infrestruktu-
rele noden vregen zo heb Je:

!~_g~_~~~~~~~~~~&rQ~e~~lwerkgroepen
weerbij professionele krechten worden
eengetrokken voor instruktie. (pri-
mitief densen-bellet lichamelijke
ekspressie-reneissence densen-kles-
siek densen-toneel-jezz-muziek.)
~:_g~_~~~~~~~_~~~~g~~~e~~lwerk-
groepen die zelf een sterke interne
struktuur hebben. (Het leuvens Univer-
siteir Koor-Oe Kegeleer - Studen-
tenkeberet- SCheekklub-lezerop.)
~:_g~_~~~!!~~~~~S~!e~~l zijn de
werkgroepen die konstent een ete-
lier of werkruimte ter beschikking
stellen ven de studenten. (zeef-
druk-fotogrefie-kree-weven-betik-
ken-film-ley-out.)
Kultuurreed meent wel te mogen be-
sluiten det el deze werkgroepen en
de ruime publieke belengstelling
voldoende hun nood zeek eentonen
Oe verentwoordelijke zelf ven de
werkgroepen zullen regelmetip, se-
men komen om hun problemen te be-

Van 8 tot 12 augustus 1977 richt
de Werkgroep Technologie (Dia-
loog vzw) in salOenwerking met A-
TOL vzw (Aangepaste-rechnologie
voor Ontwikkelingslanden) een
werkweek Aangepaste Tachniek in,
die zal uitlopen op een studie-
dag over energievoorziening in
de Derde Wereld op 13 augustus.

Oe eerste bedoeling van de werk-
woek is met eenvoudige materi-
alen el F~reedschap een aantal
werktuigen en toestellen te bou-
wen, dIe eveneens gemakkelijk
kunnen vervaardigd worden in
ontwikke11ngslanden met aange-
paste grondstoffen en gereed-
schappen. ~ogelijkheden hier-
van zijn:
een waterram, windmolens met 0-

llevaten en zeiltjes, watermo-
len voor een traaglopenda ri-
vior zonder verval, een eier-
broedkast, landmeetmateriaal,
een puttenboor.

Jaarnaast worden ook een aan-
tal toestellen gepland die in
België konkrete mogelijkheden
bieden voor de toepassing van
Zachte Techniek, vooral op het
gebied van energievoorziening.

Van deze technieken zullen er
ook een aantal op maquetteschaal
vervaardigd worden, als materi-
aal voor een tentoonstelling o-
ver zachte techniek, waarmee
kan tegemoet gekomen worden aan
de aanvragen van inrichters
van biosmarkten, milieudagen .••

Op de hierboven vermelde projek-
ten wordt telkens een groep aan
het werk gezet. Oe groepen zul-
len vOOr de werkweek een afzon-
derlijke voorbereidende verga-
dering houden.
Iedereen die zin heeft om op een
krBat1BvB w1j~a aan aantal tech-
nieken toe te passen en ideeën
op te doen om zelf mee te kunnen
bouwen, is van harte welkom.
Ook mensen die niet technisch ge-
vormd zijn worden verwacht; het
is de bedoeling dat de techniek
niet in handen van de specialis-

I. Oe Fakulteitswerking, •
FAKULTEITSWERKING------------------ uitbouw v.kulturele

fakulteitswerking.
- uitbouw v.een globaal
~erantwoord kultuurbe-
leid.
- Kontrole op totale
kultuurraadwerking.

~----------- -----------~

~~~~~~~-~~~~~~!~~.
Fakulteitsafgevaardig-
~en en vertegenwoordi-
~ers v.d. centrale wer-
king.

, •
WERK- ANUv..DE BAR. KANTOOR
GROEPEN. "

-------
-------- PROJEKTEN ontmoet- - Sekre-

- cfr. --------- ingsruim tariaat.
lijst v.d - anime- te - acinini-
werkgroep tiezaal. stratie.

- happen- - dienst-
ings. ~erlening.
- projek-
ten.

---- ---------- ---------- ----------- -----

~RKGROEP ~RKGROEP BARCON- SEKRETA-
ENVERGAV. PROGJW(- SOmUM. RIS.--------- MADE. -------- --------

---------
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spreken in een werkgroepenverga-
dering.

Dit alles wordt ondersteund door
ten eerste een sekretariaat waer
de gehele edministrtie gebeurt. en
daerbuiten nog aan uitgebreide
dienstverlening gedean wordt.
Men kan hier tevens steeds te-
recht om allerhande informatie
te bekomen.
En ten tweede door een bar-ont-
moetingsruimte.Oe rol die de ber
speelt in dit geheel is één ven
ondergeschikte. toch daarom niet
onbelangrijke aard. Zij is geen
doel op zichzelf. meer we"l een mid-
del om de werking vlotter en aan-
genamer te laten verlopen.
Oe bedoeling is zonder meer dui-
delijk:via de bar een verhogen
van de kontakten met een groter
publiek.

VU u.jn de ptannen van KuLtuUlllU14d
VOOII. volgend [aa»: Het .i.6 een zwalte

sekretar. u,Uda.ghLg cüe we. aangegaan u.jn,
lMa)t ze .i.6 daJlJtOmniet mindfl.ll.
boelsnd, .i..nt.e.gendee.l • GJtaag doen

JU "U" f w~ nu al. "een "0pIlO ep op a.I.le vlLi jwil.-
i .. l!...igvu. die. wil.len mee. weJtken aan

dil. ~e6,weJtklvt4ch.t en e.nthoe-
6.û:t6me zuU.en we. .ómtvu. volge.nd
[aa»: ze.kfl.ll. kUMen geblt.l.Uken. Heb1------------------------------1 je. .û:leeë.n,wil. je met het Un en
tvtd fl.II. meeweJtken 06 wil. je gWO on
maM. u.ttt hL 6o.ltnla.tie 6pILing g e.II.U.6 t
ee.n6 b.Uuten. Andvu. 6puken we ze-
kfl.ll. a.6 volgend a.ka.demi6ch ja.a.ll..

2 afgevaardigde be-
heerders +,de voor-
zitter.

2 aTgev.
beheerd.

Hoofdbe-
heerder

+1 afg..b.

BEHEERRAAV VAN OE VZW KULTUURRAAV.

Voor de duidelijkheid een organigram van de
kultuurraadwerking 1977-1978.

ten blijft. Er is eveneens nood
aan mensen die bereid zijn om
praktische klusjes op te knap-
pen. zoals koken, inkopen ...

Het geheel zal doorgaan in WIJG-
MAAL bij leuven, waar ook ge-
zorgd wordt voor een goede huis-
vesting en voeding. Voor gezin-
nen die als geheel willen deel-
nemen, wordt een programma voor-
zien.

Oe deelnemingsprijs is 1.100 fr
per persoon voor de werkweek
(huisvesting en voeding inbegre-
pen). Oe deelname aan de studie-
dag (13 augustus) bedraagt 150
fr voor studenten en 200 voor an-
deren.

Wie interesse heeft, kan inlich-
tingen bekomen en zijn voorkeur
en wensen meedelen op volgende
adressen (liefst schriftelijk):

ATOL, VZamingen8traat 5
3000 Leuven, 016/22.45.17

Werkgroep Technologie, Ce-
le8tijnenZaan lOl, 3030 He-
verlee, 016/22.62.66

Er wordt dan een inschrijvings-
formulier opgestuurd. Oe in-
schrijving gebeurd VOOR 1 JULI
1977; een voorschot van 200 fr
moet gestort worden op rekening
BAC 785-5092289-85 van ·Werk-
week Aangepaste Techniek - Pie-
ter Michels, Haasrode ".

de koevoet
Veel van de kritieken die op on-
ze "geavanceerde" samenleving
worden geformuleerd, hebben te
maken met haar technologische ba-
sis. Milieuverloedering, onleef-
bare steden, niet-betrokken-zijn
bij het werk, konsumptie ... de
vuile waslijst is ie wellicht
overbekend.

OQ~ in V1aand~r?n roert er wat!

Aktiekomitees die zich afzetten
tegen het aftakelingsproces van
onze leefomgeving ten gevolge
van het overheidsbeleid, maat-
schappijkritische groeperingen,
het zoeken n~~. een kreatieve

AANGEPASTE TECHNIEK
werkweek

Reading

levensstijl zijn evenveel pogin-
gen om een andere weg in te slaan.

Waarom De Koevoet?

Met dit tijdschrift willen we een
grotere groep mensen kennis laten
maken met realistische alterna-
tieven voor een technologie, ge-
richt eerder op de kreatieve ont-
plooiing van de mens dan op een
ekonomisch groeiperspektief en
stimulering van de konsumptie.

De Koevoet wil

de ontwikkeling bepleiten van
kleinschalige technologieën en
produktiewijzen die kontroleer-
baar zijn, met inschakeling van
natuurlijke onuitputbare ener-
giebronnen. Oe aandacht wordt
dan ook gericht op kwalitatieve
eisen van de leef- en werkomge-
ving.
,~ ?w~e"

Het initiatief voor dit tijd-
schrift werd genomen door de
"Werkgroepen Technologie" aan-
gesloten bij ·Oialoog", een
vzw die nauw samenwerkt met de
Universitaire Parochie te leu-
ven.
Wij willen echter geenszins het
alleenrecht op "Zachte Techniek"
opeisen. Oe Koevoet staat open
voor andere groeperingen en me-
dewerkers; op die manier hopen
wij ertoe bij te dr~~ de krach-

ten te bundelen die op dit ter-
rein werkzaam zij in Vlaanderen.
Uit de inhoud:

Zachte Techniek in een ruimer
kader - de Oarrieusrotor - Ten-
toonstelling - Aktiekalender -
Milieubeleid
Ivan Illich - Regenwaterputten -
Snuffelplanten - Boekbespre-
king - ATOL-interview
Woonerven - Warme lucht ballons
- Oe Belgische Kust - Ekologie
en Marxisme, en Anarchisme, en
Kapitalisme - Compsteren - Zep-
peling - Fruitwijn .••

Inschrijving

Abonnement: 80 fr; los nummer:
20 fr. Op "Dialoog vzw" te He-
rent-Wijchmaal; 230-0180472-72.
Tel. 016/22.62.66

BLOK &
EXAMEN
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k,.ijgt de onde,.wijs
. p,.oblematiek

wel genoeg aandach t ?
In oktober van vorig jaar start-

te de Onderwijswerkgroep - uit een
15-tal faculteiten kregen we ver-
antwoordelijken die wilden meewer-
ken. We waren blij eindelijk op
interfacultair niveau wat aan het
onderwijs te kunnen doen.
Er werd vnl. gewerkt rond de te
zware studie- en examendruk, het
meer polyvalent maken van het on-
derwijs in de kandidaturen en rond
de selectie aan het hoger onderwij

Het is moeilijk het werk van deze
groep van studenten hier te evalu-
eren. Toch wagen we ons aan enkele
bemerkingen die komen vanuit de er-
varingen van dit jaar en gericht
zijn naar volgend jaar toe.

Het aantal leden van de werkgroep
verminderde sterk naarmate het 2de
semester vorderde en je kan daar
verscheidene oorzaken achter zoe-
ken.
Al deze mensen zitten in hun eigen
faculteit vast en hebben er meestal
veel werk te doen, zodat je ze met
veel moeite nog kunt laten deelne-
men aan de interfacultaire activi-
teiten.
Oe interesse voor de onderwijspro-
blemen - als die er is - situeert
zich in hoofdzaak op de concrete,
practische facultaire noden.
Daar kan je resultaten(l) boeken.
Men heeft geen achtergrond en is
niet genoeg geinformeerd om glo-
bale universitaire knelpunten te
onderzoeken en te bespreken ....

Toch moet het mogelijk zijn om
uit ALLE faculteiten enkele stu-
dentQn~te-recr.utarQn~i~_in.de
Onderwijswerkgroep willen meewer-
ken. Uit ervaring blijkt dat we
best één of twee jaarthema's aan-
houden en die degelijk uitwerken.
Een andere optie is het verzamelen
en ter beschikking stellen van de
informatie over onderWijsproble-
men ... nu werkt men teveel langs
mekaar heen.

En dan was er in maart de studen-
tenveertiendaagse.
Aan de voorbereiding daarvan werd
vrij veel tijd besteed; het oor-
spronkelijk programma was meer dan
behoorlijk; de concrete uitwerking
beneden peil en de opkomst vaak
erg bedroevend.

Het zal van groot belang zijn vol-
gend jaar reeds in oktober te star
ten met een coBrdinatiegroep die
het ganse project uitwerkt tegen
het midden van het tweede semester.
Aandacht moet vooral geschonken
aan het dichter naar de facultei-
ten toewerken, zon iet mist heel
het project de nodige impact en
respons.

Persoonlijk vind ik het belangrij-
ker dat de faculteiten zelf - en
dit niet noodzakelijk in eenzelf-
d~fijdspanne - via activiteiten
de aandacht vestigen op het onder'
wijs omdat men langs die weg meer
studenten kan betrekken.
( cf. de week van de toekomstige
leraar in W. & L.; de quiz in
Landbouw; de werkgroepjes in Pol.
& Soc .... )

Het komt er op aan zoveel moge-
lijk studenten hun ogen open te
trekken voor wat er zich afspeelt
in hun eigen faculteit en aan de
universiteit in het algemeen.
Misschien mogen we volgend jaar
ook op jou beroep doen.

j .1.
En daarmee zeggen ve 'tot volgend jaar', en op naar de
tveeduizend studenten.

BEKERFINALE
SPORTRAAD

Het Sport jaar '76-'77 zit er veer bijna op, en ve moe-
ten toch even vertellen hoe het op het einde gegaan is.
De kompetities komen maar niet definitief aan hun eind.
Met het gevolg dat nog niet alle kampioenen bekend zijn.
We hadden overigens dit jaar een massa forfaits te be-
treuren. Maar daarover zullen ve het een andere keer
hebben. Ondertussen zeggen ve in de gauvte al vie er
in de verschillende reeksen de beste gebleken is.

Voetbal heren I: testmatch Medika- Terbank vordt
volgend jaar gespeeld.

Salezianen of Landbouv
FARMA
TORRES
H.GEESTKOLLEGE

11:
lIl:
IV:
V:

VOlley beren I:
11:
lIl:
IV:
V:

VRG
WINA
GERMANIA
TEOLOGIE
TORRES

ZarfRKlJRSUSSEN -ONID~RWljS
v.d. 5~icl~~illlg-~il~ & root

Oe Stichting Lodewijk Oe Raet
richt zomerkursussen in i.v.m.
onderwijs. Bedoeling is voorna-
melijk mensen, die in de onder-
wijssektor bedrijvig zijn, een
permanente vorming mee te geven.
Onderwerpen en data vind .1ehior-

onder.
Voor verdere informatie en in-
schrijving, kan je terecht bij:
Stichting Lodewijk Oe Raet
Maria-Theresiastraat 31
1040 BRUSSEL
02/217.27.77

IMETOOtEICTRAINING ROLL.ENSPtL ~ 11-)6 JULI '17

het leren leiden (inzichten en vaardigheden) van rollenspelen in
(ped)agogische situaties; bruikbaarheid, achtergronden, varianten.

I r- 18 -23 JJLI '77

medotes en acntergronden voor een geintegreerde aanpak van wereld-
en waardeoriëntatie in de basisschool; aansluitend bij de prak-
tijk van bos- en sneeuwklassen.

INAAR EEN ANDERE SCHOOL ~ 18-23 JULI '77

verwerking van inzichten i.v.m. onderwijsvernieuwing in binnen-
en buitenland; de maatschappelijke samenhang, stromingen, ontwik-
kelingen, alternatieven: voor wie in de dagelijkse praktijk van
de onderwijsvernieuwing bezig is en op de hoogte wil blijven.

Handbal heren I: VTK
11: bios of vina of scheut

Basket heren: I: WINA
II: APOLLONIA
r r r . PAUS KOLLEGE
IV: TORRES

Tafel tenni s heren: I: MEDIKA
II: CHEMIKA
lIl: GERMANIA

Voetbal dames: APOLLOON

Volley dames: I:
11:
111:
IV:

apolloon of vtk
JOHANNES XXIII
GS~~ft-IA en WINA
APOLLONIA

Basket dames: I:
II:
lIl:

APOLLOON
pedak of farma of romanisten
TORRES

Tafeltennis dames: I: CHEMIKA
11: GERMANIA en WINA

DA.t du s vat de kompetities betreft. NQ.t.e_e.!_ondertu~se.n_l_
dat ve dit jaar 158 ploegen ingeschreven hadden, vat I

neerkomt op een duizendtal studenten en studentinnes die
aktief aan sport deden. Dat begint zo stilaan op een
sukses te trekken.
En dan varen er ook nog de bekerfinales op 4 mei.
voetbal heren: MEDIKA - Landbouv 6-1
basket heren: VTK - Landbouv 75-62
VOlley heren: Ter Bank - LANDBOUW 1-3
handbal heren: APOLLOON 1 - Apolloon 2 10 - 0 ff
pingpong heren: VTK - Landbouv 16-9
voetbal dames: Johannes XXIII - APOLLOON 2-3
VOlley dames: HISTORIA - Chemika 3-1
basket dames: Apolloon - LANNDBOUW 0- 20 ff
pingpong dames vina - VTK 0-3 ff.

ISPELEN MEl TAAL IN HEl SEKUNDAIR ONDERWIJSr- 8 -13 AUGUSTUS '77

zelf spelen met taal en metodisch met taalekspressie leren omgaan
in leersituaties (ook niet-tallvakken); ervaringen uitwisselen en
zelf spelen maken.

lEEN AKTIEVE u:ERGRDEP IN DE 8AS1SS("HOOL ~ 22 -25 AUGUSTUS '17

achtergronden en matodes van dil institutionele pedagogiek (Frei-
net); hoe van een klds een solidaire, zelf-aktieve en werkelijk-
heidsgerichte leergroep maken? Mogelijkheden en toepassingen in
de eigen praktijk.

- 1 JU.. I '77

over sociale en kulturele verschillen in het onderwij~J voor
leerkrachten L.O. en studenten Pedagogische Akademie.
Belgiich-Nederlandse kursus, Europahuis, Bemelen, Nederland.

BLOK&
EXAMEN IS

niet laten vangen

de netten van de

proffen.
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Reeds in Veto nr. 19 en 21 heb
je over deze actie informatie
gekregen.
Intussen raakte men ook in Leu-
ven stilaan van de grond ..•
een aantal gelnteresseerde men-
sen werden voor een eerste keer
te samen gebracht woensdag 27/4.
Daar werd de stand van zaken kort
toegelicht, de voorhanden zijnde
informatie besproken en werden
enkele practische afspraken ge-
maakt.

Op 5 april hield het Nationaal
Actiecomité tegen de Wapenhandel
in het IPC te Brussel een pers-
conferentie. We pikken er enkele
passages uit, zomaar om even over
na te denken.

Het doeL van de actie kan om-
schreven worden als " het ont-
wikkelen van een brede bewust-
wording tegen een wapenhandel
die in de hele wereld dood en
onderdrukking brengt.
Als minimum eerste stap onder-
steunen wij het wetsvoorsteL
GLINNE (beperking van en begin
van parlementaire controle op
de wapenhandel) evenals alle
initiatieven die voor de betrok-
ken arbeiders nieuwe werkgele-
genheid geven."

Uit het verleden blijkt dat er
maar één manier om te reageren
rest, nl. ' proberen een massa-
beweging tegen de Belgische Wa-
penhandel tot stand te brengen !

In alle geval moeten we ons dan
ook eerstens richten tot de ar-
beidersbewegingen . Vaak wordt
binnen die groep de werkgelegen-
heid ten koste van alles verde-

INapenhande/: neen I In de herfst '77 worden er plaat-
selijke bewustmakingsacties ge-
voerd en wordt getracht vnl. in-
formatief een brede beweging op
te bouwen.
Voor het najaar wordt gedacht aan
een grote manifestatie tijdens de
14-daagse van de Derde Wereld (in-
gericht door het N.C.O.S.) en rond
het jaarlijkse feest van de Wapen-
stilstand.

Wat kan jij zeLf doen ?

Tracht je nu reeds zo degelijk
mogelijk te informeren, bv. door
brochure ' Stop aan de Wapenhan-

del - omschakeling van de wapen-
industrie' 24p. / 5 fr.
brochure ' wapens groeien niet

aan de bomen' 30 fr.
brochure' de militarisering van

de derde wereld ' 30 fr.
brochure ' wie heeft schrik van

kernwapens ' 30 fr.
brochure ' wapenresearch aan de
UL ' verschijnt kortelings
affiche ' stop aan de wapenhan-

del - omschakeling van de wapen-
industrie ' 5 fr.
affiche ' hoe lang nog moeten

duizenden mensen sterven ' 20 fr.

te bestellen op volgende adressen
Pax Christi, Kleine Beerstr. 20
2000 Antwerpen 031/39.74.08

Elcker-ik, Blijde Inkomststr. 115
3000 Leuven 016/23.96.92

Kritak, Justus Lipsiusstraat 57
3000 Leuven 016/23.12.64

Ben je lid van organisaties of
jeugdgroeperingen, motiveer dan
de leden om rond dit thema te
werken en doe mee aan de actie
te Leuven in het najaar.

digd. Semen met hen moeten we
ijveren voor zinvoLLe arbeid ter
vervanging en de mogelijkheid
tot herscholing.

Daarnaast is het van groot be-
lang de vele vormingsorganisaties
en kerken voor de actie warm te
krijgen. Deze worden verzocht in
hun volgend jaarprogramma daar
aandacht aan te besteden.
(onlangs gaf het IPB haar steun
aan een motie daaromtrent vanwe-
ge Pax Christi)

Wat gebeurde er reeds ?

Goede Vrijdagacties aan de grote
kerken in Vlaanderen; getracht
werd 1 MEI te propageren als
feest van de zinvolle arbeid; er
werd een motie gezonden aan de
kandidaat-volksvertegenwoordigers
en -senatoren; er werd begonnen
met de massale verspreiding van
pamfletten, brochures en affiches.

Wat staat er nog op stapeL ?

j. Zo

Rechtstreeks uit de Facultyclub.
Wat-werd er de laatste maanden
zoal besproken en beslist op de
vergaderingen van de Academische
Raad. We vatten hier summier sa-
men wat jou kan interesseren.
Voor meer uitleg kan je steeds
terecht op de Algemene Studenten-
raad, Bogaardenstraat 3.

- het overschot op de werkings-
middelen (-19 miljoen) moet in de
faculteiten bij prioriteit aange-
wend worden voor het herstel en
de vervanging van didactisch ma-
teriaal.

- de kleine zakagenda blijft be-
houden evenals de collegerooster;
de studiegidsen moeten door de fa-
culteiten verzorgd worden.

- de raad hechtte haar goedkeuring
aan de instelling van een Dienst
voor Universitair Onderwijs (DUO)
o.l.v. de Prof. Huyghelier en Piet
Janssen. Ze dient zich bezig te
houden met onderwijs en opleiding.
Haar eerste opdrachten zijn o.m. :
studiebelasting, creditsysteem,do-
ceergedrag,evaluatie en optimali-
satie van de bestaande curricula.
Oe studentenvertegenwoordigers
drongen er op aan dat deze dienst
zich niet in het theoretisch werk
zouden verdrinken maar eerder
practisch naar de faculteiten zou-
den toewerken.

- programmahervorming licenties
L.O. en kine : een verzwaring maar
het voorstel werd aanvaard,ook
door de studentenvertegenwoordi-
gers van die departementen.

- programmahervorming psychologie
hield een ontlasting in van het
programma van de 2de Kandidatuur
en werd door de studenten gesteund
Oe raad vroeg nog een bijkomende
objectieve nota - officieus werd
het voorstel echter goedgekeurd.

- programmahervorming landbouw :
dit had betrekking op het program-
ma van het 5de tot en met het 7de
semester. In het verslag dat naar
de Academische Raad werd doorge-
speeld, had Boddez vermeld dat de
faculteitsraad het voorstel had
goedgekeurd. Bij navraag bleek e-
venwel dat na lange discussie de
stemming als volgt was : 15 voor,
13 tegen. Aangezien er dus geen
voldoende grote meerderheid voor
de wijziging te vinden was, vroe-
gen de studenten het ontwerp terug
naar de Permanente Onderwijscommis
sie te sturen.
Oe raad gaf echter een voorlopige
goedkeuring waarbij voor de 7de
semester voorbehoud werd gemaakt
en men moest uitkijken het 8ste
semester niet te zwaar te maken.

- het Centrum voor Jeugdbescher-
ming (onderzoek) zal aan onze KUL
opgedoekt worden indien er geen
ministeriöle subsidies komen !

- vanuit de Toegepaste Wetenschap-
pen kwam het voorstel om vrijstel-
ling te verlenen wanneer men 12
op 20 behaalde bij een voorexamen
zodat de examendruk wat verlicht
kon worden. Oe raad aanvaardde dit
niet omdat voorexamens steeds deel
uitmaken van de eerste juni-zittijd

- Germaanse deed het voorstel om
bij 10 op 20 steeds vrijstelling
te verlenen. Oe raad aanvaardde
dit niet omdat geen uitzonderingen
op het examenreglement konden wor-
den toegestaan aan één faculteit.

Dit was het dan voor dit jaar; nog
~~n vergadering in'juni en eigen-
Lijk nog ~~n onder de vakantie
maap daaP zullen geen studenten of
W.P. bij zijn~ vermits het er gaat
om benoemingen ... en dat gaat ons
niet aan /1 Tot voLgend jaar.

~
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Wat .
IS er nu van de A.S.R.

Het is me dit jaar wel het jaartje van de reorganisaties en de her-
struktureringen: Tindemens is druk doende een nieuw profiel te geven
aan België; de eigenste K.U.Leuven wil het anders gaan doen met haar
struktuur; bij de V.V.S-verkiezingen kwam er een uitsluitend reorgani-
satieprogramma op; de A.G.L. (overkoepelend studentenorgaan van de
U.C.L.) heeft zich bezonnen over een nieuwe strukturele aanpak.
Die reorganisatiekoorts heeft ook de A.S.R. te pakken gekregen, zoals
je wel ge~erkt hebt in de afgelopen Veto's.
Wat is er nu van dit laatste?

Lang niet zo makkelijk. En we
zeggen maar meteen dat de zaak
dit akademiejaar niet afgerond
is.
Want het was/is geen eenvoudi-
ge meterie.
Een eerste probleem bv. was in
hoeverre de "~udenten in hun
kringen - o.a. via de bestuurs-
verkiezingen - qekonfronteerd
werden met de herstrukturerings-
plannen. Daarover is praktisch
niets geweten.
Verder: wie gaat er beslissen
over een nieuwe struktuur? Wie
moet de procedure vastleggen?
Welke zijn de praktische konse-
kwenties van een verandering? ..

Alhoewel niet iedereen erover
gelukkig was, nam de Financië-
le Kommissie de taak op zich om
de procedure vast te leggen. Zo-
als herhaaldelijk gezegd, is dit
momenteel het enige orgaan waar
de raden (de struktuur waarop
de A.S.R. momenteel gebouwd is)
elkaar op gelijkwaardige wijze
ontmoeten. Principieel ging
men er op de F.K. van uit dat
de alge~ene vergaderingen van
de raden de beslissing over de
herstrukturering moeten nerlen.
Maar omdat deze algemene verqa-
deringen - qua samenstelling en
qua grootte - verschillend zijn,
werden per raad S gemandateer-
den met stemrecht afgevaardigd
naar de central~~~deri~g __~-
ver de A.S.R.; 5 omdat zodoende
de verschillende strekkingen
binnen een raad aan bod zouden
kunnen ko~n. Verder werd be-
paald dat een herstrukturerings-
plan aangenomen wordt als min-
stens 1S stemmen (op 2S) in het
algemeen, en minstens 3 stemmen
per raad een voorstel steunen.
Deze laatste clausule werd aan-
vaard om te verhinderen dat de
essentiële werkingsopdracht van
een raad zou beperkt worden bij
mogelijke opslorping of afhanke-
lijkheid.
Indien echter in een eerste bij-
eenkomst geen akkoord zou bereikt
worden, werd aan de vergadering
van 2S overgelaten hoe de proce-
dure verder zal verlopen.

Op de vergadering van de A.S.R.
dan, op 16 mei, betreurde Kring-
raad deze procedure ten zeerste.
Het knelpunt in het hele debat

koncentreerde zich voornamelijk
rond de al dan niet oprichting
van een overkoepelend orgaan (bo-
ven de raden) dat de studenten
als geheel vertegenwoordigt, en
names de hele studentenbevolking
van de K.U.L. spreekt en op-
treedt. Kringraad en Kultuurraad
meenden dat dergelijk orgaan no-
dig is, hoewel vanuit een ver-
schillend oogpunt, en vanuit
verschillende noodwendigheden
en bevoegdheden. Sociale Raad
zag de noodzaak van een overkoe-
pelend orgaan niet in; volgens
haar kunnen alle aangelegenhe-
den die zich in de studentenwe-
reld voordoen, teruggevoerd wor-
den naar de bevoegdheid van één
of andere (bestaande) raad.
Iedereen was echter akkoord dat
de taak van de Financiële Kom-
missie moet beperkt blijven tot
louter technisch, administratie-
ve en financiële aangelegenheden I

iets waarop in de toekomst nauw-
gezet op gelet zal worden.
Sportraad en ISDL spraken zich
niet uit over één of ander voor-
stel.
Sportraad stelde alleen een aan-
tal eisen, die voor de toekomst
van belang kunnen zijn voor ver-
dere besprekingen. Bij een re-
organisatie van de A.S.R. moet
rekening gehouden worden met het
feit dat:
1. Oe raden hun volledige zelf-

standigheid bewaren op het ge-
bied van de interne werking van
elke raad, op het gebied van het
beheer van de raad en de finan-
cies ervanl
2. Er (een) vertegenwoordiger(s)

van de (autonome) raden zit-
ting hebben in het financiëel o-
verkoepelend orgaan en in het al-
gemeen overkoepelend orgaan.
Uit het voorstel van K.V.H.V.
werd het verkiezingsvoorstel voor
de organen, naargelang de groot-
te van de fakul-eit, in het ach-
terhoof gehouden.

Men zag het niet meer mogelijk
om nog dit akademiejaar een de-
finitieve beslissing i.v.m. de
herstrukturering van de A.S.R.
door te voeren. Deze diskussie
kan dus volgend jaar opnieuw
opgenomen worden; de kontakten
zullen alleszins blijven door-
lopen.

mercel

de da2en voor de deliberatie aftellen.

%:o~ rek .J'~ H
Vorig jaar lI.on't. e 'ato aan wanneer de zwanezang van het jaar zou '.0-

men. Dit jaar was dat ook de bedoeling; kwestie van de lezer een bee
je de drieste schok te sparen van het plots afbreken van een reeks ...
Dit jaar: boemS!\&!! patat! I\?! Dit was het laatste nummer!
Oorspronkelijk was nog een akti-
vitips gepland, maar veel akti-
viteiten komen niet meer op de
proppen: een fuifje van de uit-
tredende kringploeg, of een in-
auguratiefeestje van een nieuw
bestuur; en de rest is ...blokken.
We kwamen trouwens tot de vast-
stelling dat Veto voor dit jaar
het financiëel kookpunt bereikte.
Zodus.
We hebben dit jaar geen klein
enquêtetje opgezet om' de indruk-
ken van jou, lezer, te krijgen.
In de algemene vergadering van
Sociale Raad is dit wel gebeurd
als onderdeel van een globale
evaluatie van de werking van So-
ciale Raad en van de A .. R. Over
Veto werden daarin nogal een
pakje vragen gesteld. Onverdeeld
kun je daaruit zo maar geen
rechtlijnige konklusie trekken.
Het gaat 'em trouwens om een 20-
tal studenten met een funktie.
Maar toch ...
Over het algemeen maakt Veto bij
de sociaalafgevaardigden een
de indruk; opmerkingen komen er
i.v.m. te lange artikels, nie
voldoende fakultair nieuws,
weinig verspreiding om
studentenblad te zijn.
Volgens de antwoorders
to meestal niet helemaal doorge-
lezen door de lezer (uitgezon-
derd "opvallende" zaken en de
kalender). Uit de antwoorden
komt ook naar voor dat Veto niet
zo bekend is bij het brede pu-
bliek.
Suggesties die aan bod komen:
variatie in de bijdragen (waar-
voor iemand voor dit jaar al
een pluim gaf); er zouden wat
meer polemieken mogen gevoerd
worden; vaste rubrieken van de
raden; meer fakultair nieuws.
wat geschiedkundige stukken, in-
terviews (aansluitend bij kon-
krete zaken); betere lay-out,
ludieke zaken; opname van mate-
riaal waarmee alle studenten ge-
konfronteerd worden (info uit
pamfletten, muurkranten ..• )
Een reaktie van een klein groep-
je mensen ... Toch bedankt.
En wat zijn de ervaringen van
alledag?
Veto is nog niet ingeburgerd bij
de brede studentenbevolking.
Toch kunnen we stellig zeggen
dat er - de drie afgelopen jaar-
gangen in het oog houdend -
langzaam maar zeker verandering
in komt. Dit jaar kregen we meer
mensen over de vloer voor ofwel
nog een (laatl abonnement of
voor een los nummer. Voor aan-
konidingen werd meer beroep ge-
daan op de aktivitipskalender.
Oe bijdragen door mensen buiten
de redaktie nam toe (dit jaar
kwam 32\ van het materiaal in
Veto - de kalender niet meege-
rekend - van buitenuitl. Krin-
gen, organisaties maakten meer
gebru Il; van Veto om het één of
ander naar buiten te brengen
(Veto 17 als scho~oorbeeld).
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samen uithuilen.

Het kan allemaal nog beter wor-
den, daar zijn we van overtuigd:
een vlotte lay-out, wat meer
luchtig materiaal, interviews ..•
Het moet echter duidelijk zijn
dat hiervoor meer mensen nodig
zijn dan de huidige vaste re-
daktie (10 man), zodat het werk
beter kan verdeeld worden, zodat
er meer ideeën komen die ook ge-
realiseerd kunnen worden.
Voor volgend jaar zal Veto op-
nieuw beroep doen op vaste me-
dewerkers uit de raden (het
nieuws uit de raden is een ba-
sisoptie van Veto). We hopen
echter, nog meer dan dit jaar,
op regelmatige kontakten met de
fakulteitskringen om hun zaken
kenbaar te maken aan het grote
studentenpubliek (is ook altijd
een optie voor Veto geweest).
Mensen met lay-out-ideeën, met
illustratiemateriaal, met luch-
tige dingetjes, tekenaars, kar-
toonisten hielpen dit jaar al
meer mee dan vorige jarenl maar
hoe meer ideeënspuiters, hoe lie-
ver!

Het zijn allemaal ideeën en wen-
sen die tijdens de komende zo-
mervakantie moeten uitgewerkt
worden. We denken aan een bij-
eenkomst voor alle geInteres-
seerden begin september, maar we
kunnen er nog geen vaste datum
op plakken.
Maar 1~grggn, d1g w~t voslt voor
medewerking aan de 4de jaargang
van Veto, springt alvast maar
eens binnen op de Bogaardenstraat
3, nu al of tijdens de vakantie.

de ver.uitg.


