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r"OEILIJKHEDEN IN BLOK- EN EX.APENPERIODE ""
daarvoor kan je aan onze univer-
siteit terecht bij een aantal
diensten, die je gratis en ano-
niem willen en vaak ook kunnen
helpen.

Oe medewerkers zijn voldoende
vertrouwd met het studentenmi-
lieu en hebben vaak een jaren-
lange ervaring met de examen-
problematiek achter de rug.

laatste nwrmel' van de .;aargang eer-:
del' een aankondigingenbLad.
Naast enkele besch~~wingen ovel' ge-
bcui-tieni.eeen uit de voorbi ie veken,
rui/len lJ6 vool'<ll plaats in voor LXlt
p1'<lktische wenkan~ die je mogelijk
van nut kunnen zi';n tijdenc; de blok,
in je vakantie of reeds VOOl'volgend
[aa»,
H~ermea sluiten we het akademiejaar
7'1-78 ai
We hopen dat je dit jaar iets aan
dit blad gehad hebt en dat we je
vo 1gend jQQ1' opnieuu onder de Let:
moqen rekenen.
Voor het echtel' zover i8~ zul je
nog tJel een paal' (moeilijke?) watel"
tjea moeten dool' ztJem7len. Alvast
veel succes ermee en !Je duimen VOOI'
een vl.otte vakantie.

Heb jij dat tijdens de blok en de
examens ook: alle mogelijke l'edcnen
zoeken om toch maal' effe te kunnen
ophouden met de studie: elk UUl' van
de dag naaI' het 1'<ldionieu!Js luiste-
l'en~ meel' dan tijdene het lopende
jaGl' de kl'ant dool'pluizen .•.
cm ,;0 nog een bijkomende :l'ustpauze
te geven~ hebben lJe het uiteindeli,ik
toch aangedul'fd om nog een Veto in
elkaa1' te boksen. (En belofte - in
het vol'igo nummer - maakt schuld ... )
Uit pUl'e reaktie tegen het mammoet-
"G8"-nwmrel'~ proberen 1JG hot deze
keel' !Jat kleiner aan te. pakken. Geen
ellenlange al'tikels~ 11ICla1' op de bl
tijd geeneden bijdragen. Echt iet
om "tuseendoor" te lezen.
En, bijna tiraditneqetrou», ia dit

Mon.ü;Q)[,lombucUrMn : raadpleeg 'ad valvas' berichten in je fac.

tuens« VOO!t S.t.ucüe-adv-iu : bij stuJiC"'loeilijkheden en nieuwe
studiekeuze - Muntstraat '.14 • ne) 22 56 84

Me.tf,U,c.hCentJu.unvoon: ~.t.uden;ten : v'mr medische hulp en bij een
inzinking - Iadeueepl-ei» 6' .t, (nUl) 23 51 88

Sociale V-ien6.t. : Jan Stasstl'aat 12 t . ~16) 22 10 32
P~yc.ho.t.he)[.ap~c.h c.ent)[.um voo)[, ~.t.uden.t.en : Ladeuzeplein 15
Uluv~~e pa)[.Oc.h-<.e: Jan Stasst1'aat 2 tel. (016) 22 78 08
ASRIKlÛngJr.aad: 't STUC~Van Euenetiraai: 2D tel. (016) 22 44 38

Te1.ecü~.t. - Examen :
WAT BIEDT TELEDIENST·EXAMEN ?

- Gelegenheid om eens rustig te praten met iemand die zelf niet in examens zit, mur
dit vroeger wel ervaren heeft.

- Praktische hulp voor zover men daarvoor niet bij de faculteit of de ombudsman te-
recht kan (adressen, informatie allerhande, een ander kot ... 1

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

HOE CONTACT NEMEN MET TELEDIENST·EXAMEN ?

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

WANNEER CONTACT NEMEN MET TELEDIENST·EXAMEN ?

28 AUGUSTUS TOT EN MET 22 SEPTEMBER

Indeweek: 9utot12u
14 u tot 18 u

1 JUNI TOT EN MET 7 JULI

Indeweek: 9utot12u
14 u tot 18 u
20 u tot 22 u
9 u tot 12 u
20 u tot 22 u

Zaterdag
Zondag

9utot12uZaterdag

~en je rechten én je plichten, lees het examenreglement in de
gele blz. van je collegerooster. En aan de eerstejaars raden
we aan het toegestuurde brochuurtje ' Blok en examens ' aan-
dachtig door te nemen. We wensen je veel succes.,

DE ~-BESPARING OP DE ONDERWIJSSEKTOR
reeds een oude eis); de uitbouw van
een NUHO-Sociale Sektor mag echter
niet gerealiseerd worden door een
financiêle aderlating voor de uni-
versiteiten; tenslotte moet bij de
uitbouw van de sociale diensten voor
het NUHO gestreeft worden naar een
integratie van de universitaire én
NUHO-diensten. zodat 2 parallelle
netten worden vermeden) op termijn
moet er gewerkt worden aan een so-
ciale sektor voor alle jongeren
(werkenden en studerenden).
Met dezo opmerkingen gingen de di-
rekteurs van de universitaire SOCi-
ale Diensten naar de minister (ver-
tegenwoordigers van studenten of
personeel waron niet toegelaten!).
In hot onderhoud op 18 mei met Co-
lenbunders, kabinetschef van Ramae-
kers, werden volgende punten voorop-
gesteld:
-er is geen sprake van een verminde'
ring van de sociale subsidies;
-er word~n aan de NUHC-instellingen
van het lange type sociale toela~n
toegekend, maar niet ten laste van'
de huidige toelagen aan de univer-
siteiten.

-de heer Colenbunders is in princi-
po niet gekant tegen een vorm van
samenwerking tussen de Sociale Sek'
toren van de Univer~iteiten en het

NUHO (lange type), Hij zal in de
loop van de maand juni hieromtrent
een bijeenkomst beleggen tussen
vertegenwoordigers van het NUNO en
de Sociale Sektoren van de Univer-
siteiten.
-tijdens de bijeenkomst werd ook
verwezen naar de resultaten van de
Werkgroep Sociale Sektorenl deze
werkgroep funktioneerde in 1973. 0
heer Colenbunders vraagt zich af
of deze resultaten nog valabel zijn
(1).

(Nota aan de Raad voor Studentenvoor
zieningen 26.5.18)

Er dient hier dUidelijk op gewezen
te worden dat bovenstaande punten
enkel betrekking hebben op de Soci-
ale Sektor. Hieruit zou blijken dat
de Sociale Sektoren (hieronder val-
len - ter verduidelijking - goedko-
pe huisvesting. eten. modische ver-
zorging, extra-toelagen ...) nog (?)
niet 1n hun wefKing bedfeigd WOf"
den. De krisiswet zal hierover uit-
sluiting geven; en dus maar hopen

...,....~ ve)[.vo.t.g: p.2
(1) Deze werkgroep stelde o.m. voo~

stellen op om de Sociale Sekto-
ren open te trekken naar alle jon-
geren. Na 73 kwam deze werkgroep in
de vergeethoek.

Sirds Marc Eyskens met zijn 2%-be-
sparing op alle ministeriële begro-
tingen is afgekomen om de staatsbe-
roting voor de zoveelste keer in

evenwicht te krijgen, Zijn er al
heel wat berichten de wereld rond-
gegaan i.v.m. de besparingen op het
universitaire onderwijs.
Tot de meest genoemde maatregelen
werden vernoemd: verhoging van het
inSChrijvingsgold

de KUL zou dit een minder-inkomst
van 13,5 miljoen betekenen op haar
voorziene begroting).
De Akademische Overheid ne~ een af-
wachtende houding aan t.o.v. deze
alarmerende berichten. Sociale Raad
ging, samen met de Dienst voor Stu-
dentenvoorzieningen in het affen-
sief. Er werd een parlementariër
onder de arm genomen om minister
Ramaekers te interpelleren over de-
ze maatregelen. die de toegang tot
de universiteit voor de lagere in-
komenslagen in het gedrang brengen ..
Daarnaast werd een bijeenkomst be-
legd van alle Vlaamse universitaire
Sociale Sektoren, waarin vooral de
situatie m.b.t. de sociale voorzie-
ningen voor studenten werd bespro-
ken. Vooral de verhouding tusson
de sociale sektor aan de uniefs en
het NUHD werd onderzocht.
Voor alle duidelij kheid dient _ge-
zegd dat or momenteel geen Sociale
Sektor NUHO bestaat, maar dat Ra-
makers van plan is deze uit te bou-
wen. niet door hiervoor aparte gel-
den beschikbaar te stellen, maar
ten koste van de financies van de
universitaire Sociale Sektor. Prin-
cipieel begroeten de universitaire
Sociale Diensten het oprichten van

I NUHD-voorzien~n (dit is trouwen, ~~ ~

Tot do moest vernoemÇe maatregelen
behoren: verhoging van het inschrij-
vingsgeld (al dan niet proportio-
neel, d.W.z. in verhouding tot het
inkomen van de oudors) tot 10.000
fr. een vermindering aan Nederland~
talige kant van het aantal studin-
beursgerechUgden met 4.052 door
het onwettig toepassen van nieuw
riterla (dit blijkt reeds een feit

uit de begroting van Nationale Op-
voeding voor de Kultuurraad 76 - de
inlster van Franstalige Opvoeding

Michel loopt steevast rond met het
ideo om het recht op beurzen volle-
dig af te schaffen en te vervangen
door leningen), vermindering van de
toelagen voor de Sociale Sektoren
(voor 76 zouden de toelagen al ge-
blokkeerd - dus niet geIndexeerd
worden - tot het nivo van 77: voor



veJLvolg van p. 1: de. 2% bUpalLUtg
dat Colenbunders geruststellende
taal doorgedrongen is tot Ramaeker

Waar momenteel nog niks over gewe-
ten is, is hoe het zit met de in-
schrijvingsgelden en met de toekomst
van de studiebeurzen.
De regering heeft wel - en waar-
schijnlijk niet toevallig - het bes·
te moment gekozen om de kri~i~wet
voor het parlement te brengen: vlak
voor de vakantie.
we rekenen er echter op dat de stu-
denten zich, ondanks deze moeilijke

LEER EEN TAAL IN !-ET BUITENLAND

aarin werden alle practi~~he
gegevens over 'introductie-,bij-
werkings- en ~peLialisatiecur-
sussen; verblijfsmogelijkheden -
au pair, betalende gast, uitwis-
seling - ; jobs en contactadres-

maan! n, :1 de hoogte houd én van de
mee tr-egel.en die de regering neemt in
haar I.risiswet (zowel algemeen als
i.v.m. het uni, -r :·air onderwijs
in het bijzonder). Er is in dit
blad dit en vorige jaren voldoende
gepubliceerd over de belangrijkheid
van de demokratisering van het ho-
ger onderwijs. We kunnen dit niet
zomaar laten afbreken. Jouw toekom
en de onderwijsmogelijkheden van de
volgende generaties staan op het
spel.

rrm

De Dienst voor Studie-advies ver-
spreidt opnieuw 2 brochures over
va.Jumti.e.c.uJI.6u.66e.n e.tl -veJLbUjve.n
in re~p. FlUlIllvUjh/ZwäuMand -
G~.~tië/ l~d e.n USA.

sen (enkel voor tweede brochure)'
op een overzichtelijke manier
gebundeld. Ook. over de voor-op-
leiding, duur, plaat~, prij I en
inschrijvingseinddatum ••. kan
je er inlichtingen vinden.

Raadpleeg de fac. uithangborden.
Gratis te bekomen bij de Dien t
voor Studie-advies, Muntstr. 24
en bij permanentie van 't T
Van Evenstraat 20.

OP ZOEK NAAR EEN JOB

T-<.jde.Ujk :

- Jobdienst, Jan Stasstraat 12
(verantw. Bob Depoorter)

- Interim-buro, Tiense stro 130
- aanbiedingen op facult. val ven
- doorblader Leuvense weekbladen

Ve.6~e.6 :
- R.V.A.,Bondgenotenlaan 116.
Daar kan je gratis de nieuwe
brochure hoe. v~ ~ e.en job die.
me. tigt bekomen.
- Plaatsingsdienst van je eigen
faculteit (zie bijgevoegde lijst)
- Dienst voor Studie-advies in de
Muntstraat 24. Daar kan je vrij
de werkaanbiedingen uit kranten,
Belgisch Staatsblad ••• inkijken.

JOB BIJ HET FESTIVAL VAN VLAANDEREN

Het Festival van Vlaanderen is op
zoek naar energieke hulpkrachten,
voor de periode half augustus tot
eind september 1978. Vereisd zijn:
gezond verstand, z:n voor humor en
werklust, bijku~Lr~e attributen als
~eleQkenn~s. stocra.mankracht.-vQr~
voermiddel(en). muziek kunnen leze~
tele·· .n, snz , zijn hoegenaamd geen
bezwaar. restaties worden per uur
betaald. Aanvraagformulieren te be-
komen bij het Festival van Vlaande-
ren, A. Reyerslaan 52 te 1040 Brus-
sel. tel. 02/737.31.11.

FACULTAIRE PLAATSINGSDIENSTEN VOOR AFGESTUDEERDEN VAN DE KATIDLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
God.6die.n6tlOUe.t16cha.ppen
W-<.j6be.ge.eJLte.
Gu ch-<.e.de.n-<.6
GeJLma.an.6e. 6ilotog-<.e.
Roma.an.6e. 6~otog-<.e.
Kta66-<.e.ke. 6ilotog-<.e.
St.a.v.i.6c.he. 6dotog-<.e.
O~ën:taU..6 :ti.e.k
OudhUdkwtde. , KUn6twet.
C~ Agg~e.gat,(.e. W. L.
Re.chten
CIUnt-i.notog-<.e.
Econ. , Toe.ge.p. Econ.
SoCÄA.le. WUe.n6c.happen
P6 ycJtotog.ie.
Pe.dagog. Wete.n6chappen
Ge.ne.ukwtde.
Tattdhe.e.tkunde.
FMmace.u;ti..6c.he. (Vet.
Uchame.Ujke. OptUding
K.inuUh~p.(.e.

W.i.6kuttde.
Natuwr.ku.nde.
Sc.he..ikunde.
a<.otog.ie.
Ge.ogM6.ie.
Ge.olog-<.e.
Toe.ge.pahte. Wet.
Mijnbouw
'Ol.Mkunde
Metaalkunde
Scheikunde
Werktuigkunde
Electr:Jtet:hniek
ArchitectuUI'
Computel'tJ
LandbolWJAJet.

M.Janssen~, t.Michielsstr. ,Leuven
H.Qua:-, Ker'd , Mercierplein ,Leuven
M.Cloet, Blijde Inkomststr. 21, Leuven
R.Verrnei.len en .Thiers, lilde :nr om!tstr. 21, Leuven
F.J. iertens, Blijde Inkomststr. 21, euven
M.Ptnnoy, Blijde Inkomst! r. 1, Leuven
E.Böckar-, ,lijde Inkomststr. 1, euven
[. ipin!>ki, ,lijde Inkomst.,tr. 1, Leuven
C.lleyman en MP.Baudot, Blijde Inkomststr. 21, Leuven
M.Gilleir en R. De Keyser, Blijde Inkomststr. 21, "

F.Vanistendael en M.Parijs, Tiense stro 41, Leuven
T.Peters en J.Vanuekerckhove, Blijde Inkomststr.21, "
K.Tavernier en P.Cardyn, Oekenstr. 2, Leuven
M.Wullaerts en B.Roos, Van venstr. 2C, Leuven
L.Lammens, Tiense stro 102, Leuven
L.L~ens, Tiense stro 102, Leuven

J.I napen, 1inderbroedersstr. 17, Leuven
G.Van .rle, '~pucijnenvoer 7, Leuven
C.Fldmey-Nolf, Van Evenstr. 4, Leuven
M.Ostyn, -ervuurse Vest 101, Heverlee
H.Stijns, elestijnenlaan 200A, Heverlee

Y.Bruynseraede, elestijnenlaan 2000, Heverlee
Y.Bruynseraede, Celestijnenlaan 2000, Heverlee
S.Oe Jaegere, Celestijnenlaan 200F, Heverlee
F .Dllivier, IlJaBlTlsestr-, 59, Leuven
M.Goossens, Lelestijnenlaan 300, Heverlee
F. .sukens en H.Hooyberghs, Redingenstr. 16B, Leuven

R • ..JeVis, Arenbergkasteel, ,.'erlee
O.de Crombrugghe, de Croylaan ,-Ieverlee
F·.Mortelmans, de Croylean z., leverle
A.Oerl'y .ere , de Croylaan 2, :e' :rIee
A.Neyend, elestijnenlaan 200G, Heverlee
J.Peters, Celestijnenlaan 3008, Heverlee
O.Van Ollnmelen en J.Peper:;traete, I.ard. Mercierln. 94,Hev.
J.Oelrue, Arenbergkasteel, Heverlee
L.Buyst, Cele::;tijnenlaan 2 IB, rleverlee
E.VamJeweert, ~ard. Mercierlaan 92, tieverlee

22.88.21
23.55.76
23. 8.51
23. • 1
23. 8.51
23.88. 1
23. . 1
23.88.51
23. .51
23.88.51

23.13.29
23.13.95
23.18.47
22.83.4
23.39.41
23.39.41

22.05.4
22.""·"".55
22.42.84
23.38.51
23.5 .21

22.04.54
22.04.54
23.58.21
22.23.19
23.49.31
22.51.51

22.09.31
23.5 • 1
23.49.31
22.09.31
22.09.31
23.58.21
22.23.2

VERZACHT t1JZI EK ~ ~? SHABA
ietd deeJ vermoeden dat er in Leu- van 30.5 maar op na). de kazerne in de Parkstraat. langs

ven tegen het einde van het akade- Kortom de regering w~ ng zich in de Generale Bank in de V. Oecoster-
miejaar nog een aktie van de grond allerlei bochten om Mobutu tenminstE straa', die van een fris laagje slo-
zou komen. onrechtstreeks te steunen. En dat gan' r& werd voorzien (deze bank is
Met het besluit van de regering om diens regime dringend aan verdwij- onderdeel van de Société Generale,
para's naar Shaba te sturen met de nen toe is om het land en zijn be- die heel wat belangen heeft in Za!
"humanitaire" opdracht alleen de volking niet volledig de put in te re), terug naar Alma II. Ondertus-
blanken aldaar te evakueren, begon laten gaan. leidt geen twijfel. sen was de gro, p uitgegroeid tot
er zich echter wat te roeren. Er Vandaar de beroering. ongeveer 400 nan.
bestonden ~ op z'n minst - twijfels De Leuvense politie en rijkswacht
of het om loutere evakuatie ging. was ondertussen gealarmeerd; bij de
en of de para's en de versnelde le- aankomst van de betoging aan de kam·
vering van wapens voor Mobutu's le- pus rond Alma 11 deden de ordehand-
ger geen rechtstreekse steun was havers een wilde uitval, sloegen er
aan t,et diktatoriale regime van Se- op los en pikten een achttal mensen
seseko. De verklaringen van Tinde- op. Diezelfde nacht zouden ze Leuv~
man! maakten het alleen maar dubi- uitkanmen en overal nog een hoop
euser: na het besluit tot zenden mensen - waaronder een groot aantal
van para's verklaart hij dat andere niks met de zaak te maken hadden -
internationale evakuatiemogelijkhe- oppakken.
(jen waren spaak gelopen, o.m. via Dit politie- en rijkswachtoptreden
de UNO. terwijl sekretaris-generaal leidde tot een protest bij de rijks·
Waldheim de maandag daarop verklaart wachtkazerne. waar de vrij la':ing ven
dat er van Belgische zijde geen aan de opgepakten werd geëi . Ik rek-
vraag tot het zenden van UNO-blauw- tor De Somer werd uit zijn blld ge-
heImen naar Shaba voor evakuatie is haald om voor de vrijlating tussen
gebeurd. (Met het FNLC. de organi- te komen en om te protesteren tegen
at ie die de MObutu-opposanten aan- het feit dat de flikken zonder toe-

voert. werd helemaal geen kontakt stenming op ,de campus optraden.
opgenomen omdat zoiets een "erken- In de loop van vrijdag kwamen deaan
ning" van de oppositie zou beteke- Deze kwam. onverwacht. duidelijk toc gehouden mensen vrij. Diezelfde dag
nen - als Tindemans het echter zo uiting bij het optreden van de Tom had er ook een protestmanifestatie
ernstig meende met de "bedreigde Robinson Band in de Alma op 25 mei in Brussel plaats, waarbij ook een
mensenlevens" mocht hij echter deze jl. Muziekkenners weten dat dit geen aantal mensen werden opgebracht.
stap niet overslaan als dat redding "amour-toujours"groep is. maar één Aan het Leuvens station werden enke-
voor de blanken zou betekenen.) die oog heeft voor het maatschappe- Ie duizend pamfletten verepr- id 0-

Maar het wordt weinig in twijfel g~ lijk gebeuren. Door toedoen van Tom ver de regeringsaktie in ShaLa.
trokken dat de eerste bekommernis Robinson kon er, na het optreden. ;et ondertussen opgerichte aktieko-
van de Belgische overheid de goede een oproep worden gedaan om te pro- nitee zorgde in de volgende dagen
betrekkingen op politiek, maar voo~ testeren tegen de para-zending door nog voor een aantal int rma-ie- en
al op ekonomisch vlak te beveiligen de regering. Een tweehonderd aanwe- protestmanifestatie.r o.a. ~'lt een
(lees er het liberale Laatste Nieuws zigen trokk(~n protest stoet langs~f_i_l_m__e_n__e_e_n__d_e_b_a_t_.~~_' ~

Het brutale flikkenoptreden is de
studenten toch dwars blijven zitten
om hiertegen te ageren keurde de
Kringraad op 19 mei eenparig de vo~
gende motie goed, die ook aan de
eerstkomende Akademische Raad ter
ondertekening wordt voorgelegd:
"De Algemene Vergadering van d;
Kringraad heeft met verontuaardiçi
kennis genomen van het feit dat
Ri;jks:.x:zchten Politie in de nacht
van 18 op 19 mei Ll. op een iLlega-
le wijze op de tel'l'einen van de u-
niversitaire campus aan de Van E-
venstraat (terrein ALma II) is op-
getreden.
En dit naar aanleiding van een spllrr
tane betoging :n verband mot de a. 7.
gisch-Franse interventie in Shaba -
Koll.Jezi.
De Kringraad beklemtoont deonschen
baarheid van de universitaire cam-
pus en veroordeeLt de onverantl.Joor-
de inrekening - op willekeurige
gr:;nd - van een aantal studenten."

Ook op andere plaatsen in het land
waren er protesten tegen het rege-
ringsoptreden in Shaba.

De manifestatie~ rond Shaba zijn in
Leuven verlopen. Toch bewijst deze
onverwachte aktie - vlak voor de
blok en de examens - dat er nog al-
tijd vuur smeult bij de Leuvense
studenten. en dat - als het er op
aan I.omt - op hen gerekend kan wor-
den.

nm



OP KOT,PEDA OF GEMEENSCHAPSHUIS

arL_~iecentrum. Jan Stasstr •• :
daar verzorgt Walter Van der Per-
ren op het 1ste verd. elke woenó-
dag van 14 tot 16 u een permanen-
te dienst waar vraag en aanbod
van plaatsen in een gemeenschaps-
huis mekaar kunnen ontmoeten.
Als je op zoe~ bent. loop er dan
eens binnen. vrij ende gratis.

Een lijst van ~v~~e en
pJÜvtLte 1Le.6-<.dentie.6 / pedo.' 6 kan
je in je Academische Agenda op
p. 41 - 43 vinden.

Wens je in groep een 9emeenóc.ho.p6-
I!LLÁA van de ~v~-i.;te.,(;t te huren,
neem dan contact op met Ward Bos-
mans in de Jan Stasstraat 12 •

De fiches van een ruim aantal
paJz..:t<.cu..UeJr.e kam~ kan je vrij
inzien in de Jan Stasstraat 12
en in het Meisjescentrum - Vital
Decosterstraat 47 - 49.

Minder-validen lunnen aankloppen
bij Els Simon~. Jan Stasstr. 12.

STUDEREN BIJ I TEN DE UNI VERS I TE IT
lIit boek - dat reeds aan zijn 4°
druk toe is en bijgewerkt is tot
april '78 - richt zich tot de
laatstejaars van het secundair
onderwijs én tot de universiteits-
studenten die wensen van studie-
richting te veranderen.

Een degelijke wegwijzer binnen
het labyrint van studierichtin-
Igen van het ~.U.h.O. (met ook
informatie over opleiding bij
leger en rijkswacht. sociale
promotie, Lerkelijl onderwijs ••)
Het ~ e~ ~Irdt afgesloten met
een lijst van· alle onderwijsin-
stellingen en enkele nuttige wen-
ken i.v.m. de sociale wetten.

Voor ell~ studierichting worden
tel kens toelatiinqevoorsaarden,
Istudieduur~ etudieinhoud, be-
r~ep8beschrijving~ ui~gen en
de scholen van opZeiding aange-
geven.

Wij bevelen dit boek aan omwille
van zijn lage prijs. overzichte-
lijkheid, volledigheid en het up
to date zijn van de informatie.

Te bekomen bij het eSBO, M. Le-
monnierlaan 129, 1000 BRUSSEL
(20( p./150 F) en bij de Dienst
voor Studie-advies, Muntstraat
24 [af te halen aan 130 Fl.

Bij deze laatste kan je tevens
een schematisch overzicht van al
de studiemogelijkheden na het Se-
cundair Onderwijs (dubbelblad Van
tUL na.aIL 6tJta.k6) bekomen.

HANI.eN UIT DE ~N I N I T snc
Vanat maanuag 7 auguótuó gaan we
weer aan de slag om 't Stuc wat aan·
trekkelijker en funktioneler te ma-
Ken, zodat nog meer mensen er wat
aan hebben.
Vr 1gende werkjes worden gepland:
-~3handelen van de zit- en pOdium-
onderdelen in een mooi donker tin-
tje) dit vooral om het hout te be-
schermen en proper te houden)

-scene-gordijnen ophangen in de ani
matiezaal;
-doka 2 inrichten;
-zeefdrukatelier opkuisen en herin-
richten;

-werkatelier herinrichten)
-kleiatelier opkuisen en herinrich-
ten.

Dus als je tijd hebt en je wil die
op een zinnige manier bestedl .n, ~ im
dan maar af (bier zal er ook zi'nl.

GEMENGDE AlJo'A-SQ()TEL

Voor velen is .~t ~lke vakant1eperi~
ode een probleem te weten in welke
studentenrestaurants men terecht
kan voor z'n dagelijks brood.
Hieronder volgen de sluitingsdagen
van de verschillonde restaurants.
Tenzij g8Ep8cifi~erd, betekent "ge-
sloten" dan ook volledig potdicht,
zowel restaurants als snacks.
Je kan dan zelf wel uitmaken wan-
neer een restaurant wél open is.
In de vakantieperiode nà de blok is
er slechts eetmogelijkheid in Leu-
ven centrum, nl. afwisselend tussen
Alma II en de des, die dan zowel
's middags (11. lu-14ul als 's a-
vonds (18u-: lul 'Pen zijn.

restaurant gesloten tussen

Pauskollege 31 mei-2 oktober

Gasthuisberg 27 mei-11 septem

Alma I - snack 10 juli-28 august.
- restaur. 1 juli-2 oktober

Alma 11 17 juli-30 juli

ede~ 31 juli-4 septem~

WORDT V,V,S, EEN S,V,B,?
Zelfs de Roje Reu 12 schreef niet
laaiend enthousiast over de afgelo-
pen VVS-verkiezingen (aprill.
Wat mankeerde er dan aan die - d
afgelopen jaren zelfs in de openba-
re opinie bekend geworden - verkie-
zingen?
Eén zaak: er was geen oppositie.
De voorbije twee jaar kwam rechts
zich ook in het strijdperk opstel-
len, niet zozeer c~ de overwinning
te behalen, dan wel om het "linkse
monopolie" op VVS aan haar vet te
zitten. De tweekamp lokte dan ook
let volk en tijdens de debatten \oBS

r dan ook ambiance: niet omwille
lan de overdonderende politieke
.Itell1ngnamen i.v.m. onderwijs, uni-
lersiteit en de plaats van de stu-
lent in de samenleving, maar wel
ens de futiele opmerkingen, die

Joms eerder de indruk van een klucht
dan we~ dien kongres gaven.
Maar g! ,J. _t jaar dus niet. Geen
opposi1 i. len show. Alleen linkse
(PSP en Tendens) organisaties trader
aan in Leuven (wat nog : e' het
zwaartepunt van VVS VON·i • n de
studenten bleven groten! s_ ~eg:
tegen ongeveer 800 aanwezigen vorig
jaar in Alma 11, bedroeg het dit
jaar rond de 250 mensen. "Ons Leve
wijdt dit aan een "succesvolle boy-
cot" van ASB (Algemene Studenten-
Bond, die vorig jaar op initiatief
van KVHV aan VVS meedeedl die de
hele VVS-verkiezing doodzweeg. "Ons
Leven" roeg dat geloven; het was an-
ders wel donders moeilijk om geen
weet te hebben van de VVS-verkiezl~
gen, want de opkomende organisatie
deden wel hun best om zich (in Leu-
ven tenminstel kenbaar te maken,
via programma's, affiches. pamflet-
ten ... Waaruit bleek dat de progra~
ma's in prinCipe niet zover van el-
kaar verwijderd waren. Er diende
dan ook niet massaal opgetrommeld
te worden om de overwinning van

verzekeren. ~En..blij kbaa
was het de afwezigen dus gelijk of
nu Tendens of PSP VVS zou leiden.

Tijdens de blOK en examens (tot en
ret 2 julil zijn Alma 11 en de Se-
des in het weekend afwisselend open.
De Sedes is dan enkel 's zaterdag
pen tussen 18 en 2OU.

AZma II is in die periode enkel '
zondags open. tUSi en 11.3Ou en 14u
en tussen 18u en ~I u.

Het Leuvens kongres was bijgevolg
ok maar matig; bij de uiteenzetti~
en zelfs klungelig, omdat geen van

vertegenwoordigers hun mondelin-
ge toelichting goed gestruktureerd
en in funktie van de toegemeten tijc
ad voorbereid. Positief was de 1n-
reng van de NUHO-vertegenwoordiger

die wees op de middeleeuwse toe-
tanden. die in deze onderwijsseK-

tor nog heersen (onmogelijkheid tot
utonome opstelling van de studen-

ten, gebrek aan sociale voorzienin-
en, hoge studiekosten en -belas-

ting ... ).
De pr'cgrvn .e's gaan we hier niet
uitdiepen. ~engevat steunt het
PSP-prog~ ~ op 3 pijlers: uitbouw
van de demokratisering van het ho-
ger onderwijs in al haar facetten,
solidariteit met de arbeidersstrijd
en strijd tegen het imperialisme in
de wereld. Tendens keert resoluut
terug naar de konkrete studentenpr~
lematiek om het geloof in de stu-

~entenbeweging te herstellen en een
.3tevige basis uit te.j,1JClJWenvoor

3 ~J

GEZOND STUDEREN
Tijden~ de bloK- en examenperiode
moeten we er voor zorgen dat de
wisselwerking tussen 'lichaam,
geest en sociale omgeving' opti-
maal verloopt.

Ons lichaam vraagt nu om een on-
gewoon uithoudingsvermogen en
weerstand •.• ~e moeten het dus
op de gepa te
Het heeft nood aan voldoende=r:
(7 à 9 ul zoniet daalt je rende-
ment door uitputting. Op termi'n
wreekt weinig slapen zich alti d.
De voeding moet krachtig en ge-
varieerd zi.'n. .eer-an zijn voor-
al belangrijf de "bouwstoffen" -
in vlees, vis, kaas,melk,eieren-
en de "beschermende stoffen" -
in vers fruit, groenten, vis,
vlees, brood en melkproducten.
Je lichaam ontspant zich bij de
inspanning van sport en beweging
- fiet~en, wandelen, lopen. zwem-
men - ••• je weerstandvermogen
zal + lenBl"''1n,het rendement ver-
hoogt en je zal beter slapen.

Ook je gee6t dient al die tijd
fit te blijven. Gun ze de nodige
rust, bv. door te slapen of door
je te relaxeren (muziek beluiste-
ren, naar een film gaan, eun ro-
man lezen, ••• dat wat e graag
doet en wat je ontspantl.
Maak er de nodige tijd voor vrij
doch doe dit gepland en systema-
tiSI h,

Als ~e geplaagd zit met p6ycho -
sociat« ptLoblemen , los die dan
zo snel mogelijk op ••• anders
blijf je er toch over piekeren,
verstoren ze je slaap en gooien
je blok overhoop.
En laat je lief niet 1n de steek
in de examens ••• samen sterk.

3en (her _ J Ie) studentenvakbew~
~ing (SI . _n Leuven sloot de
UHO-vert ''lsnwoordiging zich aan
Jij Tendens.

Tijdens het debat kwamen er een
~antal vinnige vragen (vooral aan
Tendens gerichtlover hoe de ba-
3is direkt betrokken zal worden
Jij de VVS-werking. Een afgelijnd
ntwoord kwam er niet; in alle Q~

~al zullen aan de diverse univer-
3iteiten on hogescholen groepen
HOrden samengebracht rond verschil
lende probleemsituaties; de Roje
~eu werd als foruMblad voor de
groepen bevesti~ •

Bij de stemming I.wam Tendens zo-
wel voor de unief als voor het N~
o als overwinnaar uit de bus (o-

verzicht van de resultaten in on-
derstaande tabell. Er was geen
linkse overwmrung te voeren zo-
als vorig jaar, en de Internatio-
nale werd d: t Leer achterwege ge-
laten.

Het nationaal kongres had drie
dagen later plaats in Leuven. Tot
een koalitie tUi.>en alle progr-e: -
sieve organisatiei ,zoal~ P
voorstelde, kwam I ni. Wel t
een programmaverklarlng r vol-
gend akademiejaar:
"Het Nationaal VVS-."I<ongresspreekt
zich uit voor de opbouw van een
tevige eenheidsvakbond van de
tudenienbeueqinq, Het kongres
te Lt: voo]':

-vanaf september met al/l,« proqree-
ieve groepen gezamelijk initia-

tieven te nemen aan de basis van
akulteiten en scholen~ in de
l'ichting van deze eeudanten-eçn-
dikale we1'king. .

-deze t.JOrkingook in september g
zamelijk voor te bereiden.

-deze initiatieven ook gezamelijk
te koordineren ~ en zo sne L moge-
lijk de regionale initiatieven
in een naFionaa·r-initiatiefkO"riri.-
tee te laten uitmonden. Wanneer

En mocht het wat minder goed of
helemaal niet meer gaan, ga dan
na waar je fout zit en corrigeer.
Als dat niet helpt kan je best
hulp vragen aan een dokter •••
zelfmedikatie is altijd gevaar-
lijk.
Het kan zijn dat je een slaap-,
kalmerend of stimulerend middel
nodig hebt. Ze hebben hun voor-
maar ook hun nadelen ••• een dok-
ter zal je daarover meer uitleg
geven en kan nagaan wat jij no-
dig hebt.

de studentensyndikaZe beweging
orm krijgt~ moet er een ondub-

beZzinnig en representatief
tuur verkozen worden.

-vandaag een gezameZijk waakzaam-
heidskomitee te vormen~ dat de
bezuinigingen in de sociaZe sek-
tor op de voet volqt: vanaf nu
tot oktober (In aî." r gepaste ini-
tiatieven neerl.

-voor2Zeer dit PI' I~es van opbouw
an een studentensyndikaat aan

de basis vorm kl'ijgt~ r.Jijzenr.Jij
elke zogezegde eenheid "aan de
top" af. Het kongres geeft de
voorZopige samenstelZing van de
Nationale VVS-PZoeg aan de Ten-
dens. De funktie van de nationa-
le ploeg is: de infrost1".J.ktuur
'an VVS zo efficiënt moge Zijk te

geb1".J.ikenom de opbouw van de
SVB te stimuleren. Naarmate nieu
we etrukturen opgebouwd oorden,
moet de Natnonale VVS-ploeg op
de achtergr~nd verdLnjnen."

veJr.votg: pA



v~vo!g van p.3: wo4dt VVS een SVB?
Nieuwe voorzitter van VVS werd
Stef Debusschere (RUG).

Nu maar hopen dat er effektief
wat in huis komt van de opbouw
van de SVB (en dat het niet, zo-
al I het Politiek Massaprogramma

EEN REGELING VOOR DE THESIS-DOPPERS
van de Studenten - PMS, een' mooi
"principe zonder inhoud" blijft).
Alleszins zal het erop aankomen
meer dan 800 studerenden (op na-
tionaal vlak) te interesseren en
tot een stevig blok te organise-
ren.

a bijna een half jaar onder
len, wachten op resultaten, aktie-
voeren, : er eindelijk een akkoord
ekomer ' .. n. de werklozensteun
n th! ' al.ers-doppers. Een be-
i ht van wellicht de afgestudeer-

Jen van dit jaar zal interesseren.
n het verslag van de Raad voor 5tu-
entenvoorzieningen lan !8 april j

lezen we het volgenl1e:
"Rund hot probleem Jan »irkloee
'ndwerkmakende studenten heeft het

lonearskomitee van het CentraaZ 8a-
tuur van de R.V.A. volgende be-
lissingen genomen:
erkloze einduerkmakende studenten
kunnen gedurende ~~n jaar na hun
laatste studiejaar genieten van
oerklooeheideui-tkerinqen (is 1,
t Isis binnen dat jaar ingediend,
aan kan normaal: verder qeatem» Z 1

mden,
-men moet uiteraard tijdens deze p
riode beschikbaar zijn voor de ar-
beidsmarkt en m- n ~~vrdt: ingeschre-
ven als bedie

-deze maatireqe, ~'s slechts geldig
bij een inschrijving op de rol: van
00 fr.

-elke !.JerklozeeindWerkmakende stu-
dent kan uerklooehaideuvtkerinqen
genieten tot einde juni '78 (Mr.
HUNIN, Dienst Werkloosheid RVA-
Leuven, heeft beloofd dat tot eind
eptiember '78 zal uitbetaald !JOr-

den)."

Het eerste punt slaat op die stude~
ten die dit akademiejaar (77-78) hur
laatste studiejaar passeerden. Maar
mensen die dit jaar als thesisma-
kers reeds stempelden, vallen vol-
gend akademiejaar niet meer onder
deze regeling, zoal j~ kan opmaken
ui t het laatste punt. ize laatsten
zorgen er dus best lor hun thesis
ten laatste in september in te die-
nen, zoniet hebben zij vanaf het
nieuwe akademiejaar geen recht meer
op dopgeld.
Uit het derde punt blijkt dat je
je slechts als thesisstudent mag i~
schrijven; schrijf je je, na het b~
eindigen van je laatste studiejaar
in 77-78, voor het jaar 78-79 nog

r :!._~_ ~nder~ in dan alleen je
thesis (ZOdat je meer dan 500 fr
moet betalen), heb je geen recht op
werkloosheidsuitkering in dat jaar.
Een vraag die opduikt, en waarop je
geen duidelijk antwoord vindt in de
tek5t i8 of die regeling enkgl ggl-
dig is voor het volgend akademie-
jaar, of daarna nog verder loopt.
Met de RVA weet je nooit, want ook
dit jaar heeft zij de lltter en de
geest van de wet i.v.m. thesis-dop-
pers aan haar laar~ gelapt en wilde
zij alle thesiS-doppers uit de dop
schakelen. Enkel door het ingrijpen
van het Dopkomitee en de Sociale
Dienst is bovenstaande regeling al
kompromis uit de bus gekomen.
Daarnaast is het nog afwachten wat
de "anti-krisiswet" gaat uitspoken
met de doppers (in het algemeen),
want aan hen wordt zeker gedach
(VBO-leider Pulinckx in Humo 1.6.
"Wij roepen helemaal niet dat al
werklozen profiterus zijn. Maar we
zijn wél veel te vriendelijk voor
ze."! ).

NUHO
PSP Tendens

stem. mand. stem. mand.

UNIEF
PSP Tendens

stem. mand. ~tem. mand.---- ----
3 3 5 5

16 9 31 17
19 3 26 4
43 17 58 22
52 10 184 37

centrum

2 2
23
7

9 2 10
2. 1 17---- ---- ----

59

2.
1

KORTRIJK
ANTWERPEN
BRUSSEL (1)
GENT
LEUVEN__-

5
3
4

1594 1449 324133TOTAAL

(1) A8n de VUB kwamen eveneens op: LVSV met 56 stemmen, 9 manda'
ten; ALS-VKS met 40 stemm~n, 7 mandaten. Aan de UFSAL werd
afzonderlijk gestemd: VNSU behaalde 11 en Tendens 7 stemmen;
elk kreeg 1 mandaat

(bron: Roje Reu, jg.2 nr. 12)

IN ON ZE FAKULTEIT
Goed. Voor de thesis-doppers is er
dus (voorlopig?) een regeling. An-
ders is het ge~teld met het feno-
neen "thesi ". Vice-rektor Servotte
heeft namen! de Akademische Raad
sen rondschrijven gestuurd naar de
verschillende fakulteiten met rich~
lijnen en vragen om voor volgend
~kademiejaar (78-79) een regeling
Jit te werken om de thesissen tij-
jig (bedoeld is binnen het laat te
3tudiejaar) ingediend te krijgen.
Jnze opmerkingen hieromtrent n~al-
ten we reeds bekend in Veto 14.
Hier willen we enkel vragen de zaak
van de thesisregeling binnen de fa-
kultiet goed te volgen. We hebben
immers het gevoel dat er, omwille
van het "rap-rap"-karakter van Ser-
vottes rondschrijven, wel het één
en ander zal geprutst worden aan de

!Lllat!e!._e!LV~ )-'-.--1
maar dat er voorbijgegaan zal wor-
den aan de fundamentele vra~en i.v.
m. het eindwerk.

zelf. In 1ste Kand. beschouwt 9 %
zich als niet-gelovig ••• in 2de
Lic. is dat 36 %. Maar goed dat.
de studies daar geen zeven jaar
duren.

In Pal6~jn (Medica, Tervuurse str
9) werd aandacht besteed aan de
medische opleiding, tandverzorgin
en de krachtlijnen van de genees-
kunde-practijk in Engeland en in
de derde wereld. Teksten op nivea
dus.

Economie heeft de praesesverkie-
zingen overleefd en kreeg als be-
loning nieuwe aanplakborden aan
de buitenmuren ••• tot nog toe
nog maagdelijk bruin.
Decaan Van Winckel vertelt in een
interview dat hij al 30 jaar als
sluikduiker-doelwachter speelt en
dat sen decaan 'geen dictator .is'
Wie zal er zijn opvolger worden ?

De motie over de 'wapenhandel' -
vanuit Teo!og~e - kreeg in de Fa-
culteitsraden geen standpunt mees
er is wel nogal wat discussie ge-
weest en een aantal leden wensten
ten persoonlijke titel te onderte
kenen. Doordoen jongens.

Het NeuÄOo~je pakt uit met een in
terview van de praeses en van de-
caan De Cock. Hij wil de oplei-
ding voor alle richtingen op 5
jaar brengen en meent dat goed -
functionerende kringen basis voor
degelijke overlegstructuren kun-
nen vormen. Het beleid in pedago-
gie en psychologie zal wel baat
vinden met zijn werkkracht en i-
deeän. De nieuwe studentenontmoe-
tingsruimte kreeg alvast zijn me-
dewerking en steun.

En als we niet gestikt zijn in
de verzengende hitte van de
nieuwbouw W. & L. komen we vol-
gend jaar terug. Tot dan.

Het academiejaar loopt weer op
zijn laatste beentjes) ook de ac-
tievelingen uit de kringwerking
halen hun cursussen van onder 't
stof. Dank voor de inzet, succes
met de examens en dat je d'er ook
volgend jaar mag bijzijn.

Enkele faculteiten overlopen in
hun laatste kringblad de werking
van afgelopen jaar en geven een
aantal opties voor volgend jaar
weer. De nieuwe praesidia weten
alvast waar te beginnen en wat ze
er mogen van verwachten.
Menigmaal wordt een oproep gedaan
tot een ruimere en meer actieve
medewerking aan het fac.blad •••
het weze hierbij nog eens her-
haald!

Onze eindejaarspluim gaat naar
KWAM (kunstwetonschappen, archeo-
logie en muziekwetenschappen) die
een degelijke eerste jaargang van
hun faculteitsblad op de markt
brachten. Graag hadden we ook de
andere kringen zien gebruik maken
van gerecycleerd papier.

Het G~je vierde zijn 10 -
jarig bestaan met een overzicht
van wat er zoal sinds '68 gepu-
bliceerd werd. Stijl en inhoud
wijzigde, de verkoopprijs is nog
steeds dezelfde.

M~c.a;to)L publiceerde als eerste
in " 't is maar een woord" de
uitslagen van de Kringraadenquê-
te ("~tudent anno '78"). Daaruit
blijkt o.m. dat 92 % meer in-
spraak wenst doch slechts 61 %
wenst zich daar actief voor in te
zetten. Bijna iedereen is tevre-
den over de gekozen studierich-
tings zowat 70 % is echter niet
te spreken over de didactische
onderwijsaspecten en 85 % wil
begeleiding door de lesgevers

ties financiëel mogelijk te mekeru
gedurende jaren liep hij België en
delen van Frankrijk af om geld in
te zamelen. Als verpleger bewees ~j
de studenten heel wat diensten bij
voetmar~en. bltogingen, lidari-
teitsaktie' (Boerenhulp bv.), als
Rode Kruis' er, als Vlaam: e 'ruis-er
(hoewel t harel een overtuigd Belg
is). Kort m, tien jaar na zijn aa~
komst in Leu en kon er over de Cha-
rel een boek geschreven worden, of
een film gemaakt (dit laatste is
ook gebeurd!).
V66r twee jaar richtte de :harel
zelf het Gele Kruis p. rit de buro
geroorlog in Libanl n. i haar voor-
naamste doel de hulp aan de Pales-
tijnen aldaar geworden. Vorig jaar
bood het Gele Kruis hulp in de vorm
van laatste jaars studenten genees-
kunde en verplegers en medisch mat~
riaal. Ook dit jaar wil h . Gila
Kruis dit projekt hnrhalen. Vandaar
deze oproep:
"Gedurendi het verbl.:jf van het Uni·
ersitaire Gele Kruis ~n Libanon,
ebben !.Jeons kunnen rekenschap ge-
Jen van de sclu>ijnende nood van de
Pal; 'st :jnen in hun vluchtelingen-
kampen. Daar zijn ze verstoken van
al/l: "" di eche hulp, gezien hun be-
perkte geldeLijke middelen en ~-
gens hun even schrijnend gebrek op
materiëel gebied.
We doen een dringende oproep tot
~~nieder om aan het Universitaire
ûelo Kru,:s de middelen te verschaf-
fen 'm deze mensen te he lpen, De
nocd is ger.Jeldiggroot. Help on
helpen. "
Getekend: E.H. AchilZe Nijs, beheer·

der; eh, Rens, sekretaris.
Gestort kan worden op het rening-
nummer 559-0751770-18 van het Gele
Kruis, Universitaire afdeling.

VAKANTIEREGELING IN 'T SM
Vanaf juni is 't Stuc overgescha-
keld op het vakantieregime. Dit be-
tekent dat de kantoren, ateliers en
vergaderzalen tot en met september
slechts open zullen zijn van 9u tot
19u (er zijn dus geen aktiviteiten
meer na 19u).
Tussen 17 juli en 6 augustus is 't
Stuc volledig gesloten. op de bar
na. Die sluit echter wel volledig
tussen 24 juli en 6 augustus.

lijk je naam en adres op in 't
Stuc (eerste verdiepinF).
We beginnen er weer aan in lkto-
ber.

Als Leuven de dag van vandaag
nkrete verworvenheid aan de zesti·

ger jaren heeft overgehouden, dani
het wel deze persoon, Charles RI n~,
beter gekend als "de Charel".
Met de eerste troebelen in Leuven ir
'66 is de Charel hier aangeland, en
is sindsdien niet meer weg te den-
ken uit deze universiteitsstad. Ve-
len zullen hem wel horen vertellen
hebben over zijn verleden als oor'
logsveteraan, Korea-strijder, ver-
pleger en rijkswachter. En toen hij
op 52-jarige leeftijd in Leuven aa~
kwam, was Zijn energie verre van o~
gebruikt. Overal waar de studenten
maar enigszins aktief waren, was
hij present. In minder dan geen tijd
kende hij alle geledingen van de u-
nief, en zij kenden hem. De Charel
is vooral bekend om zijn "stroop-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~_~tochten" voor geld ~udentenal<.-

Kultuurraad

AMBACHTELIJK GERSTENAT
Wie nu eens geen door "chemik" be-
zoedelde bieren, maar wel met de
zorg van een ambachtsman bereid
gerstenat wil proeven. moet be-
slist vana- 6 augustus passeren
in 't Stuc. Want in de bar wordt
tijdens de vakantie zo'n bier-me~
hart geschonken.

TEOtHSOE OOBBELS ~NEN ZICH
UITLEVEN IN 'T SM
Mensen die enkele avondjes per
week vrij hebben. en graag zouden
willen omgaan met mengpaneel, p~
jektoren, bandopnemer en lichtin-
stallatie, kunnen altijd terecht
in 't Stuc.
Interesse? Geef dan zo vlug moge-

bar' t Stuc

Eel



de factis hominibusqus·

Nuja. we zien bv. heer Tindemenc of
Eyskens al aankomen met het foelJe
dat ze in het leslokaal als docent
en niet als beleidcman staan .• Een
tiruuk: om eventueel niet te moeten
antwoorden op lastige vragen. • Daar
mag men niet intrappen als je het
ernstig meent dat unive~siteit en
maatschappij van nIkaar niet los te
koppelen zijn. •In hun opmer'.inl.-,naan minister Ra-
maeke~s i.v.m. de bezuinigingen, g~
ven Sociale Raad en Kringraad op dat
er best wat geminderd kan worden
met p~stigieuse projekten .• 0
ve~huis van Pedagogie uit de Deken-
straat naar de Vesaliusstraat. is
zeker geen prestige-zaak. maar er
wordt , _I./~htigomgesprongen met
meubi/la '1' •• De Vesaliusstraat is
voll.eçli u'te ~er:ustlJJ.e~__?pi-_ks1?~intel""
niew materiaal. terwijl van he
toch nog bruikbare meubilair uit d
Dekenstraat niets we~ overgeheveld.
• RarCU'::z.waar is dat naartoe en
wat moet het met al dat meubl1air
en ander materiaal dat over de hele'
KUL in kelders' opgeborgen?•Terwij 1 wij I.L:r.r,almpjes de blok-
beest uithangen. gaat het er in u~
niversiteiten in andere werelddeler
hard aan toe. + In Guatemala werd
een student neergeschoten in bot- ZoYfRCURSUSSEN V/lJII DIALOOG IN /lJIISEREM-E, WIJGo'AAL EN Il'lORP
singen "_letde pol~ti~ :- "11 de Inlichtingen en inschrijving(sformulier) kunnen bekomen worden
a~ prcsidentsverhez'l.ngen. + In bt- bij Dialoog, De Becker-Remystraat 9 (44.41.00) 3020 Wijgmaal.
dia 1, pt het al langer ien andaag Er zijn telkens twee prijscategorieên : resp. voor studenten 1
SP~~k. r 1t aantal universitairen werklozen en voor loontrekkenden.
stt.Jgt er zienderogen. ~ar do
werkloosheid is ern'rm; larbij wo~ Levvtd met de ~ - Home Brittanique in Anseremmel 10-14 juli
den opZe1'ä:ng en eXQ1l',nsysteem ge- 1000/1500 Fr•
kcrrtaatat r'. In Frankrijk t I m Via wandeltochten en eenvoudige technieken met natuurelementen
de Renaul+arb. 'd, l's.+ Eenni~~"'...;' w,-,rdtgetracht de relatie tussen mens en natuur uit te diepen.

W . di d • dit Stemgebll..LUk - 't Kasteeltje te Wijgmaal 1 17 - 20 juli
e e'l.nt.gen eerr-,_ waartneewe 1000/1500 Fr.

jaar begonnen zijn .• Een zaak die
r d 3· l 1 t Vele mogelijkheden van de stem blijven ongebruikt; we oefenen ons
ee s Jaar ang aans eep • maar
nog steeds niet definitief afgel'~d in goede ademhalingstechnieken, lichaamshouding, stemplaatsing.
is.• Juist. _ Cafetaria Arenberg Gelovett in. God : VVlV)Leemd..tng 06 Bev!ÛjcU.ng ?
III .• Nadat er de afgelopen Jaren Home Brittanique in Anseremme 1 1-5 augustus
heel wat geharrewar is geweest tus- 1000/1500 Fr.
sen de studenten en de universiteit. Welk Godsbeeld hebben wij voor ogen; remt het de menselijke ont-
is het dossier door het Planburo in plooiing of stimuleert het voor een meer menselijke samenleving ?
april aan minister Bamaekere overge Z' üui: eU'h bel' I uai.,Uut
maakt. _ Zet die nu z'n been stijf. u: 9 j e ev.utg en ~e~ •
en heeft het dossier geblokkeerd om Home Brittanique in An~eremme 1.7-11 augustus
dat er volgens hem eerst komaf mo~ 1000/1500 fr.
gemaakt worden met het afstoten van We zoeken naar de specifiel.e betekenis van de seksualiteit in ons?
gebouwen ("desaffektatie") door de leven; welke zijn de nog niet ontdekte zintuiglijke mogelijkheden.
KUL. zodat deze weer binnen de nor- Aangepa.6.te .tec.hn.-i.ek VOO)LontwikkeL<.ng6tandett.
men valt om nieuwbouw te kunnen cp- 't Kasteeltje in Wijgmaal 1 28 aug. - 2 sept.
trekken. - Komt er nog bij dat de 1400/1700 Fr.
KUL ook nog een bijkomend zwembad Toestellen bouwen en teChnieken uittesten die nuttig kunnen ge-
wil bouw n "ne aandringen door de bruikt worden door de eVIlking in ontwik.kelingslanden
Sportraai . raag is of dit laatste . , '
projekt geen ooorranq krij( . I'lnt Toekom6.t<.ge ec.lt.tpallen - ~,asteeltje in Wijgmaal 1 400 Fr./pers.
cafetaria • H t i d ' - juli; 22-23 juli; 19-20 augustus

Het heeft er natuurlijk niks mee te . e s us weer t: Ben Samen de menselijke mogelijkheden van een partnerrelatie uitdie-
maken. maar het komt wel praktisch en't ander. • Wie de moed ,cht~r pen en zoeken naar een gelovige duiding van de partnerrelatie.
uit. _ Volgend jaar wordt er waar- niet laat zakken, zijn VTK en rhna.
schijnlijk gestart met een richting - Het staat dus nu al vast dat we Een weg na.a/I.bev,ujd.<.ng VOO)Lvruulaag en mOJLgen- Dworpl 4-8 sept.
Chinees in het departement oriënta- in Veto jaargang 5 het vervolg van S50/800 Fr.
listiek (fakulteit W & L). _ Kunnen het eafe+airia-feui/l/letxm zullen Een rendez-vous voor mensen onderweg, een ontmoeting in gebed en
die eerste Chinezen tenminste def- krijgen. ~ stilte, met zang e~udiek en creatief bezig zijn, een stukje le-

Itig opgevangen worden. • • ..... 5 ven in ernst en ont_.'tlnningen mensel1j ksamenzij n.

9lunderen mag in dit blad altijd.
op rhaarde dat het rechtgezet
wor't .• Onze gediplomp~rde verta-
ler ~···s scht ,t in I ,t "S8"-nurrrner
en eerieuee b 'k .• N-'ee-Vuitsbe-
heersers zulIt n zi t. kap....'tgeprak-
keseerd hebben over de vraag waar
de universiteit van Mailand ligt
("kronologie van de zestiger jaren",
p. 13. 11-15 april) • Niet in de
V.S., maar wel in Italië: Mailand
staat immers voor Milaan in het .
ui t s . •Het laatste nu!mi.r van Ons Leven
zal warempel een mijZpaal betekenen
in de relat+oe tussen KVHV en de
~.S.R .• ~!t alleen worden op p.7
je ou, v' t 's tussen KVHV en de

'r~n' begraven en worden
- welL~Jar met kritiscn z~n - b,l-
tere betii-ekkinqen met de A. .R. _n
et vooruitzicht gesteld. _ DI g. 1-
je intenties worden reeds in dat-
zelfde nummer bewezen door de inte-
rale overname (p.1S-17) van een

tekst over de dreigende moeilijkhe-
den in de sociale en dLa emische
sektor van Sociale Raaa •• Wie dus
volgend jaar Veto of Ons L?ven in-
ijkt om te weten hoe ze elkaar in

het 'haal' vliegen, zal bijgevolg be-
l.r:Jgenuitkomen. •Zelfs met dit zomerweer blijk je
nog een parapZu nodig te hebben in
Leuven. - Niet zozeer voor de rege~
buien .• Tijdens deze blok willen
oververhitte studenten zich wel 's
afreageren door vanuit hun venster
watc~ te kletsen op nietsvermoeden-
de voorbijgangers. - God vergeve 't
hen. want ze weten niet wat ze doen
• Zolang ze zelf geen kwak op hun

J&en ...- -- -•Geen enkele Belgische universiteit
steekt momenteel de KUL naar de
roon ~1' t· t aantal studenten be-

treft I • '1. - Wel is het ons 'n
raadeet I levlel studenten er aan on·
ze Siamese tweelingbroer, de UCL
zitten. _ Het dagblad Het Volk
geeft 15.576 op, maar Het Belangske
van diezelfde dag gooit er exakt
1000 bij op. - Waar zit de blunde-
roar? •Afgaande op de vele sportbroekjeo.
die met dit zumerweer gedragen wor-
den. moeten er toch heel wat sp'rt-
liefhebbers aan de KUL verblijven.
• Of zijn die broe~.jesalleen maar
een modegri l? •Dit laatste kan alleszins niet ge-
zegd worden van de studenten van
het Bportikot: (Apollo('n) .• Zij de-
den op 19 april hun liportbroekje
aan om een gooi te doen naar het
werel 'reflrd 100 X 400 m. - En met
ucces. _ Met de denderende oplage

die h',t cuinneee Book of Record
(want daarom ging het) betekent dit
Apolloon-record een niet te versma-
den promotie voor de unief.

Toegegeven .• In juni n> g spreken
over evenmenten uit ap~il, lijkt
wel op de klassieke vijgen na Pasen.
_ Maar we willen je toch niet ont-
houden dat in die vakantiemaand rek·
tol' De Some~, met een delegatie ge-
neesheren naar het land van Mao is
geweest .• Oe So~er als public re-
lationsman voor de KUL kennende.
zou het ons niet verwonderen dat er
binnenkort echte Chinezen in Leuven
omen studeren.

SPORT I N HET AFGELOPEN JAM.
weer heel wat afgesport dit Tot slot nog een lijstje van de be
en - hoera. hoera! - elk jaar Kerfinales. met zowel een proficia

voor de winnaars. a. lor de ver-
liezers om hun in;z
(het ci.jfer achter ' naam geeft
aan om welke rl 'E het gaat: de
eerste. tweelIEr... ran de fakul telt
peda ...)

VOETBAL HERE
Landbouw 2 - Tel' Bank 1: 2-1
VOETBAL DAMES
..ïohannee XXIII-Landbouw: 3-1
VOLLEYBAL HEREN
Psycho-Wina 1: 1-3
VOLLEYBAL DAMES
Romaanse-Psycho: 2-3
BASKETBAL HEREN
Wina 1-VTK 1: 58-68
BASKETBAL DAMES
Teologie-VTK: 12-30
HANDBAL HERE
~dica-Landbouw: 2J-17
PINGPONG HEREN - in,Ie met 3J
Ekonomika-Merkat 1': 1 )-0
'erkator-üe» Bank: '?-9

Ter Bank-Ekon 'n 'ka: 0-10
1.Ekono.wika, ". rer Bank, 3.Mel'ka-
tor

PINGPONG DAME::
Farma-Ekonor.rika: 3-0 (f r&ait)

r is weer heel wat afgesport in de
fgelopen akademiemaanden. En - ho~

ra, hoera! - elk jaar Mag Sportraad
zich verheugen in een stijgende be-
langstelling van ploegen die mee
illen doen in de diverse kompeti-
ties. Maar dit brengt wel problemen
et zich mee: hoe moet je zoveel nxr
gelijk ploegen een sport laten doe~
Is de infrastruktuur te gering is;

en ook: hoe moet het aantal forfaits
intomen: een sportraad-vrijgestelde
g zich den al kapot werken om ie-

dere belangstellende ploeg aan bod
te laten komen. maar als de ploeg (en)
niet komen opdagen. is dat allemaal
zweet voor niks en moeten de rege-
lingen weer omgegooid worden
Over al die problemen handende de
laatste Sportraad van het jaar. Een
aantal konkrete voorstellen om zo-
wel de uitbreidende deelname aan de
kompetitie op te vangen. als for-
faits uit te schakelen werden opge-
steld en zullen in de loop van de
vakantie en in het begin van vol

akademiejaar onder de hamer ko-

We zouden er eigenlijk toch eens 'n
politiek van moeten maken. - Er lo-
pen aan deze unief nu zoveel heer-
schappen rond met politieke (on?-)
verantwoordelijkheid rond. _ Zouden
wij, studenten. hen - als het nodig
is - niet eens intcrpellel'en over
hun beleid. tijdens de lessen? -
Neem nu het grof vool'beeld van BRT-
direktieur-qenes-aal: P. vandenbuoechc,
die doceert aan het Centrum voor
Communikatiewetenschappen (Fakulteit
Sociale Wetenschappen). _ Tijdens
de Shaba-geberutenissen presteerde
deze man het om zonder boe of ba re
gelrechte censuur te plegen op de
Panorama-uitzendingen. • Gelukkig
dat de politieke joulnalisten nog
haar op hun tanden hebben en het
niet zomaar 0 'er z.ch hebben laten
gaan. •

OPRU I t-'EN, " Wv\R NI ET WEGGOOI EN
Is de examens voorbij zijn. en na gen of f" .a ' van ver+eder-ängen.
nisschien enkele dagen rust. zullen allerlei materiaal i.v.m. aktivitei
je nieuwe Kringbesturen zich wel- ten van je jaar. kring ~ vereni-
licht installaren op het kringsekre- ging. kortom alles wat te mal.en
ariaat. en zullen de oude besturen heeft met je studentenleven dan
un "boeltje" opruimen. is er maar één adres: het A.M .
Oe wens van het A.M.V.S. (Archief Je zou het "het Archief" gema~~e-
n Museum van het Vlaams studenten lijk maken als je het materiaal zo
leven) is dat ze het materiaal van willen identificeren: dateren. aan
et afgelopen jaar niet aan de rei- welke persoon (met welke funktie)
igingsdienst van Leuven zullen af- het behoorde. enz.
even. maar het wel op het A.M.V.S. Wens je meer inlichtingen of wil
ullen deponeren. je graag eens meer weten over het
e hoeven echt niet meer uit te leg A.M.V.S .• kan j I In;akt opnemen
en wat het A.M.V.S. is en wat de met Man Oe Goey • dagelijks op het

ervan is. Het afgelopen jaar A.M.V.S. van 1! 18u. Louis Vos
t "1ra-c1t·-ölaa-voorgesteld. en Jan Rogiers op de Sde verdieping
"S8"-nummer van Veto was (geschiedenis) van de Nieuwbouw L &

ooit geworden wat het is zonder de W (tol.01S/23.88.51J. of Rolf Fal-
ulp var het A.M.V.S. ter. afgevaa~igde van de ASR bij
Individuele studerten zullen ris- het A.M.V.S. (Belsenakenstraat 105

van kot verhuizen. Ook esn in Herent) .
deze oproep geric~t.
je geen blijf weet met
of jaarpublikaties. versla-

I. . .o ,

11n: r .cltsbibliotheek
Ladeuzeplein 21
3000 Leuven
tel. 016/23.86.78



PASSAGE 144 : ONWETTIGE UITOEFENING V~GENEESKUNDE ,.
Op 2/2 vraagt Dr. Valkeniers (VU)
in de Kamer welke maatregelen de
'finieter zal: nemen om de patiën-
ten te beschermen tegen deze vorm
van onwettige geneeskunde.
Mi.nister Ohoare antwoordt dat de
bevoegde geneeskundige commissie
van de provincie Brabant verzocht
werd een onderzoek in te stellen.
Geruine tijd horen we niets meer
over dergelijk onderzoek; toch
zou het mede op aanvraag van die
prcVlnciale co~issie g6weest
zijn - aldus Gysels, hoofdcommi-
saris van Gerechtelijke Politie -
dat het onderzoek van het gerecht
in Passage 144 maandag 5 juni 11.
heeft plaatsgevonden.

In april wordt in een voorstel
aan de Academische Overheid ge-
stold dat Dr. Ringoet [neuro -
psychiator) de medische verant-
woordelijkheid en -begeleiding
in Passage 144 op zich neerit.
Het Bureau Academische Raad neemt
op 24/4 geen beslissing omdat er
op dat moment een kortgeding aan-
gaande de gevolgde procedure en
het statuut A.P. bij de rechtbank
loopt; Men wenst daar eerst de
uitspraak van te kennen. De Aca-
demioche Raad (6/5) stemt in met
deze optie.
Donderdag 25/5 verklaart de voor-
zitter van de rechtbank zich on-
bevoegd inzake dit kortgeding.
Tevens zou Prof. Steeno (Prof.
Geneeskunde KUL) bij de Orde der
Geneesheren een klacht tegen Dr.
Ringoet hebben ingediend. 6 juni
moet Ringoet zich verantwoorden
voor het medisch dekken van een
vorm van onwettige uitoefening
van geneeskunde (in Passage 144).
Daarbij komt nog dat door min-
stens één persoon - die vroeger
in behandeling is geweest - een
werd neergelegd bij het Rectoraat
van de K.U.L., welke deze aan 't

ven.

geleid dat
andag 5 juni een grootscheeps

onderzoek in Passage 144 werd in-
osteld. Die ochtend om 6.30 u

daar aangebeld en nog voor
Oe Batselier beneden is
een groep van ruim 20 per-
het huis bezet. Alle aanwe-

zigen worden terstond geisoleerd
en constant door een lid van de
gerechte lijke politie bewaakt.

aren aanwezig: Prof. Dr.Lacquet
(Orde van Geneesheren en Prof. G
neeskunde KUL), de Heer Goovaerts
(inspecteur voor de farmacie~n
bij het Min. van Volksgezondheid),
de Heer Oecoux (onderzoeksrech-
ter) en de Heer Poelmans (substi-
tuut-procureur), Or. Vandenbrouc-
ke (psychiater Bierbeek) en Prof.
Or. Van De Voorde (wetsdokter en
Prof. Geneeskunde KUL), de Heer
Gysels (hoofdcommissaris van de
Gerechtelijke Politie) met de
volledige equipe van de G.P. -
incluis fotograaf. Indrukwekkend!

Officieel heet het een onderzoek
te zijn naar de 'onwettige uitoe-
fening van geneeskunde' - men
vraagt dus dadelijk naar d
dische dossiers. Doch, die zijn
er niet omdat de Passage werkt
via observatie en persoonlijke
begeleiding en contact.
Uit de vragenlijst die men van el-
ke aanwezige afneemt blijkt echter
dat men heel wat andere dingen wil
uitvissen, zo o.m. wat soort bahan
deling er gegeven wordt, wat de
taak van elkeen is, welke bijdra-
gen er moeten betaald worden en
wie instaat voor de financiering;
of er medi.camenten worden gebruikt
en wie ze voorschrijft; of er aan
groepssex ·en/of sextherapie wordt
gedaan ....
Inmiddels wordt de inboedel onbe-
schaamd overhOOp gehaald ... per-
soonlijke notities en brieven wor-
den ingelezen en meegenomen en dat
duurt zo enkele uren. Verwittiging
van derden wordt niet toegelaten.
Ook 's anderendaags worden nog een
aantal mansen ondervraagd; huisa-
potheker en -dokter en een mede-
erker-advokaat-therapeut worden'

door 't gerecht aangezocht.

Oe plotse massale en intimideren-
de inval van het gerecht - waarbij
weinig respect voor de eigen ma-
nier van leven en werken in P.144 -
betekende een zware druk voor de
bewoners. Als een hechte groep zul
len ze echter het project- ondanks
alles - vastberaden vC''''r''~s..ten.

NAAR EEN VE~RING VNl rE WET OP DE JEUGDBESCHERMING
enige tijd vormt onze jeugd-

bescherming, en meer specifiek de
wet van 1965, een punt van diSkus-
sie. Er zijn reeds enkele dossiers
rond verschenen en er is ook spra-
ke van een wetswijziging.
Vanuit dezo beweging Zijn een aan-
tal organisaties, waaronder JAC's,
info-centra, overkoepelende instan-
ties voor buurtwerk, Werkgroep Bij-
zondere Jeugdzorg, diensten voor
pleeggezinnen, wetswinkels e.a. en-
kele maanden geleden rond de tafel
gaan zitten om samen te zoeken naar
en aantal alternatie~en rond jeugd'

bescherming en preventie.
Wij zijn immers van oordeel dat een
ventuele wetsverandering niet en-
kel het werk mag zijn van enkele
mensen bovenaan.
In het licht van een mogelijke be-
invloeding van deze wetswijzigingen
ebben we met bovengenoemde orga-

niseties getracht een aantal alter-
natieven uit te werken. Aan de hand
van deze alternatieven hebben we
wee dokumenten opgesteld: ener-
zijds een beperkt platform van ba-
sisprincipes en anderzijds een re-
latief uitgebreide werktekst.

Allereerst is het onze bwd~_ling de
platformtekst aan zoveel mogelijk
organisaties, groepen of diensten
door te sturen met de vraag er bin-
nen hun beheersorgaan een bespre-
king aan te wijden en de tekst eve~
tueel te onderschrijven.
Oe platformtekst is op onderstaand
adres te verkrijgen. Organisaties
die op deze prOblematiek diepen wil,
len ingaan kunnen, op verzoek, ook
de werktekst krijgen. Mogelijk zal
deze werktekst de basis vamen voor
een nog te plannen studiedag.
Verder is er een perskonferentie
gepland om dit platform naar de pu-
blieke opinie en naar het beleid
toe te bevestigen.
Daartoe is het wel nodig dat alle
ondertekende platformteksten vOOr
30 juli e.k. ingezonden worden naar
Werkgroep Bijzondere Jeugdzorg, die
de verdere koördinatie op zich
neemt en verdere inlichtingen zal
doorgeven i.v.m. de perskonferenti

Werkgroep Bijzondere
Jeugdzorg
t.a.v. Jas Goossens
Consciencestraat 46
2000 Antwerpen
tel. 031/39.36.68

ITECO-SESSIE VOLLNTARIAAT

SAFARI IXX>RONBEKEND VLAANDEREN

er aandacht zijn3J!or de ekonomi-
sche, politieke en sociale elemen-
ten in de Derde Wereldlanden, zowel
van Afrika als van Latijns-Amerika
en Azië.
ontakten zijn voorzien met terug-

gekeerde ontwikkelingswerkers en
met mensen die eventueel in verlof
zijn in Europa. Via gevallenstudies
zal kunnen kennisgemaakt worden met
problemen in ontwikkelingslanden en
n met ontwikkelingsprojekten.

De sessie gaat door in het centrum
Maria Assumpta te Dadizale van 20
juli tot 30 juli. Er is gelegenheid
voor wandelingen en sport.
Deelnemingsvoorwaarden: minimum 21
jaar, er zich toe verbinden de he-

Nadat in het begin van de jaren ze-
ventig een paar vormingsorganisa-
ties deze safari telkens onder gro-
e belangstelling organiseerden,
herneemt Elcker-Ik Leuven deze tra-
ditie.
Van 2 tot 6 juli a.s. programmeert

Van 2 tot 8 juli a.s. programmeert
het deze vormingsreis door Vlaande-
ren. Het wordt een ontdekkingsreis
voor jongeren en ouderen, gericht
op milieu, leefkader, landschap en
architektuur. Oe bedoeling is kri-
tisch te leren kijken naar wat we
bouwen, wat we aanleggen, wat we
afbreken en verknoeien. En daardoor
zelf een visie te leren ontwikkelen
op wat in deze krisistijd de bele-
veni.s kan zijn van een vormgeving
die de uitdrukking is van wat in
een mensengemeenschap leeft.
Oe safari doorkruist met een gezel-

Ie kursus te volgen, bereid zijn
om gedurende de sessie te partici-
peren in het groepsleven, de over- .
nachting als een verplichtinn aan-
vaarden.
Inschrijvingen tot 1 juli e.k.; de-
ze wordt slechts effektief na stor-
ting van het deelnamegeld (2200 per
persoon, 4000 voor echtparen).
Indien je meer inlichtingen wenst
alvorens in te schrijven, of infor-
matie wenst over andere sessies en
vormingsdagen, kan je best kontakt
opnemen met het sekretariaat:

Iteco
Oude Houtlei 19
9000 GENT
tel. 091/23.26.95
rek. 736-4020264-66

lige kleine bus de vijf Vlaamse pro
vincies. Het motto: samen kijken,
luisteren en praten. De bus·rijdt
door kompleet ongekende streken:
dat kan nog in voorSChoot-groot
Vlaanderen en stopt bij goede en
slechte voorbeelden van smaak en
wansmaak.
De leiding berust bij Marcel Haezen
en Hugo de Vos die de safari vroe-
ger hebben begeleid en meegemaakt
en het trajekt ontelbare keren ver-
kenden.
Alles inbegrepen is de deelname-
prijs 4.900 fr; wegens de kapaci-
teit van de bus worden slechts 26
deelnemers toegelaten. Inschrijven
door storten van een voorschot van
1000 fr. Inlichtingen:

Elcker-Ik Leuven
Blijde Inkomststraat
3000 LEUVEN
tel. 016/23.96.92
rek. 001-0466559-46

ZOMERKURSUSSEN SPEL EN EXPRESSIE
De "Jeugddienst voor maatschappelij
ke participatie en expressie vzw"
organiseert tijdens de zomermaanden
een aantal kursussen "spel en ex-
preasle", met deer-ondur-:
pelend omgaan met woord, beeld,
klank en beweging:
te Oostmalle, van 6 tot 12 juli:
een algemene vorming in expressie,
eerste kennismaking met bewegings-
xpressie, beeldende, verbale en mu
zikale expressie.

zelf teater maken en spelen:
te Oosmalle, van 17 tot 22 juli:
werken aan een aantal basisvaardig-
heden teneinde teater als vormings-
middel in een eigen maatSChappelij-
ke situatie te kunnen aanwenden.

dansezpreeeie :
te Dworp, van 24 tot 29 juli: zich
pontaan en kreatief leren uiten

via dans. Er wordt geen gebruik ge-
maakt van vaste passen en vormen.
e proberen wel onze eigen manier

van bewegen te ontdekken en te ver-
sterken om uit te drukken wat ons
boeit.

muzikale improvisatie en aktiespe-
len:
te Dworp, van 31 juli tot 5 augus-
tus: zelf Muzie~ken als inspira-
tiebron tot spel en omgekeerd. Re-
laties tussen muzikale en sceni-
sche strukturen.

kreatief spel en improvisatie:
Te Oostmalle, van 7 tot 12 augustus
verwerken van tema's, rollen, situ-
aties, enz. in spel via improvisa-
tie-oefeningen.

kreatief werken met kinderen:
te Dworp, van 7 tot 12 augustus:
kennismaken met een aantal voor het
ind geschikte kreativiteitsvorm

en training- ineen kreat1vl'tol't1;
vorderende begeleidershouding. Er
wordt op de kursus ervaringsgerich
gewerkt met kinderen.

danelabo:
te Dworp, van 14 tot 19 augustus:
basistechnieken van bestaande dans-
vormen en zelf kreëren van nieuwe
dansvormen, kreatieve dansexpres-
sie, enz.

mime en beucgingsspe'l:
te Oostmalle, van 21 tot 26 augus-
us: verkenning van de eigen mimi-
sche expressiemogelijkheden en ko-
men tot non-verbale spelen.

beeldende expressie:
van 14 tot 19 augustus: kennisma-
ken met het werken met en zich ui-
ten d.m.v. materialen als klei, pa-
pier, gibs, verf, enz. Hoe worden
dergelijke technieken gehanteerd
in groepen.
van primitieve dans naar
kc e;:;prescie:
van 10 tot 14 juli: hoe
menten uit het primitief
wenden om je lichamelijk
kingskracht te versterken. Er word
o.m. sterk gewerkt vanuit ritmisch
elementen.

Voor verdere informatie en inschrij
vinRen:

Jeugddienst voor maBt:sch
peliJke participatie en
expressie vzw
Maria-Theresiastraat 31
1040 Brussel
021219.51.96

PENNE- EN ANDERE LIKKERS

Meteen lees je de laatste regels de deur uit te krijgen.
van Veto jaargang 4. Geen tijd om Belangstellenden willen we graag

Ter voorbereiding van een vertrek gelijkheden en beperkingen van pro' een traan te laten, maar wel om al zien aankloppen op 't Stuc (A.S.R.-
neer-de Derde Wereld, organiseert jektwerking, wat is projektopbouw, bezig te zijn met de aanpak voor xo- sekretariaat - 1ste verdieping) om
[teco een sessie voluntariaat. Deze welke inhoud in de verschillende mend akademiejaar. hun naam en adres op te geven, zo-
il een zinvolle voorbereiding be- maatschappelijke situaties wordt Het spreekt vanzelf dat iedereen dat ze tijdig op te hoogte gebracht
ekenen voor hen die gaan meewerken gegeven aan bevrijding, ontwikke- met ideeën, met schrijf- en andere kunnen worden wanneer er weer in
t de plaatselijke bevolking in de lingswerk, wat ontwikkelingswerk kapaciteiten met open armen ontvan- vlogen wordt. Een telefoontje is

Wereld. Wordt bekeken: de mo- voor ons b~kent. Daarnaast zal gen wordt om Veto,.!.'olgendjaar weer ook goed: 016/22.44.36 .•' 6 ~~ _


