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is den meer den ontmoedigd.
willens nillens werk zoeken en zou
toch nog liever verder studeren.
Voor deze mensen die noch vooruit
noch echteruit kunnen besteen ge-
luH.ig nog een ganse reeks evond-
ursussen die gelijkweerdige dipla'

me's efleveron. Is de omgeving
unstiger gezind den kan men op-
nieuw een kans wegen eventueel bui'
t~" 1e universiteit.

over8Cnak ...... naar M»IO
, Iele studenten heerst de menin(

det het NUHO minderwaerdig is. dat
jo eigenlijk niet overschakelt
mear "efdeelt·. Oit is volstrek
onweer. Veel zeI efhangen of je in
je leter beroep de handen uit de
mouwen zeI steken of niet. Iemend
die besloten heeft over te schake-
len wordt door de adviesgover
evraagd of hij of zij el aan een
bepealde richting gedacht heeft.
Als dit nog niet gebeurd is krijgt
men de raad om het book "Studeren
buiten de universiteit" door te nc-

ven over d
wordt benadrukt det men niet meg
iezen omdet er veel vreeg op de

erbeidsmerkt is voor een bepeeld
beroep indien men het niet graeg
doet. Mensen die telen willen stu-
deren en niet sterk staan erin.
wordt de reed gegeven een vekentie'
ursus te volgen.

on is

Oe politiek ven het NUHO is gens
enders : men SChrijft er 1n voor
zover er plaetsen zijn. Oat bete-
nt det er velo mensen voor d

deur blijven stean. De toeletings-
voorwaarden - het diplome ven se-
cunde1r onderwijs voor hot ~.orte
type en het meturiteitsdiplome vaal
hot lengo type - bleken voor vele
'UHO-scholen onvoldoende. Vendaer
det men zich verpliCht voelde eRn
tooletingstest uit te schrijven
waerreeemen de boste kendideten
probeert te selekteren. In de ver-
pleegsterschool ven Leuven komen
1000 kandideten voor 200 pleatsen.
De vraeg is den of men met deze se'
lektieproeven inderdead de beste
andidaten heeft. Gelukkig blijven
in het lenge type en het te:hnisch
onderwijs nog oleetsen beschikb&er
Wanneer studenten die universitair
onderwijs gevolgd hebben te laet .

n omdat de plaatsen el volzet
zijn moet men ofwol naer een ander.
school ofw,
si

vror

er kans men maakt nog over een
plaats ta beschikken.

In pl'incipe zou men reeds na d
parti~le examens ernstig zijn kan-
sen moeten overwegen. Oe monitoren
zouden in dat verband ook heel wat
studenten kunnen doorverwijzen al-
hoewel dit netuurlijk een erg de-
likate zaak is. Je ken immers zeg-
gen :"Je hebt praktisch geen kens
om te slagen. zou je niet aen iets
enders denken. Maar dan bestaa
het geveer , hoewel men wellicht
realistisch reageerde. dat men ie-
mand totaal gaat ontmoedigen. Oe
meeste monitoren zullen het zeke-
re voor het onzekere nemen en in
dergelijke situaties de betreffen-
de student(eJ 8ensporen harder of
anders te werken. Een endere op-
lossing zou z.ijndat
die niet slagen in de

ns het boek "Stud

Olm_taande ~
lu_en ...,... en MAtO

Het NUHO is samengesteld uit het
technisch. het ekonomisch. het a-
grarisch. het para-medisch en het
artistiek onderwijs. De kaderwet
van 1970 veronderstelde voor elke
van deze onderwijstakken de opric
ting van een Hoge Raad waeruit op
zijn bourt een Vaste Raad zou se-

ngesteld worden. Het
van de Vaste Raed zijn

ouwen tussen unief en flUHO.lus-
sen NUHO en unief. binnen de unie
en binnen het NUHO. Met "bruggen
bouwen" bedoelden wo det men lot
een soepele overgeng zou komen van
het ene onderwijsnet naar het ande·
re. dat beiden op elkaar zoudon-
inspelen. Momenteel is dit onbe-
staand en vermits do Vasto Raad er
nog niet id zijn die bruggen toe-
omstmuziek. De enige besteande

schakelmogelijkheid van technisch
wetenschappelijk ingenieur naar
weede kan burgerlijk ingenieur en
van kandidatuur ingenieur naar
tweedejaars technisch ingenieur
viel wel!bij het instellen van d

ti

ee r
taetsja
Elke 0 ., e aanvraag om van het
ene net up nut andere over te ache-
kelen en niet van onderaan te moe~
en herbeginnen. wordt in behande-
ling genom In r het ministerie
van onderwij ar komen alle dos'
siers bij ~ dezelfde persoon
terecht. diu onmogelijk alles op
tijd ~en verwerken. Zo is het niet
ongewoon dat een r pas na
Pasen onderzocht i . "emand die na
Pasen antwoord kr' tntoch in

er zo
nieuw
den ..

het boek 1atuctet ... i bulten
de """""""'11

OIw:Ieteen verkeer,
do oorzaak is van het niet slagon.
stelde het C.S.B.O .• de centrele
voor studie- en beroepsoriönterin~.
en de psycho-medische-sociele cen-
tra. een boek samen waarin alle
studiemogelijkheden buiten de uni-
versiteit beschreven worden. Men vJ
vindt er naast de traditionele stu
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OIKONDE-LEUVEN ZOEKT VRIJWILLIGERS EN GROEPEN

aar aanLi_;ing __..Lun 1u-jwri
bestaan werd de werking van Oi-
konde reeds besproken In Veto nr.
7. Kort herhaald wil Oikonde mar-
ginalen in onze samenleving. voor

ex-pSYChiatrische patiënten en
ex-gevengencn, t- In om opnieuw
hun weg te vinlier>.Het door deze
mensen vanuit m in:telling In
e,In lJe"chermenoe omgeving "te lood-
sen , '~er wel onder te brunzcn
bij a.ledaagse mensen d
dén,t,twillen geven aan hun ,

t-<",nT"OIHAAL

~pnuwachtige periode vOOr prokl
2. niet te eten - Portugal 3.

- middenklasse - sloe - la-

ken
zinn'
stemd
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stic-

_ i-
lat es - Oencmar-
r..- god van de
ventueel 11. inge-

- .."st-Duitsland

DaarOm zuuH 01,._....!'- Jrijwilli-
gers en groepen die voor enkel
jeren samen willen wonen met ex-
psychiatrische patiënten of ex-
gedetineerden.
Je kan steeds kontekt opnemen
Oikonde; er zijn ook info-avonden
ingericht (23 mei. 13 juni - zie
alcnderJ.

Oikonde-Leuven
Ruelensvest 127
3D30" Heverlee
016/22.96.13
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- mager - Enp.els - Belp.ië 1 'a-
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TE KOOP: STENCILMACHINE

Half-a~l
merk Roneo R 865. Nog 1n zeer voo
do staat (werd gereviseerd na
laatste gebruiKl. Prij: 1 .000
(oorspronKelijk: 45.0 Ol.
Inlichtingen: A.S.R.- r'·~riaat

Stuc
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NIET SOLITAIR MAAR SOLIDAIR

Op de valreep van het openbar~ .Uuwn

Van fund
de begrenzin
studie per lol

minimum als naar
onderste grens met het oog
minimaal ris1ko zou
op 40 uren per weeK kunnen stel-
len. terwijl het maxûnum op 60 u-
ren moet geprikt worden. Studen-
ten die deze ~renzen beduidend of
~edurende lan~e tijd onder- of
overschrijden. lopen een ~root ri-
siko niet het gewenste resultaat
te behalen. Ener"zijds moet een
deel van de studenten zichzelf
dwingen om het aantal uren studie
dat voor hun studierichting en
hun kapaciteit-niveau vereist is.
intensief op te brengen. Ander-
zijds moet een ander deel zijn
zelfkontrole richtenGOp het vrij-
weren van de nodige tijd ,r
rust. voeding en ontspann_ng. 3t
we een maximumv.r"n!O ..tellen aan

een geru
niets te
lijk aan
de vermo
het studierendcment. Een overver-
moeide student doet slechts even-
veel op 12 of 14 uren studie per
dog al B' n gezonde kollega op 5
à 7 uren. 0 ,sering van de krach -
ten h ,&çt 't voordeel dat jo ook
voor du laatste examens energie
hebt.

Het tweede aspekt dat ik onder uw
aan-dacht wens te brengen in dit
korte L ,rtek. 1s dat van de or.t-
pann 'ng, '11 pust en de voeding.
Hier haalt ~n de brandstof. de
olie en hut onderhoud van de blo~-
machine. Een volwassene. en zeker
de intellektuel arbeider. die tra-
ger rekupereert dan de handarbei-
der. heeft min~aZ 6 uren slaap
per dag nodig. Uitzonderlijk kan
men daar wel eens van afwijken
maar zoals bij een over~reven aan-
tal uren studie per dag. gaat hét
ook bij het n~chtwerk meestal om

aan
tip

uIt!

rer.els
ten
is

Laat anderen niet stikken als ze er-
door zitten. Heb je zelf geen uurtj
overschot. zoek voor je vriend dan
een andere oplossing. We juichen el
studenteninitiatief ter zake toe
(zie elders in dit bladl. Hopelij
blijft het niet bij een intellektu-
eel analyseren. protesteren en pro-
blematiseren. Oe deur naast de jOu-
we is misschien nog moeilijker te
openen dan die van het kabinet van
Ramaekers ..• Of niet? In een aantal
gevallen is er iets meer nodig dan
onderlinge solidariteit. een hand
of een schouder. Oen zetten we ons
op weg naar do ombudsman voor moei-
lijkheden die nauw verband houden

t de konkrete organisatie van exa-
ns door de fakulteit (uitstel. ~,-

wisseling. onrochtvaardige 1.., tland'-
ling door een prof. of gewoon een
prof die niet opdaagt op de "af
praak"l. Voor eerstejaars zijn er

ook do monitoren. die vanuit hun
jaarwerk. óön en ander kunnen op-
vangen. situeren en misschien re-
lativeren.

Opnieuw voor alle studenten zijn
er de hulpverlenende diensten van
Studentenvvorzieningen. Vroeger
was er een koördinatie onder de
vorm van Teledienst Exa-,n. Nu
kunnen de studenten al naargelan
het prObleem terecht op éo.:nvan
de volr.ende edresssen:

Medisch Centrum Bogaardenstraat 1
tel. 23.51.86

Sociale Dienst tel. 22.10.32
22.10.38

Muntstraat 24 tel. 22.'56.84
utisch Centrum Ladeuzeploin 15 tel. 23.72.71

r terec
ten. Op

en uur voor mid-
fgesprok.en. Zo

ombineert men voeding met sociale
en en zelfs met ontspanning.

principes kunnen voorop geste
n voor de ontspanning. Vooreers1
ze bij voorkeur van totoal an-
ard zijn dan het studeren.

Sport. ecn film. sommige redio- en
televisieprogramma's. een danspar-
t1jtje~' of gewoon een goei pint in
de staml\roeg doen voor een tijdje
"de ellende" wel wat wegebben. Het
tweede prinCipe is dat men de ont-
spanningsaktiviteiten graag doet. el
hoewel so~1gen de engst om tijd te
verliezen misschien gemakkelijk zul-
len verta. ~ a.s "niet
ning nere n°. t derd
slotte i etn
de ontspannin
na een uur blok I 20 & 30 m1nuten
na 2 uren b 11 I à 3 uren na 4
of 5 uron bI .~. Per week wordt ook
minstens een ledine namiddar. of
avond voorb
ontspanning
stapje naar

ver-

Het is evident dat van deze planning
trip geen wonderen moeten 'verwacht

rden. Toch ~an mon door er reke-
ning n.ee te houden heel wat r,ar'1g-
heid voork~~n. Mocht hot desondanks
och verk.eerd lopen op één of ander

gebied. hier volgen dan enkele aan-
wijzigingen die overduidelijk maken
dat je er NOOIT alleen voor staat!
Stel je tijdens de blok- en ex~~en-
periode niet geI leerd op. Samen
met je familie. je kot- en/of jaar-
genoten ~ta e ~erker.

KIJK 's OM NAAR DE AFFICHE
MET PRAKTISCHE INlICHTINf,EN
OVER DE TElE-DIENST BIJ EX-
AMENS,
DAAROP VIND JE PRAKTISCHE
GE~EVENS OVER AllE FACILI-
TEITEN DIE GEORGANISEERD
WORDEN OM HET BESTE TE MA-

!J KEN VAN JE BLOK EN EXAMENS!

Speciaal voor
deze belangrij
Elk jaar
n dat is

fei

orde-
eerste buik-

ieruit is uiteraard
n rustiger hun mis-

(of zelfs sukses! 1 moeten
e echte fouten te
niet alleen die

fisch-psycrc

Mensen 1XJ1'1cnn _. t dJ 01' dingen
e~~rring gebracht, maar dool'

wijze IJalll'Opzij deze bez: ~t'.
EPICTETUS (1° eeuw v. Ctr.l

.0.
ni l voor Studie-advies

Op eenuoudiqe vraag kan op de
Dienst voor Studie-advies de b1'O-
hlU'B "BLOK EN EXAMENS"bekomen

oorden, Daarin staan allerlei.
n ''l(lk.PU,fke en nuttige examcn-
t":ps.
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moot zij ook konkr-ete initiatie-
ven kunnen uitwerken (zoels
dooltelijl tot gevel was bij""u-
retie " • "[Irondersteuning van
deze I ret:l'twordt er venef vol-
end ekedomlejeer een vrijgestel-

de voorzien. volledig 1:" Ie met
de "ringwerking en d' A.
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het niet gekomen.

"tel visies fre
1n hot gespr
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teek. niet elleen technisch (werk
roepen) maar voorel gericht op

de persoon. op het socieel kon-
t en naer de samenleving toel

dit vormend "erek.ter is echter
niet synoniem met ernstig; het
ontspennende mag niet vergeten
worden.
Ook r.IOet
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neer voor

rkin

werd bereik
sb lokken ven Kultuu~
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Onder deze rubriek ~rden reaktles van lezers afgedrukt; naaa en adres
aoeten .an &t red.ktle bekend geaaakt ~rden. Oe redakt1e heeft het
recht Ingezonden stukken In te korten. zonder evenwel aan de Inhoud er
v.n te raken. Ook houdt de redaktie zich het recht voor te antwoorden
op brieven.
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RAADVOOR STUDENTEN

VOORZIENNiEN
Op Vl'ijdag 4 mei [L: stappen 5 studenten in de VOOl'hen uelbekende Uft van
de HalZen. E4n van hen drukt op het knopje rJaal' e(Jtl 2 op staat.
In elJn l'ijtje stappen ae 44n VOOl'44n de vergadel'zaal. binnen (JtI knikken z
naal' de aanuezigen. Het is hun zevcmde Raad VOOl'Stud.m» ",,,,'ol'aieningen.

alma

ven!

examens
In een nota van tudentendokter
Degroote staat dat de PMS-dien-
sten tijdens de twee zittijden
zullen open zijn op de werkdav.en
van 9 tot 12 uur en van 14 to
17 uur.
Daarenboven zijn de Sociale Dienst
en het Medisch Centrum op zater-
dag ook open van 9 tot 12 uur.
Eén van de studentenartsen i
bui ten de vermeld, 'ren al tijd te'
lefonisch bereikbaar.
Deze working, die e' ,el ven d
vroegere werk.ing vesn ,e.edienst-
Examen vervangt, zal Jongs een
aft1che en een kaertje een all
studenten bek.end gcmaak.t worden.
Sommige leden van de Réed vonden
deze openingsuren te administra-
tief, doch Erik. Depreouw van Stu-
die-advies verklaart dit door he
feit dat gedurende de vorige ja-
ren gekonstateerd werd dat tij-
dens de overige uren meestal exa-
mens uitgesteld werden en dat dft-
ze uitstellingen nu door de om-
budsmonsen geregeld worden. Van-
daar i er 'us geen noodzaak van
overure' •

I

voorzieningen:
lorrmen vol met
zelfs speciaal
om wat kla~r water
went - naar wat i
ma

n.

n n~
arme

hij kon
e leden

.. arveraaag
Volgend dgenuepunt was een lijvi-
ge nota: het jaarverslag van d
Sociale Diensten (22 blz.).
Daarin sChrijven de Sociale Diens
de Juridische Dienst, de Job-
dienst en de Dienst Bui
studenten
presteerd

n war' en
ze stel.en.

lomellemaal op t
r toch even dit: een p
lsl1d dringt erop een om aan
studenten bekend te mak.en da
Sociale Dienst klaer staat om
beurs na te rekenen. Dus, op-

----ABSENTIESySTEEM: DISKRIMINATIEIN 'TNUHO--

te
n enkele scho-
ar tevens kan
op de wetteks-
systeem van

2-

willekeur te handhavon
Door de handhaving ervan wordt er

estal geen ruimte gelaten voor
vormende (politieke) aktiv.iteiten
tijdens en buiten de lesuren. Zo
wordt het mogel1j~. om de meest ak-
tieve studenten te treffen, ~en te
intimideren en te viseren en van
hen aldus ook brave, kritiekloze
studentjes te ~k.en.

De regeling op zichzelf - daterend
van 1975 - is al niet rechtvaardig

SOCIALE HOG ESCHOOL
CIl!O€N~Q '" ,no HlVOLIt· TI\.. 01112'-41.4''''·4'

3030 H~IRLEL f 4pIIil. un.
~., FSIRV-7904011

lUA at aljrt .pijt ..,u a u _tdd.ut doz.t (lol zoO"'_ o\UIÛ
oouMLu fIIÛIt aU O"f-.etl9d ~ oowt gtNIUcM, •. rt. op ,

loaû U "Ut .u Ilc.t b.l.jll1Ol1U1 ucut Ik lcuUl u~. HWwLtde

O"ll-.ttigdf. 4&wu4It.t.dUl bNWI UiÁUI at Ilc.t.~ op de -iA-
.eM.ij~j.t.

rrt Ik MOp ll.U.\tDe ..ut u _f.û.rt OUtAf44l!, k&i4 a u, guclotr.
ou.df..u, aljrt ,.,.. b.l.jzortdlJu. w..eu.g,

per week N' Ir' er 3 x aosenties ge
nomen mear men weet niet wanneer.
Zo kan men op 1 voormiddag 2 absen
ties hebben mear eveneens 2 dagen

ntie (met een
aan je zijde)
r ad valvas

voor een afspraakje
teur. Dezo ontvangt je
en stelt allerlei vra-
je motivatie. Wanneer

je je tracht te verdedigen en wij
op het onrechtvaardige en absurd
van het t ,ele :edoe bots je echter
op een muur. e krijgt dan een ve~
mening en t· ericht dat je ou-
ders oen br~uT hebben ontvangen om
hen van uw (a-sociaal ?J gedrag op
de hoogte te stellen (cfr. onder-
aan). Een 4e absentie b
je ouders naar de direkteur mogen
komen en een Se absentie betekent
buiteD !

Aangezien er dit jaar meer dan
ooit tevoren r.ebrost i
hoeft de di
raad t

r-

ij boseffen ook wel dat wo niet
alleen vanaf volgend akademiejaar
ue afschaffin& van hot absentie-
systeem moeten afdwingen mear te-
ruggaan naar de grondoorzaken van
het absenteïsme : een overbezet
programma mot te hoge eisen - les-
sen waarbij de ~,waliteit te wensen
overlaat - onvold6endo inspraa~ en

debeslissingsrecht voor de stu-
denten. 't Is niät moeilijk met de
aktie voor de domokratisering van
het onderwijs en onze cis "NlJiD -
Unief: gelijk Sociaal Statuut" de
l1n~ te leggen.

Er is nog heol wat werk voor de
boeg waarbij we rekenen op de

eun. solidariteit en interess
van de unief-studenten voor onz
NUHO-problemetiek.

A.H.

gelet: zij, die manen recht te
hebben op een beurs maar er geen
ver~r9gen hebben, en diegenen die
denken dat hun beurs te ~lein i
loop eons de Bogaardenstraat 1
binnen en laat dat narekenen!

kultu ......aad
Uit een nota van t 1ti,<.IrraadI<.un-
nen we opmaken dat de subsidil-
ring van 't Stuc door stad, pro-
vincie en ministerie heel veel te

lOl slot

zwaren togen ons be-
het eindelij~ gedaan

uw verslaggever ter
plekke, D.V.

(wordt niot meer vervolr.d)

VAKANTIE-EVENEMENTEN
JE' t al
als je

even lan
-~antoor te lopen voor d

ids; die is trouwens gratis.

Jes
Bondgenotenlaan 115
3000 Leuven
016/' 2.76.10
open: ~a vr: 1D-18u

za: 1D-16u

We kregen een waslijst vakantie-
k.ursussen binnen van Stichtinr. L.
De~

aan hiervoor recht-
rl:an1satio kon-

ti :hting L. Oe Raet
.a•. Ellie Moons

Liedtsstraat 27-29
1030 Bru!,"el
02/241.88. :3



-- STlI>IEDAG HTERNA1lONAÀL TERRORISME

sofis-
van de
en aa~

Dit laatste

n
n

STII..U D_YOE- V-,é.N T_f.C7U" ft€. r
II'HéRN.\ TION,",Lé. TéR~oR.lS HE:
IS NIE.T (;,é::I'11\i(J<E.L!JK ~

namidd~gsessio wo
or ~art DIJ Schutter' op

hij als jurist zeor

g,'~l I ,t niet op terroristen zo-
maar uit te leveren; wanneer het

19isch parlement binnenkort het
Europees verdrag tot bestrijding
van het terrorisme - op 27 januari
1977 door de Raad van Europa 0p2e-
steld en op 7 september 1976 al
ctsontwerp bij de Kamer von Vol

vertegenwoordigers ingediend - zou
goedkeuren, dan vreest hij dat d

19ische autoriteiten geneigd zul'
len zijn dit te doen.

, voorn
vcr do inhoud en
van de Europese
Raad van Europo.

L.O.M.

KAN JE MIJ DE WEf. NAAR DE
DE UNIEF WIJZEN

ri",~ralld/

ven.

boekje zal gratis te verkrij-
n zijn in de Hallen voor Gtude~
n die zich voor do eerste moal
n de r.ULcuvcn laten inschrijver;

beta r r fr bij ofho-

Ir !"roll:l •. R.

van
tell<.ensoon
pc 1',

*Do verantw r' .
he Dien

JOOhnt hli IkhAAr on hun hcuDan

*e
n Nu zi ,_ ...

geven
Stuc

n in de

r dcc en

."1.
e,,t,t is
't
nl lu-

u d
anda op volle toeren draait,
rijgen onze nationale partijvo

r- uittC1'8 nor, eens do kans hun v.e-

* ----~ r ... _____ - --._-
1 april vond ln Alma mans. *,'''~,;ehte Europa moot het_____ ... __ 4<_' __ , __ .. _

mot zijn naam stellen.
I<.tober '78 hem dan
~vcl'lic~ bezorgd?

*r Ook al bil!t, en "'11 Baaslee niet
r,

de tact/.
hom/n

S,K,A,L,

r-
usson de polltlel<.e en d

el<.onor.lische.
Er was gedurende het voorbij
jaar een we1'kg1'~epanal~hiflmo en
een we1'kgroep multinational8 die
zich over doze problematieken
boog.

SKAL 111

102

6

IUsqUS·

ken en de gevulde tomaten - hun
kollega's. die hopelijk keihard
aan 't blokken waren. niet verga-
en: ze aten dan 0010. voor 20.000.

*****
VADEMECUM VOOR TOEKOMSTIGE
LERAARS

Centrum voor ~gregllt1e W&L
Rafoöl Oe Kayser
Blijde Inkomststr.115/1° varo,
3000 Leuven
016/23.66.51



-----EXIT ftvs
Het zaL wel de Laatste keel' zijn dat d;t blad in zijn kolOllJl1enaanda~ht be-

teedt: Cla1Z de VVS-kongl'esslm. Wat wil je: -k: ouer da verkiezingen binnen
KVHVof Al'ooid/VSB heeft Veto nooit gesrhl'(ll)lm. En als el' ëén ding duidelijk
gCl.)()l'denis met de VVS-kongl'esstm is het dat VVS-SVBqua statuut en LJel'king
gelijk te stellen is met eender welke studentenv81'imiging. Hiel' dan trrla1' en-
ket« bedenkingen b'ij het afscheid van VVS als Vlaams overkoepelende studen-
tenorogan 'sat,:

~ of rnoectwU11ge
~?

00 verwerr:..ng word r,"udloge ....he-
pen tijdens de st1chtings~ongres-
son ven SVB in februeri. Jammer
genoeg ~wem die toen niet ven d
rond; en de versies geen uiteen

of er toen. ne efloop. efgespro-
n 1s of er in de ~ongressen ven

moi tot de effe~tieve oprichting
ven een SVB zou overgegeen worden
of dat die ~ongressen uitsluitsel
zouden geven over do toe~omst van
de organisatie VVS.

In de efgelopon we~en is geen ven
beide gebeurt. Do totale ontred-
dering van de VVS-~oncressen werd
daar j~' C in de hand gewer~
door a. • zeer laattijdige be-
ric~ ing over tijdstippen. mo-
deliteit~n en bedoelinv.en van de
~ongn .. ien,

b . ~Iet fei t dat het voor
buit, n taanders (l.c. niet-8ffe~-
ievo leoen van VVS. die dus bv.

Rooie Reu niet ontvengen) als
n verrassing over~w8m dat en~el

ffe~tieve leden stemrecht had'
n, oponbaer ~on je dit 8n~8l

n via de don~erbleuwe ef-
(met te~eningJ waerop dit

punt in ~leine lettertjes vermeld

j, groen-bleuwe affiches
t ) waarop de algemene ui

om naar de VVS-SVB-

n

recht tol 'Wllzlglna
t r-m ven d
oepassing ven het le-

nprincipo door te wijzen op hot
it dat elke ledenorgen1sat1e
t r- - t I Eleft als dusdanig te

MEDEDELINGEN VAN KULTUURRAAD

Volgend a~adCl,;i~Jaar gaat he
derde werkingsjaar ven Kultuur-
raad in 't Stuc in. Om ook dat
jaar goed te laten verlopen. hier
en~ele tips:

- de animatiezaal zal en~ole da-
n per week open staan voor

a~tivite1ten ~.ringen. jaren
en organisati an daarom
tijdig je ak tv !ten die j
in 't Stuc wil lat~n doorgaan
n neem den zo snel mogelijk
onta~t op met Kultuurraed voor

reservatie van do zaal.

xul tu-
en
daar-

ma-

- zoals het afgelopen jaar oen
roeks mensen regelmatig als
vrijwilligers meewerkten. zoöok
hopen we dat mensen zich vol-
gend jaar willen inschakelen
voor pra~tische klussen: ont-
werpen van affiches. zeafdru~-
~en. verspreiden van affiches.
helpen bij div,r!i8 'erzendin-
gen. materiaal ï c ;e , f11ms) ver-
voeren. helpen in animatie-
zaal (opbouwen. ti~~etsdienst.
enz.).
Dok mensen met een technisch
~nobbel zijn wel~om om licht-
n klan~techniek te verzorgen

bij produkties .

Je neem ~an je steeds cp=.even
ean Kultuurraad in 't Stuc.

ultuurr ...'':I

hendelen.
Niemand za. dit recht betwisten.

OM praktische financiële en auMi-
ni trat1eve redenen moest VVS in
'77 tot een statutenwijziging ko-
l"" n die haar officiëel tot een
door hot Ministerie van Kultuur
erkende ledenorganisatie moest
maken. Dit belette de studenten
niet om VVS als overkoepelende
studentenor~anisatie te blijven
erkennen. ,et jeer en do daarop-
volgende werd immers steeds dui-
delijk gesteld dat het "leden"as-
pe~t slechts zijn weerslag had op
de administratieve en juridisch

nt ven VVS. maar det de poli-
tiek-inhoudelij~e aangelegenheid
een zeak van .!lllestudenten bleef.
lid of geen lid: de voor alle'

haar ontslag moeten geven in de
Hoge Raad. hoewel de gevolgen
hiervan mogelijk niet al te pOSi-
tief voor de studenten elgemeen
zouden kunnen zijn; maar dan zou
de situatie tenminste eerlijk én
duidelij~ zijn).

de~
Tel'Y1lin!',tein Leuven evolueerd
het kongres vrij snel tot een
dieptepunt dat wo nog nooit heb-
ben meegemeakt. Het ging er voor-
al (zoals in de andere centra)
tussen (of tegen?) IJl, - ,I' en O.
VVS (Over~o !p'1 Inde V,I' • w,.,arover
dadelijk me r . Letterlijl en fi-
guurlijk tu~' enin (eon kompromis-
figuur ) was er d.. lijst "Bruno",
die echter na de voorstelling van
de lijsten pre~tisch niet meer
aan bod kwam. Afgezien van deze
toch wel sympathieke persoon.

rd er door de anderen gewoon
neest elkaar gepraat, ieder ver-
dedigde zijn visie op reso. OVVS
of VV: . Zelfs op dat äne re
vlek. n.. VVS-SVB bereid was
mee te w, ,rl,enaan een nccczeke-

studenten open kongressen bepaal-
de het beleid van VVS I ook Veto
heeft deze houd1nr. steeds. tot
en met hot vori
ditO.

Waarom dan plots de ledenaangele-
genheid van administratief ·espe~t
doortrekken tot beleidsbepalende

naar gis en. Want
ongressen ~r' hi

Ie grond eengeg"v~

Met spijt heeft Veto de efgelopen
jaren het dalend aental beleng-
stellenden voor de VVS-~ongressen
vastgesteld. Oo~ het SVB-projekt.
anl!.e~ondigd op de kongressen in

rd gesteund. maar werd
v' ,r~l!'noggeen sukses (mede door
du diverse SVB-groepen?).
Is het dan een veiligheidsmaneu-
ver geweest voor de huidige VVS-
ploeg (de zich tot SVB omgedoopt
Tendens) om haar bestuurspositie
in handen te kunnen houden?

Wat oo~ op heel wat kritiek stui~
te is het feit dat de ven overko
pelende naar ledenvereniging her-
vonnde organisatie nog steeds uit·
pakt mot de naam "VVS". aangevuld

"SVB". Is dit misschien ge-
beurt om zich te onderscheiden
van oventuele andere "SVB"'s? Ve-
len zagen hierin een misbruik van
de naam VVS. die nog steeds be-
grepen wordt els behorende to
de effektief 0 'er' ,pelende stu-
dentenorganisetip.

Dok kwamon er tijden' de ~ongres-
sen opmerkingen over het feit dat
de ledenorgenisatie VVS-SVB nog
steeds zitting heeft in de Hoge
Raed voor Studietoelagen in naem
van alle Vleamse studenten. Dit
kan waerschijhlijk moer ten leste
gelegd worden ean de minister van
Nationale Opvoeding dan aan VVS-
SVB, de minister bepaalt immers
wie er voor de studenten zittin
heeft. kiezende uil een aantal
studentenorgan1satielo. Tot vOOr
de omzwcn~ing neer h' t leden-be-
leid zat VVS-SVB op haar plaats
in de Hoge Reed omdat zij kon ver
wijzen naar de open kongresson.
waaraan VVS in prektijk haar man-
daat ontleende.
Het minste wat VVS-SVB n.!lde om-
scha~eling had mogen doen is 6n
aan de studenten, én
raad haar leden~arak
tot uiting brengen

l1jke overkoepelenae ,,"u ........;en-
struktuur. b tentwoord in
de lucht henf ties verloren
elko waarde r over en
weer gcroepnn- WlJru ten voord
van een leden- of een algemen
stemming. Oe motie van een homo-
student. die het kongres verweet
nooit aandacht(gehed te)hebben
voor de situatie van de homo's,
stond symbool voor het ~ongres
zelf en ging dan ook tweemeal fl~
rent de mist tn. (-

land

waar .iedereen - ondanfo.sd
nale efspra~en? - mee kon
gefoefel met VVS-lid~aarten: over-
al werd immers de kans geboden
zich nog een l1d~aert een te
schaffen om mee te ~unnen stemmc
behalve het feit dat de prijzen
van regio tot regio verschilden,
leverde dit oo~ nog de schampere
opmer~ing dat men nu al een lid-
~aert moet kopen van een orgenisa-
tie die men wil wegstemmen!

Wo besparen je de irrelevante ui
slal!.en- in verschillende centra

ns meor mandaten
dat er opge~omen

waren er trou
te verde Pn d
leden war n ,

VVS als erl ,pelende studenten-
orgenisatie heeft zowel formeel
als praktisch efgedaen.

ONDERWIJSRESOLUTIES
CVP-JONGEREN K,U,LEUVEN

Na zowat een jeer ~l..ldiewLrl.heb-
ben de CVP-Jongerenploeg van de
ULeuven een aental resoluties

over onderwijs op papier gez
uitgegeven.
Op hun verzoe~
of gedeeltelij
den we moei lij
is eon hele kanjer

resumeren i~. GeIn
bellen dus best zelf

en

helemeal
.1 ren kon

nt het
11ij

7

CVP-Jongeren KULeuven
Perijsstreet 42
3000 .e' n
016 l.BB.

MET EEN KUNSTWERK OP KAF FEE

Oe WerkHr~up ureT~ek ven Elcker-
Ik organiseert regelmatig tentoo~
stellingen in hear ~eff·~.
Er wordt ven uitgegaan dat musee
en galerijen te dikwijlti elitair
zijn. Een museum i8 een groot.
muf gebouw waar je niet ZOMeer
binnen loopt. Een kaffee wel.
Dit is één der ideeën die achter
het initiatief van d~ze wer~groep
steekt.
unst en fo.reativiteit·""letenuit

hun kunst-matig g~ ,tt geheald
worden. want ze hebben te maken
met dage lij~se dingen. Het zijn
geen.wereldvreemde genieën die
"kunstwerken" maken.

Daarom willen ze in het kaffC4van
Elcker-Ik oo~ de kans geven aan
mensen die niet de grote kunste-
naar willen uithengen. hun wer~
naar buiten te brengen.
Indien je interesse hebt voor dit
initiatief. of zelf dingen maak
die mogen gezien worden. én w11
je meer informatie over de wer~-
roep r.rafle~. neem dan kontakt

op me
Jecques Oebroux
Elcker-I
BI. Inkomst~~r .11
300 Leu 'en
016, .3. 6.92

'Wa' nu?
t letten en

de

dereen wordt aangetoond en waarin
wordt opgeroepen tot een stevige
organisatie tegen de systemati-
s he raakpoli t1e~ van de over-
h, ij.

T In hl,t duidel1j ~ werd dat VVS-
SVB hieraan niet meer beentwoord-
de. werd door een aantal indivi-
duen tijdens en na de paasvaken-
ie een voorstel tot CNVS opge-

steld. gebaseerd op een ontwerp-
ekst van MLB (zie tra-Veto-

SVB-nummer 27/2/ . ~ rt koht
h

d
verkozen personen in de fekultei-
ten o.b.v. een programma dat de
belangen van do studenten op on-
derwijs-, sociaal- en kultureel
vle~ verdedigt.

Er wordt geinsinueerd dat het
hier om een MLB-zet geat. Zelfs
al is dit voorstel gebeseerd op
een MLB-dokument. den betekent
dit niet noodzakelijk dat OVVS
een MLB-organisatiq wordt: meer
dan 400 leuvense studenten onder-
schreven het OVVS-platform (en
MLB zou mear wet blij zijn als ze

n 1n Leuven zou heb-
hen) en tenslotte ligt het bij
de studenten in wel~e richting z
de OVVS willen zien ontwikkelen.
Want de verkiezingen hiervoor
worden al voorzien in november
e.k.
Ondertussen zal er alleszins herd
moet gewerkt worden op een duid~-
lijk en realiseerbaar proced
want hot OVVS-voorstel is !"'Omen-
eel nog in de kiemfa~e. Maer de
initiatiefnemers zijn vastteslo-
ten ermee door te gaan

Tenslotte nog dit.
Oet VVS-SVB als overfo.oepelend
organisatie verdwenen is. wil
niet zeggen dat ze als ledenor-
ganisatie, met een eigen lln~s-
syndi~alistisch progra~. d
grond ingeboord moet worden. N
zoals alle ende re studentenvere-
nigingen heeft ze het recht heer
optie bij do studenton te verde-
digen (in kringen. bij verkiez1n-

VMVO!g: p.S



Ve/lvotg van p.1
• OVVSl en uit to voeren.

oorstel op het Leuvens
in hot geher-

ten of ze eanfJt
om in nov8l!lber
(oold VVS-SVB-

Uit boven9teend~ regels streelt
een elle~ behelve verheugende si-
tuetie. En je zou voor minder je
op tu: ien de kursusbledzijden

stoPPl.m.
Hot heoft trouwens
zf n om de zeken t
Duidelijkheid 15
eiste om een zeek

gaen enkel
verdooze
n aersta

ean te pe

1"'.

r-
en.

n onder de duim gehouden
1ek100s kursusstofslikkend

worden en zullen de stu-
groep een weerloze

voor overheidsmeetregalen
vcrmen.
'~aarvoor k.ies je?

DUBBELE AKTIVITEITEN

r-JATUUIU!)K. ""fiS
OOK U: 5_------.,

veJtvotg: ".9

]~
nioren-

ven hot goed

wol op willen eendrin
- trouwens els jeren - Is det men
elkear op do hoogte wil houden
ven de geplendo ek.tiviteiten. zo-
det f'r r- I~,er,ing mee kan y.ahoudan
wor' r ,

Hier I en wil Vato aan tee

il jo die inspanni _ .. an Vo-
o tijdig verwittigen?

Voto
.e.v. ASR-sekrcterieat

E. Ven Evenstr.2d/1°verd.
300 'en
016 • 14.36

• t_

: Stuc-vooz-St IN>



veJtvolg van p.8

Ach ja, tussendoor
ten melden dat bij de zo b
VTK-verkiezingen Plo
is, en GIST cen mooi derd
stemmen haalde. Er was wol iets min-
der volk dan vorig jaar, mear toch
nog veel, Oe ingenieurs hadden ove-
rigens de dag voor de verkiezing een
radioprogra~a semengesteld (we heb-
ben hot op band op 't stucJ waar-in
de ploegen werden gel n r,.nteerd en
do progrl!llllla's nag eg ,a,• en dege-
lijk initiatief.
Leuven wemelt van de rau~u ...ter-r- m,

zoeken.

J
VERLOREN

Verzal ,~ a,,n allel lie vOOr de
paasvakantie door de rijkswacht
in Leuven werden opgepakt:

Wil diegene die, na z'n verblijf
in 't cechot na de massale arres-
tatie tijdens de laatste regiona-
le betoging tegen de 10.000, een
grote blauwe tas heeft gevonden
met daarin een Akademische Agenda
en enkele stencils, deze terugbn-

zorgen aan:
Mark Sprangers
via: Eikstraat 2

3000 Leuven

- UITGOEDE BRON VERNAMEN WIJ ...
een roostige tent",

dat deze zin
ven zijn

terk omhoogtrok. Ho
en critici de wenk-

Mindr'r
orven snaoten. hoe ba -.c r ,

TUSSENSPEL, GEVOLGD 0000 X

"Oe zon scheen. Buiten regende
hot I ,jes", schreef hij provo-
atip . tende dat de lezerds

iteblad bij het lezen
n uit verontwaardiging

erustheid ook wenkbrauwen
meest eigenaardige posities

zouden brengen. Dat is al twee
keer wenkbreuw. n. .rie kG r nu.
"Suiten t1nge tr," :hr
hij ook. Oe l~zurds gr' nu
vruchteloos neer pen en pap r.
Vruchteloos, want het recht
ntweord, dat normael door ITI en

TT en 00 en andore dubbele medn-

hielen bek

r in hot spoor van Pro Vite
reken natuurlijk.

Voor de leken: Pro Vita is een or-
genisatie mot veel geld, veol
ver-f op haar muren, weinig ruiten
in hun huizen (wegens rondvliege~
de stonon UFO'sJ die zich bezig
houdt met het verkondigen (tot
deer) on inpompen (voorel) van e-

zich op gOddelijkheid baseren-
tuurwet.

hier

edrukt werden, to
oren, ooit in Fwto

eer .

Van ketholieken gesproken, schr~-
vcr dezes heeft vorige week zwear
gezondigd. Hij heeft namelijk
vlees gegeten. En niet elleen
gegeten! Hij heeft er ook nog
Vieze Dinges mee gedean. Maer den
wel met een ander stuk. Meer el-
lee, ge moet eens prOberen Vieze
Dinges te doon op een stuk kabel-
jauw. GOE"Ie Vr' jdag of gene goe-
de Vrij Ad,'''.A.lemeel ziel tjes-
winnerij.
Wet ons Dok Doet denken ean die
katholiek die sChipport tussen
den Boule en de Slauwe Schuit. Die
geat ook elke zondag near de mis.
Zegt hij! Omdet zijn vader Van Oe
CVP is en hij bij één of ende re
jeugdorganisetie, do chieroo of
de skootte, 'k wil er venef zijn.
Vermits deze Veto lang ne det in-
terview 1n humoradio verschijnt
(steeds te leat!): 't wes Erik,

broer ven Roger. Van Rompuy.
Een geluk det schrijver dezes
zijn exemcn ekonomie reeds achter
de rug heeft. Anders ~crd zijn
verblijf in de studentenstad met
nog een jaer verlengd.

"Genoeg fascistische tendenzen",
zou Iksmenner ven dienst nu
Ci l.el . noeg drek en Vieze Oin-
es -, grootste partij van

Vle-ha.mdren. Mach ook eens met
Ven Miert.
Met Van Miert valt niet te lache
Die gaat elk
En Ven Geyt
Peteghem. Oe anul ren mogen niet
eens in dees gezet en ik ge meer
toppen of mijn ruiten gaan eruit

zien als die van Pro Vite na een
avond waarop een linkse fuif
plaats vond (zeg liever "gebeur-
de") en waarvan een kleine afvaar-
diging zich na de nodige dosis
alkoholika verwijderde om met een
paar projektielen orde op zaken
te stellen.
Waarop wij zowel bijltje als vil~
tift er bij neerlegden.

lerrie

NASPEL

P.S. Voor hon die mijn ruiten wi}
len ingooien, i~ woon in de Oago-
bertstraat nr. " dat is dat huis

t di, fr',te p' ,rl een de rech-
terkant.

-----_._---------_._--- - ---
HER-uABONNERENu OP DE AoS,R,-PUBLIKATIE

rr.~ VGlu _t ..._ vu-.Jr'_~__ ...portunieo je blij 't v.,l[',endjaar
in do formule zoals die bestaat sinds januari '79. .w.z, gratis

uven en Heverle~.
lmatige toezending op je

stuur het, met een briefje
g op (heb je dat al gedaan
hoeft het natuurlijk niet

(Oru~'~t',er .u•• )

kot of thuis, vul
van 20 fr (voor
vi~ het strookje
er).

r rent r'

nafITI:•••...••...•.•.•.•.........•......•.•.•.••...•••.•...•.•.•••.••••.••.
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(opsturen na"r: V", Van Evenstraat ·d. 3100 Leu"en)

----~ KOMTDE---
LEUVENSE WETENSCHAPSWINKEL

Enkele manden geZedcn is Je! Ulburgs naal' Leuven gekomen 0.'11 zijn boek "We-
gen naal' eel fbeheer" toe te lichten. Hij deed dit aan de hand van viBl' lee-
avonden en ëën evaluatie-avond, wal' hij telkens een deel van zijn boek be-

,sprak en nadien ws el' mogelijkheid cm in kleine gr':1cpen OVB1'dat deel te
diskussii!l'en.
In "Wegen naar zelfbeheer" be-
schrijft Jef 25 jaren ervaring
met het werken aan de basis.
We hebben al enkele pogingen tot
zelfbeheer gekend, denken we maar
aan LIP, Prestige en nu S1l11k.

"Zelfbeheer
aan de vrij
medebeheer.
stap verder: do betrokkenen nemen
hun lot in eigen handen", zo
lichtte JE" theorie over zelf-
beheer t, • "'t Is iets anders
dan aut. 'rtt°'l1rsocialisme waar
ekonomie ..n noden gepland worden
van boven uit. Zelfbeheer i
verstaatsing maar een h '.
opgave van het volk zp7.f."
Als buurt-opbOuww
Ulburgs te Serain
de arbeiders en d
str1jd leren kenn
heeft met zijn boek "Ontscholin
van de maatschappij" een enorm
indruk op hem gemaakt, de groepen
gemeenschap & ontwIkkeling, die
het ontstaan gaven alln Woreldscho
len en de ervaringen die hij daer
binnen opdeed hebben he~ dit boek
doen schrijven.

En deze alternatieve lessenreeks
over "wegen naar zelfbeheer" gaf
het ontstaan aan ucten8chap8~n-
k- ••

wat welen.chap.wtnkel wil

Wuten:";;"apt;wink.,,,~,1. e'm ..mi" ..r
siteit voor het volk zijn.
Het heeft een dubbel doel:

dat er alln

Wetenschapswinkel wil nu in deze
richting werken door:
1. de basisbf1lJeging te ondereteu-

nen en na te gaan of wij niet
kunnun meehelpen aan het oplos
van problemen van enkele basis-
groepen zoals milieu-, werkloze~
buurt- en gezondheidskomitees en
nog een heleboel andere groep, In
Jie wij willen leren kennlln.

s udenten een kans te gev. n
deee groepen te leren kennen

en er eventueel mee semen te wer-
ken. Dit initiatief kan jonge
mensen op een spoor zetten naar
eigen levensstijl en kansen geven
die z' mi 'rs misschien niet
krijg'.n. .vendien wi Uen wij mot
wetenl:1 winkel pogen de L10-
relder ......mdhaid van instelZ -'.ng

IJogBBcholen ti> ilndPl'gr'alJ' m.

hoe wetenschapswinkel
wil w.rk..,

WetenSChapswinkel wil do,.r het
organiseren van kontakten in al-
le fakulteiten en hogescholen me~
sen zoeken die bereid zijn aan
dit initiatief mee te werken. Zo·
wel profs als studenten. Ook van-
uit basisgroepen zijn er r-msen
bereid om moe to werken.
We peilen dus binnen all, rlei on-
derzookscentra naar mensen die
bereid zijn zich ook eens in te
spannen voor iets dat werkelijk
aarde alln de goede dijk kan bren-
gen.
Daartoe wordt een sekretariaat je
opgericht waar alle aanvragen van
basisgroepen gecentraliseerd wor-
den en wear we op zoek gaan naar
--'p:e - ijI,e,...Id

bil wllze van Voorbeeld

k
Ilr:tf_d_~s__juridische_ scl).!_kking
wat zijn plaatsende instanti
hoe werke~ zeI wat met ziekenkea-

nisa- sen, kindergeld .•.
kortom, een samenbundel in

j Ie mogelijke vragen die d
n In bezig houden.

het hele ver-
Bijzonder

i I I~

ving te bestendigen in plaats van nen behandeld werden zijn: A. I ,t
~-zr bloot te 19pa~n. "krinr.looDeffekt": ouders - ~,in

n in.j stellen anderzijds 00

v, st dat ecn heleboel aktie-
groepen en basisgroepen met een
aantal problemen te kempen hebber
die ze mot hun beperkte middelen
onvoldoende aankunnen. 00 meeste
basis- en/of aktiegroepen be-
schikken niet over de nodige mid-
delen om onderzoek over hun eigen
situatie op te zetten. Deze mid-
delen bestaan cener- wel een uni-
versiteiten en h"..-ftfth"len.

KAMERS TE HUUR OP 'T KOPSTUe

VIlnaT de valo.anl.ie..~..an ..Je11 "'a
mers van 't Kopstuc (residentie
op de 3do verdieping van 't Stuc)
e huur. Naast de 11 bemeubelde

kamers heeft 't Kopstuc ook een
keukenruimte, douches en een ge-
meenscheppelljk lolo.aal.Oe huur·
prijs per kamer bedraagt 1700 fr
(exIo.I.stedtelo.sen).
Omdat 't Kopstuc bedoeld is els
een gemeenschapshuis, wordt d
voorke. Ir gl!geven een een groep
studen' n. verantwoordelijken
van Ot t, Maken een keuze uit
de kandidaturen. Indien de uitge-
kozen groep uit minder d~ 11 per
sonen bestaat, kan de ~oep zelf
uitmeken wie de overige kamer
betrektl indien de gr.ep hierin
niet (volledig) sla, " ~,ebeurt
de aanvulling door de 'er,ntWOQr-
delijken van Ot Stuc.
Hoewel niet nOOdzakelijk, word
het op prijs gesteld dat Kopstuc-
bewoners zich Wilt zouden inlaten

de werking van 't Stuc.
Groeps- en individuele kandida-
turen kunnen tot eiD j I1 in-
ediend worden op he A •. R.:se-

kretariaat.
9 't ..1.u<;

B. onderzoek neer sociaal weefsel:
als er kinderen moeten geplalltst
worden is dit een teken van soci-
ale desintegratie?
Speciaal probleem voor kinderen
van de tweede generatie van inmi-
granten: wat zijn de ervaringen
van hen die onder de jeugdrocht-
ban~. komen?
C. wat zijn oe reele ~ansen van
pleeggezinnen met kinderen die
hun ganse leven zitten met het
feit dat ze ongewenst zijn en
zich daardoor afzetten van genn-

genheid? .
O. wat ontwikkelt zich aan nieuw
initiatieven: binnen de psychoIo-
ie, prenataal, euthanasie .•.

veJtvolg: p.IO

STUDIES IN HET BUITENLAND
Af en t ~rijgt de redaktie via
het rektoraat inlichtingen door-
gestuurd voor ~tudie~gelijkheden
in het bui tenli,nd. 1'" ,estal hele
"-anjers om te publi :eren en deer-
om moeilijk te doen, ook al omdat
we slechts een fraktie van de ve~
schillende mogelijkheden ontvan-
gen.
Een dienst die hierin gespeciali-
seerd 1s en over veel meer (c
praktische) inlichtingen beschikt,
bQstaat trouwen! aan d020 u~1êf.
Je steekt dus je licht best dallr
eens op (of raadpleeg ook e,In
even "Akademische Tijdingen nr.14

Dienst voor Studie-A"vie
Frieda Rabou-VlaeMynl:~
Muntstraat 24/2°verd •
300 ,E" 'en
016, • .84 Ltuaeun 14-
17u Ol afspraak)



v~votg van p.9

+ ande~Q VOO~beBtdcn
Een wijkkomitee vroeg ons ook te
helpen bij het opmeken ven een o-
verzicht ven de werking ven enke-
le bouwmeetscheppijen en hun re-
leties met het ministerie en met
politieke pertijen.
Een erbeidersgroep op een bedrijf
ken het best hulp krijgen bij het
onderzoeken ven de finenciAle
struktuur ven det bedrijf.
Er kW6n ook een konkrete vreag
voor een onderzoek neer de jeugd-
rimineliteit in Genk.

Milieukomitees die tegen ongezon-
de febriekslozingen egeren kunnen
deskundige hulp bij het uitvoeren
ven scheikundige anelyses in le
woonomgeving zeker gebruiken.

al. bealUlt
willen wo greag een oproep doen
een elle geinteresseerden om kon-
tekt op te nemen mot het sekrete-
rieet. Deer ken je ook terecht
voor vregen. info. bedenkingen •••

geen hot komende ekedemiejeer
ven stert!

leuvense Wetenschapswinkel
Merie-Theresiestreet 93
3000 Leuven
016/22.91.93

GEZCHH: IDSZOOG ?

op de rol ven
de auteurs

oe om enkele opties te formuleren
vernieuwd gezondheidsbe-

ennis voor
rae l' r,edechte
nteren en ver-

CJaRWIJS IN DIENST V~ I-fl VOLK ?
Een publ1ketie ven _.L.A.L. met

ngelmoes van teksten.die
iek leveren op het autoriteir

n wereldvreemd kerekter ven h
onderwijs en het geheel in el,n
meetschappelijk keder pleet
Ven overwegend enerchlstisc

wor-

kussie

VAKANTIEREf.ElINf. 'T STUC
Ven ..f 1 jun ...LuL ..n met _inl! ·ep
tember geet op 't Stuc de veken-
tieregeling in (je kan eigenlijk
evengild 7.eggen: blok. exemens.
vekentie ••• ).
Oet wil zegp:en det de permenentie.
de kentoren. eteliers en vergedB~
zelen op de werkdegen open zullen
zijn venef 9-12.3Du en 14-18.30u.

De ber ven 't Stuc blijft dege-
lijks open ven 12-2u. behelve tus'
en 23 juli en 5 eugustus! den is

de ber gesloten wegens onderhouds'
werken (tijdens die periode zul-
len de endere verdiepingen weer-
schijnlijk eveneens gesloten zijn
om dezelfde reden).

gens de ondertussen sterk gest~
en eenkoopprijzen ven konsume-

ties. zullen de prijzen venef 5
eugustus lichtjes verhoogd worden
(er zijn nog gaen prijseenpessin-
gen geweest 1n 't Stuc sinds d
ooen1ng erve

NACHT VAN DE POEZIE
EN AANVERWANTEN

Op vrijdeg '9 juni ('ene, 20. 30u)
geet "Do necht ven de poëzie en
eenverwenten" door 1n het kultu-
reel centrum 't Oud Gesthu1s te
Wijnegem bij Antwerpen. We zoe-
ken nog emeteur-dichters om op
de necht op te treden! stuur
deerom een hendvol verzen neer de
orgeniset, .r . Dit is een unieke ge-
legenheid ''11 1n kontekt te tred,In
met ende ru oichters en uitgev Ir

Do necht geet door in drie zeal
tjes tegelijkertijd (beurs in eon
vierde zeel)1 inkom: men geef
wet men wil.
Verder op de evon~ Is er een ten-
toonstelling ven poëtische objek-
ten (schriftsch1lderijen, spij-
erschr1ft. g~ ttel, e gedichten.

poözieposters en7.).

Cleijn Keomer Violi, Ir
p/e René Ven Mechelen 0311

Schoolstreet 104 031
2110 Wijnemgem

.54 (avond)
.1 .10 tocstel

r' tag)

BARMENSEN VOOR '79 - '80
r

ven 't Stuc te werken. kunnen
zich op 't Stuc leten inschrijven
tot helf juni.
Deerne zeI uit de kendideten een
keuze gemeekt worden (omdet cr
meeste 1 veel meer gegadigden dan
tepposten zijn) die vanef eugus-
tus een de sleg kunnen. Kandide-
ten die buiten de eerste selektie
vellen worden opgenomen in een
vervengerslijst (in volgorde ven
kendidetuurindiening).
Voorwaerden om in eenrnerking t
komen: wet kennis ven de studen-
tenwerking en 't Stuc. goed me
mensen kunnen omgaen, de henden
uit de mouwen willen steken (eve~
tueel de fin ..nl !fle situetie ven
"'e bptr,.,~kenl)•

ANTI-ATOOMMANIFESTATIE: DOEL-BEWUST STOPPEN

Herr1sburg _V:_) zit er mL_..;l.1cJn
wel voor iets tussen. maer deerop
hoefde echter niet gewecht te wor
den om ook in Belg_A luid protest
e laten I r-rn i.V.M. 1e kernener
ie-poli tie~ •

Herrisbur" IIeeft elleen nog eens
extre benellrukt det (privé-) e-
le~tr1citeitsbedrijven en over-
heid zeer lichtveerdig omspringen
met het kernenergie-dossier.
En wet in Herrisburg kon. ken 00

- el beweert Clees det onze cen-
re1es veiliger zijn - in Doel.

Tihange! ken ook in Gesselte (Ne-
dcrlend). Grevelines (Frenkrijk)
of in hot helf-Europeso Kelker_
rs ~ernenergie het enige heilig-

meken .....el...rglem1ddol?
Andere oplossingen zijn mogelij
de tentoonstellingsboot "Energie
Anders" gef hierven voorbeelden!
en in Elcker-Ik (28 ~ci) wordt
hierop inp'e~e~n.

I)n de 0 'erlle:j) t"I~er...rantwoor
delijkheid te wijzen. gaet er op
zeterdeg 2 juni een anti-etoom-
meni festet10 door In Doel. ond 'r
het motto "Dool-bewust stopp ,n".
Deze geet door vanaf 11u In
Liefkenshoek (Beveren). Het moe
een internationele menifestetie
worden. Terzelfdertijd go
in Gesse1te een dergeliJ
door en de volgende dag in
Venuit Leuven worden bussen ingn-
legd. Verdere inlichtingen over
je menifestetie en efspreken:

Elcker-l
Blijde Inkomststr:11S
3000 Leuven
016/23.96.92

•
Qm "Op,epoet.te Plaat" dIt jaar

r~1!I!"af te aluiten en omdat wIJ voor
~~ .,~., ~ eon vIertal meanden uIt de ethor

verdWiJnen. nu een. ,een LP-ee-
sprekIn,. mear. vertrekke~d va
de orl,lne1e "SrIns1ey Schwarz",
een or,anl,rem dat aantoont op
elke manIer heel wat eekendo he·

dendaaase ,roepen met elkaar ver
even zijn - zonder daarom volle'

di, te willen zIJn.
Je kan dan zelf eens na,aan in
hoeverre hun stijl en muziek de
ook is.

PLAAT

O.V.E.
SR INSlEY SO+IARZ

"Srins1ey Schwerz·
·o..pite it e11·
·Si1ver Pistol·
·Greesy trucker's perty·
·P1eese don't ever chan,e"
·Ori,ine1 '01den ,reets"
-New fevourites·
·Fifteen thou,ht."

• be,e1eidin, bij:
Frenkie Mi1ler: "Once in a b1ue moon·
Oave Edmund.: ·Subt1e e. a f1yin, me11et"

OAVE EIJ'IUNOS
"Rockpl1e·
·Subt1e es a f1yin, mellet"

ROCK.PILE
t: Oeve Edmund,-Nick Lewe -Terr1e Wl111em. -S111y Srer.r»r

Oave Edmund'. rockpl1e Nick Lewe', rockpl1e
·Get it~ ·Je,u, of cool"
• Treek. on wex ••

• producer van O.e.
Srin.ley Schwerz
F1ernin,Groovie,

·8unch of ,tiff,"
·Stiff. live ,tiff,·
·Hit' ,reete.t ,tiff,·

• producer van o.e.
Or. Fee1,ood
Oemned
Co,teUo
Greham Perker , Rumour
urlee1 Flyers

IAN GCH1
"·Ho1don"

G~M PARKER ANO THE RUMClI..A --J

met: Grehem Parker _ Srinaley Sch...erz- Bob Andre....-Mert1n 8e1n:ont-Andre",Bodner-
Stephen Geuldin,

·Howl1n Wind·
"Live et the Merble Arch· (boot1e,)
·Heet treetment"
"~tick to me·
·Perkerille"
"Squeezing out .perk."

THE RlMJR
·"8X-

·Fro,•• ,prout,. c1ec, end kreut."

• eeie1eldln& blJ:
Cerlene Certer: ·Cer1ene Carter·

Kalenderwoe 2.3/5
PAUZEIW'ER.W P L 1
TENTOONS1EllING "Imago Mortis"
n.o.v. kollokwium "De Dood in
de Middeleeuwen" (tot 1 juni)

inkom: gretis
(org. W & ' 1

O,l.VROUWKERK 1 .15u
VIERING

(cra ,

ma 11/6
'T snc. VERf-.AJl:RZAAl

EVALUATIE-VEPf-.AJl:RINr. over Vn-
tu

(org. A.S.R.)

STmLIJKE VOORMACHTZMl
OPENBARE LEZING:" ,ns als
dubbelwezen"

inl : raUs
( ,r. zekruisersr.enootschap.
l n' Cl r:","t 1

~ BOSCOCENTRl.t1 KESSEL-LO 19. 30u
TONEEL" ere gehendicept" door
toneelgroep Kopspel

inkom: 100/80 (voorverkOOp)
(org. diverse Leuvense orp.onisa-
Le,,)

OIKONDE (Ruelensvost 127 Heverlem
.IDu
INFQ-AVOND over do wcrkinv. von
Oikonde woe. 13/6

°is
n 7. elders: OIKONDE

INFQ-AVOND over de werkinp. van
01 kond

inkom: gratis
(org. nH"",,"" el In .,'leiders)

do l4/5
O.L.~K ·1

VIERINr. n.e.v. O.H.Homelveertl
luitend: feest ven de bege-

iders ven de eerstojeerswor-
in

(org. UP

ma. 25/6
STEDELIJKE VOORmAOiTZAAl
OPENBARE lEZING:"uu Ark von het
Gouden Rozekruis"

rat1sma. 28/5
ElCKER-IK

INFQ-AVOND: "
ren en endere

inkOlT!:30
(org. Elcker-Ik
ders)

verder ...rnenergie: Reve-
oplossinr.en"

H
1 .1
ven

rl I~ om
om 11u: vierin

O.L.Vrouw}l.erk

o
en zond
in d

Leuven - zie 01-

[VETO
REDAKTIE E~, DEWERKERS Hiermee zit h

Johan Algeet, Mar~ Coolens. Luk
De Munck. Erik Depreeuw. An Oewi~
An Franckx. Horman Francq. Mercel
Meeus. Greet Moons. Nico Oldenhof.
Jan Ryckeert. Daniel Van Eynde.
Bruno Van Gasse. Paul Ven Mel-
leert. Tertie Verbiest. Dirk Vuyl'
steke

nom
n Veto-

r n1et t

10


