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EEN BEETJE

Schamper is niet meer ! Zo dood als een 
pier. Het was al drie nummers lang aange- 
kondigd en het resultaat is zichtbaar: 
vorige keer was er n iet veel meer dan een 
agenda ( om U te dienen ) en vandaag heb je 
alweer slechts één v e lle tje  in handen, 
waarin een aantal reacties om ermee door 
te gaan.
Eeen handvol brieven op 13.000 studenten. 
Bedankt allsezins - en d it  menen we - , 
allertrouwsten, een schouderklopje mist 
z ijn  uitwerking n ie t. Bedankt ook de ande-
ren, die ons mondeling steunden. Deze re- 
akties bewijzen tenminste dat Schamper niet 
alleen geconsumeerd wordt.

Schamper is in de eerste olaats een univer-
s ita ir  blad en is dus sterk betrokken met 
al wat hier le e ft en dat z ijn  vooral de di-
verse organisaties ( WK, PK, FK, KK, VVS, 
allerhande werkgroepen, fakulta ire  kringen, 
studentenklubs . . .  ) en het is ju is t  daar 
dat het schoentje to t bloedens toe begint 
te nijpen. Want je  kan je  moeilijk betrok-
ken voelen met iets dat er b lijkbaar niet 
i s .

Ofis het er wel,maar werken ze ondergronds? 
Spelen ze liever Don Quichotte ? Of z ijn  
ze bang voor pottenkijkers ? Op de manier 
waarop ze nu werken , zullen ze weinig pot-
ten breken.

Voorbeelden ?

-VVS. Het is zeker n iet onze bedoeling om 
al wat nog enigszins strijdbaar is aan èén 
univers ite it de grond in te boren.VVS is 
onmisbaar maar mao hiervan qeen misbruik 
maken. Een tekenend f e i t  is , dat sinds 
schamper beter op eigen benen staat, 
onafhankelijk is , VVS-ers de maandagavond 
vanaf 19u angstvallig bezet houden voor 
andere bezigheden. Voor schameer op zich-
z e lf is dat n iet zo erg, maar we begrij-
pen niet dat, als je  iets wil veranderen 
en je  beweert representatief te z ijn  voor 
heel de studentenbeweging, dat je  niets 
laat horen aan een blad dat meer dan de 
h e lft van de gentse studenten bereikt. 
Willen ju l l ie  ze wel bereiken, of blijven  
ju l l ie  liever een gesloten k liek je .
-Twee schampers geleden kwam er een 
fron tartike l over Ghijsbrecht. Nu meenden 
w ij dat als je  manier van examineren van 
een prof polymorf pervers en sadistisch 
vind, en dat ook s c h r ijft  dat er dan min-
stens enige beroering komt. Maar nee hoor 
we hebben welgeteld één anonieme b rie f  
gekregen van een pro-Ghijsbrecht, die we

volgende week zullen afdrukken. Magertjes.
-Wat de konventen betreft : z i j  vergaderen 
en vergaderen dat het een lieve lust is . 
Verder leggen ze statuten en notulen vast, 
vaardigen communiqué's u it ,  richten 
komités en sub-komités on. Ze zien door 
het bos de bomen n ie t meer. Door hun 
burocratie-manie z ijn  ze de oorspronkelijke 
doelstellingen vergeten. En ach ja ,  wat 
waren die ook weer ?

Troost je ,  ju l l ie  z ijn  niet de enigen 
die ze z ijn  vergeten, de andere 13.000 
hebben ook een gat in hun geheugen en 
kunnen best een steuntje gebruiken.

Of is dat n iet de bedoeling ? Stuurt het 
drukke leven van de voorzitters er enkel 
op aan een postje vast te krijgen van de 
kring van universiteitsDersoneel ?

Tot welke andere conclusie kunnen we 
komen als we de topmensen in studenten-
organisaties overlopen, die al lang 
afgestudeerd moesten z ijn .
Tot welke andere conclusie kunnen we 
komen als we sommige studenten zien 
vechten voor een stoel tussen de prof-
essoren in de raad van beheer, zonder 
dat die studenten orooramma-punten heb-
ben, zónder dat die studenten weten wat 
ze daar gaan doen als 'studenten-verte- 
genwoordiger' ?
Tot welke andere conclusie kunnen we 
komen als we de onfrisse praktijken zien 
in faculteitsraden waar studenten van 
allerhande pluimage en gewicht de zetels 
ambitiëren zonder een duidelijke reden 
op te geven omtrent wat ze daar eigenliik  
willen doen ?

Als de heren niet kunnen verklaren 
waarin nu precies hun ambitie l ig t  
dan zijn  we zo vn 'i te veronderstellen 
dat ze enkel en alleen een persoonlijke 
ambitie nastreven. En on die manier de 
totale studentenwereld blokkeren.

We w illen ons n iet bezig houden met in te r-
ne was, maar voor ons is iedereen schuldig 
zolang z ijn  onschuld n iet bewezen is .
Wij stellen hetzelfde voor wat we hier-
boven aan de 13.000 studenten voorstelden. 
Schamper staat volledig ter beschikking 
van de organisaties voor aankondigingen, 
manifestaties, prikakties, voor verslagen 
daarvan, voor k r i t ie k , . . .
Wij garanderen, net zoals we iedere student 
individueel verzekerden, de integrale opna-
me van artike ls  en lezersbrieven. Het zou 
een brug kunnen slaan tussen die losse 
studenten en de verschillende organisaties. 
Dit moet het profiel worden van de nieuwe 
schamper worden, naar d it  profie l moeten 
we evolueren. De oude schamper is inder-
daad zo dood als een pier.

Daarom smijten we d it  blad open voor u, 
voor iedereen die beseft dat de oude 
vormen gecrepeerd z ijn , alleen nog moeten 
gecremeerd worden.
We z ijn  zo onafhankelijk dat we ons zelfs 
dat kunnen permitteren.

BRIEVEN
Een brief in verband met Schamper n137, 
waarin jullie afscheid nemen ( ’k hoop niet 
definitief) . Vooreerst dit : ik studeer noj 
maar een maand aan de unief en ken schamper 
nog niet lang. De mening die ik me over dit 
blad gevormd heb is dan ook voor veranderinj 
vatbaar. Voorlopig ziet die mening er nogal 
positief uit. Technisch gezien vind ik 
schamper goed, inhoudelijk gezien lees ik 
jullie blad graag, omdat jullie ook onder-
werpen buiten de studentenwereld behandelen 
en daarin toch niet te oppervlakkig blijven. 
Ook -maar daarrond draait tegelijk een 
negatief punt (zie punt drie)-~:Dindat ik er 
mijn eigen standpunt nogal eens in terug 
vind, namelijk eerder links. Samengevat : 
ik vind schamper goed. Ik neem dan ook 
voor waarheid aan dat jullie als redactie 
er heel wat tijd en werk insteken. En dat 
die inspanning voor jullie nutteloos lijkt 
als er nooit reacties en lezersbrieven

binnenkomen. In deze brief wil ik echter 
enkele punten aanhalen die de 'luie konten' 
(schamper 137 p.1) volgens mij kunnen ver-
klaren, of die jullie redenering in de 
'afscheidsbrief' aanvallen.

1) Jullie vermelden dat volgens een onder-
zoek 99% van de studenten schamper kent. 
Twee bemerkingen hierbij.
Ten eerste : wanneer is dat onderzoek 
verricht ? Ik vermoed dat het niet de 
eerste week van het academiejaar geweest 
is. Of de week waarin jullie zo heftig om 
reactie vroegen.
Ten tweede : 'kennen’ is niet hetzelfde 
als 'lezen' en/of de moeite waard vinden, 
laat staan dat het zou betekenen 'inter-
essant genoeg vinden om te reageren’.

2) Van een deel van de studenten is het 
heel aanvaardbaar dat ze niet reageren, 
dat ze geen lezersbrieven sturen, dat ze 
niet betogen op 15/10, nl. van de eerste 
kanners. Ik bedoel wat nu volgt in geen 
geval beledigend en ik weet dat ik sterk 
veralgemeen. Met excuus met iedereen die 
zich toch onderschat zou zien.
Ik vind het onrechtvaardig te verwachten 
dat studenten van de eerste kandidatuur 
gaan reageren of actief gaan zijn i.v.m. 
de democratisering van de universiteit.
In de eerste kandidaturen word je overdon 
derd door leerstof, proffen, nieuwe nor-
men, nieuwe levenswijze. Je kent in het 
begin geen of slechts enkele medestuden-
ten. Je bent onzeker. Je weet niet dat 
je bepaalde vakken zonder gevolgen kan 
brossen. Je weet niet waar je je kursus- 
sen moet halen, hoe je moet studeren, 
je zoekt nog volop naar een gezond even-
wicht van studeren en ontspannen. Je wil 
vrienden maken om niet geïsoleerd te ra-
ken en dat is echt allemaal moeilijk en 
vermoeiend genoeg om daarbovenop nog eens 
lezersbrieven te schrijven of te gaan 
betogen.

3) Het is dus volgens mij aanvaardbaar 
dat je in de eerste kan niet actief bent 
op de vlakken waarop jullie, de schamper- 
redactie, zouden willen. Zeker niet ge-
zien het feit dat we maar pas eind 
oktober zijn. Goed, maar de anderen dan? 
Reeds bij een evenredige verdeling van 
het lezerspubliek over de verschillende
faculteitsjaren (dwz hoe meer studenten, 
in een jaar, hoe meer lezers) zou het 
aantal eerste kanners onder jullie le-
zers erg groot zijn (in een eerste kan 
zitten ongeveer evenveel mensen als in 
de overige jaren samen). Maar volgens 
mij is de verdeling niet evenredig en

zijn het vooral eerste kanners die scham-
per lezen, dat komt doordat ze het blad 
nog niet echt kennen, 't nog niet zo 
kritisch bekijken, het (voorlopig nog) 
lezen als één van de talrijke informatie- 
blaadjes waarmee ze in de universiteit 
wegwijs hopen te geraken. Maar naarmate 
een mens een kandidatuurtje ouder en 
wijzer (?) wordt gaat hij ook standpunten 
innemen. Zodat jullie in tweede kan en 
hoger waarschijnlijk enkel die studenten 
bereiken die nog linksdenkend zijn. En 
dat is een minderheid. Bovendien een

minderheid die niet hoeft te reageren, 
want ze zijn akkoord met jullie. Uit een 
gesprek over schamper met een kotgenoot 
kwam naar voor dat heel wat studenten die 
niet links zijn, schamper gewoon niet 
au sérieux nemen. En eigenlijk vind ik 
dat terecht. Om meer mensen te bereiken 
die zich al genoeg thuis voelen, om hun 
stem eens te laten horen, om onder de 
niet eerste kanners meer lezers te krij-
gen , zouden jullie inderdaad veel neu-
traler en objectiever moeten zijn. Van 
mij mogen jullie gerust een links studen-
tenblad uitgeven. Maar verwacht dan niet 
tegelijkertijd dat jullie bij de meerder-
heid van de studenten genoeg gewaardeerd 
worden om reacties los te krijgen.

4) Bij 't begin van een academiejaar 
5.0G0 exemplaren van een tijdschrift aan 
de man brengen -gratis,nul frank- betekent 
nog niets ivm de populariteit ervan.

5) Waarom is 't zo verkeerd dat een stu-
dentenblad enkel gelezen wordt ? Waarom 
moet iedereen opeens zijn mening of ge-
voelens tgo bepaalde artikels of gebeur-
tenissen schriftelijk gaan verkondigen ? 
Jullie willen informatie doorspelen, wel 
daarin slagen jullie ook en dat vindt de 
schamperlezer goed. En als die informatie 
vlot en plezant leest, des te beter. "Zo 
zijn we niet getrouwd”, schrijven jullie. 
Maar misschien is jullie huwelijkscontract 
wel wat erg unilateraal en schampen jullie 
bedoelingen op ons af.

Ann De Schrijver.

'Rechtzetting bij brief van Ann De Schrij-
ver : de papierverkwisting van schamper 
138 is schandalig. '

9« ?

Deze b rie f bevat zware en ware argumenten. 
Wij willen er dieper op ingaan en hebben 
daarom contact opgenomen met Ann De Schrij-
ver. Eén ding willen we toch weerleggen : 
papierverspilling ?
Door technische kronkels waar enkel onze 
drukker het geheim van kent komt de h alf-
lege schamper 138 ons goedkoper u it dat 
d it eenbladig nummer.
Bovendien moet de vorm in dienst staan van 
de bedoeling.

Hier is alvast één van de hopelijk 
duizenden reacties op jullie dreigement 
ermee op te houden tegen een muur van 
onverschilligheid en passiviteit op te 
boksen. Als eerste-kannertje voelde ik 
me niet geroepen artikels te schrijven 
voor schamper (wat weet ik af van stu-
dentenleven, de stad gent, de cursussen, 
enz.), maar nu wou ik toch proberen mijn 
steente bij te dragen opdat schamper niet 
zou verdwijnen. Dat is waarschijnlijk een 
verdiende straf voor al die schamper-con- 
sumenten wier activiteit (buiten studeren) 
alleen uit bier hijsen bestaat, maar ik 
vind dat jullie een hoop mensen onrechtv 
vaardig duperen : studenten die al in een 
actiegroep geëngageerd zijn (kan je hen 
niet vragen eens een artikeltje over hun 
activiteiten te produceren), nieuwkomers 
die nog van niets afweten en anderen.

Eigenlijk zijn er weinig redenen waarom 
men niet elke week (of zelfs minder fre-
quent, de populatie is uitgebreid genoeg) 
een uurtje in de pon kan kruipen, er zijn 
onderwerpen genoeg : het onrechtvaardig 
beurzenstelsel (als je uit een gezin komt 
waar beide ouders werken, heb je nagenoeg 
geen kans op een beurs, wat er dan op 
lijkt of moeder 'gestraft’ moet worden 
voor haar emancipatie), de voorstellen 
de Bondt-Bosmans, het machtsmisbruik van 
bepaalde profs,'n activiteit in het Gentse 
die je interesseert, enzovoort.

(vervolg pag. 2)



(vervolg frontpagina)

Nog een laatste opmerking, en dan houdt 
dit schachtje haar mond tot ze oud en wijs 
genoeg is : op het atheneum had ik onder-
vonden hoe frustrerend en bijna nutteloos 
het was om inspanningen van medeleerlingen 
los te krijgen voor leerlingenraad of 
schooltijdschrift. Of om te trachten hen 
uit hun positie van bloemzak in de klas 
wakker te schudden. Uit wat je verneemt 
van het studentenleven maak je dan op dat 
daar nog actie bestaat, maar zo te zien 
valt dat bitter tegen.

’t Is te hopen dat al die slapers nu 
eindelijk eens beseffen dat het om hun 
studentenblad gaat (maar ik vrees het 
ergste ?) . Laat ze ervoor zorgen dat 
we volgende week meer geïnformeerd blijven 
over wat ons aangaat.

Mia Nobels

Talrijke eerste-kanners reageerden met argu-
menten als: wij zijn maar schachten. Wij 
vinden dat deze mensen zichzelf onrecht 
aandoen.
Je zegt dat we de mensen uit de organisaties 
moeten aanspreken. Dat doen we. Onze aktie 
is er zelfs hoofdzakelijk op gericht om uit 
die hoek reaktie los te krijgen. Het is in-
derdaad schandalig dat de konventen nog 
steeds niet met een degelijke werking zijn 
begonnen.

Met enige ontsteltenis las ik dat schamper 
niet meer zal verschijnen. Het bericht 
sloeg bij vele lezers in even erg als de 
bomaanslag in de Antwerpse diamantwijk van 
twee weken geleden.

De hoofdredenen van het sluiten kan je om-
schrijven als : een immobiel lezerspubliek 
en een mompelende passieve studentenmassa! 

Hierbij wil ik echter enkele bedenkingen 
toevoegen. Primo : de immobiliteit en de 
passiviteit van de studenten is niemand 
vreemd, dacht ik. Het is een algemeen 
verschijnsel van de jaren zeventig en 
tachtig dat de jeugd, de jongeren en dus 
eveneens de studenten zich terugtrekken in 
een kokonnetje van anonieme individuali-
teit. Dit is elkeen wellicht bekend. Ook

de redactie van schamper kan niet naast 
een dergelijke realiteit kijken. Elke 
redactie wenst inderdaad nieuw jong bloed 
en vaak komt dit moeilijk door. Maar dit 
mag geen reden zijn om het werk stil te 
leggen. Integendeel, schamper kan meehel-
pen de studenten uit hun anonimiteit en 
passiviteit te trekken.

Secundo, ik vraag me werkelijk af of het 
vorig jaar veel beter was. Ik kan me moei-
lijk voorstellen dat van het ene jaar op 
het andere het publiek danig verschilt.
Het blijkt hier te gaan om een nefaste 
trend, en professor Gaus kan het bevesti-
gen dat het weinig zin heeft te reageren 
'egen die trend. Vorig jaar zagen jullie 

ook geen reden om de pen neer te leggen.
En geeft toe, de studentenmassa was hoogst 
waarschijnlijk even dof en grijs als dit 
jaar !

Tertio : de nationale betoging van 15/1D 
tegen de regeringsvoorstellen over de 
besparingen op de universiteit is geen 
grootse bedoening geweest, dit heeft vol-
gens mij niet zozeer te maken met die 
immobiliteit van de studenten. Volgens mij 
is de primaire reden dat velen nu eenmaal 
begrijpen dat de regering moet besparen 
en dus ook op de sociale sector van de 
universiteit. Trouwens, wordt de passi-
viteit niet weerlegd door het feit dat 
meer dan 100.000 mensen waaronder heel 
veel studenten op 25 oktober op straat 
kwamen in Brussel ?

Ik durf besluiten dat de redactie niet 
vitaal en energiek genoeg is om tegen 
de stroom op te varen, om de immobiele 
studentengroep los te krijgen, ik hoop 
werkelijk dat de redactie zich nog bedenkt 
en al haar energie samenspant om verder 
te gaan desnoods zonder reacties. Als 
schamper ermee stopt dan geeft schamper 
toe aan de passiviteit en dreigen ook 
jullie netjes mee te lopen met de grijze 
massa. Is het dat wat jullie willen ?
Nee, een sterk beleid -dat niet noodza-
kelijk nieuw hoeft te zijn- moet jullie 
in staat stellen ermee door te gaan. Al-
vast veel sukses... en nog vele jaren.

Bart Vallaeys

Vorig jaar hebben we de pen inderdaad niet 
neergeleqd.We konden het echter niet-langer 
meer aanzien en daarom hebben we gezocht 
naar aktiemiddelen die binnen ons bereik 
lagen. Deze zijn betwistbaar maar we hebben 
desalniettemin eindelijk enige reaktie los-
gekregen. Deze lezersbrieven zijn het bewijs 
van een pril begin.

£
Toen ik in jullie laatste nummer las dat 
dit ook het laatste zou zijn schrok ik mij 
een aap. Ik vond het gewoon te gewoon dat 
ik het blad elke week kon lezen, zodat ik 
me eigenlijk niet goed realiseerde dat 
jullie wel degelijk hulp van buitenaf 
kunnen gebruiken en zelfs nodig hebben.

Het zou me echter ten zeerste spijten om 
te zien dat het blad gereduceerd wordt 
tot een agenda. Schamper is ongeveer het 
enige blad dat de zo passieve student van 
nu nog eens kritisch laat nadenken, ik 
durf dus beweren dat het wegvallen van

schamper een gat in de studentenkuituur 
nalaat, voor zover deze nog niet verloe-
derd is door clubs en streekgebonden 
'nationalistische’ bewegingen.

Daarom bied ik mijn excuses aan. Ik ben 
nu maar tot inzicht gekomen dat ik ook 
mijn bijdrage kan leveren aan dit blad, 
en dat dit noodzakelijk is.

Bernard Vanassche

Alleszins bedankt voor deze brieven,maar 
je kan non meer doen. Sinds jaar en dan 
stelt dit blad zich open voor vaste mede-
werkers, free- lancers, korrespondenten, 
cartoonisten , fotografen. Kortom voor ie-
dereen die met de unief begaan is en daar 
kreatief een uitweg voor zoekt.
De manier waarop je wil meewerken bepaal 
je zelf. Je kiest zelf de regelmaat en de 
omvann van ie inzet. Volledige Vriiheid dus

Voor de mensen die via hun eerste reaktie 
ook non een artikeltje beloofden: ie weet 
ons zitten, nog steeds in het studenten - 
huis, 1° verdiep, St. Pietersnieuwstr, 45 
Verder is er ook nog een pure informatie 
middag op maandag 9 november van 12 tot 14 
uur. Kom 'ns lanns tussen de soep en de 
patatten.

COUPE RASOIR
Op donderdag 12 november gaat in zaal Pro- 
ka een poëzie-avond door.
De avond werd opgevat als een snijdende 
aanval op het elitair aureool waarmee de 
klassiek erkende dichters zich menen te 
moeten draperen. De aanvallers zijn jonge 
dichters vanuit dit Vlaamsche land die je 
d.m.v. podiumacts een totaal nieuw eamma 
van poëzie willen aanbieden.
Een Coupe Rasoir met een totaalspektakel 
van afwisselende performances: doorzetters 
van de neo-romantiek, maar met een frisse 
stem, bitter realistische verzen vol ont-
goocheling over een onherbergzame maat-
schappij , losgeslagen emoties van het ont- 
wordelde individu in ironische sonnetvorm 
of geladen toiletgraffiti gegoten, 
dit is een zomaar een losse greep van wat 
20 dichters je op donderdag 12 nov. in 
Proka zullen voorschotelen.

Dit idee groeide reeds in de maand febru-
ari in de schoot van het Poëziecentrum, 
een eerste voorstel om het projekt in mei 
te laten plaatsvinden bleek niet haalbaar 
om persoonlijke redenen van de deelnemers 
en de vrees dat de studentenbevolking wel 
andere katten te geselen had.
Maar donderdag 12 november is dé grote dag 
Uniek en zeker niet te missen.

FILM
Zaal 1: 20.00u. Breakino Glass van Brian 

Gibson
22.30u. Love at first 

Zaal 1: 20.00 u. Kwaidan van Masaki Koba- 
yashi Japan '54

22.30 u. Pink Narcissus van Anony-
mous USA '73

Zaal 2: 19.30 u. zoals gebruikeliik een 
film in verlenging.

22.00 u. A woman of Daris van Char-
ly Chaplin USA '23

VUILBAK
jqjQ ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ze zijn er weer ! De hongermaaltijden.
Op di 10 en do 12, en de week erop op di 
17 en do 19 nov. Telkens van 12 tot 14u.

ANSV0LKSDANSV0LKSDANSV0LKSDANSV0LKSDANSV0L

op do 12 nov, eveneens in het KUC. Be-
dankt trouwens voor jullie lezersbrief.
Doe zo voort!

MASEPFELFONDS 0000000000000000000000000000

vormingscyklus : Volkskultuur, een kri-
tiese herbronning met op vr 13 de film 
" Siempre Piu Difficile " over het Itali-
aanse Piccolo circo. Een film van Tom 
D'Angremond.

De 1P * van de 'A' 000000000000000000000000

organiseert op do 12 nov een debat over 
racisme en fascisme. Als je wil weten of 
dat debat doorgaat of niet: tel. 23 38 21 
( rektoraat ): vragen naar rektor Cottenie

PROKA 0000000000000000000000000000000000

FUIF ER OP L0Soooooooooooooooooooooooooo°

of je bent op het einde van het jaar de 

klos !

op 13 nov : tweede onderwijsfuif in zaal 
Cercle om 21u

op 12 nov komen de Definitivos in kafee 
Amber ( a ne me na mi no moe...kortrijkse 
beste fi fa funk ).

op 6 nov ( we gaan erop vooruit ) viert 
de Jamklub haar vijfjarig bestaan. Dit 
in de Meulesteedsesteenweg 25 om 21u.

TONEEL
ARCA oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

op vr 6, za 7, di 10, wo 11, do 12 en vr 
13 november : De wereldverbeteraar door
Julien Schoenaerts, terug van weggeweest!

ARENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vr f. en za :7 nov : laatste voorstellingen 
van Chicago. Daarna gaat het gezelschap 
op toernee. Santee!

REGIONALE AKTIEDAG o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Op donderdao 12 november wordt er in Gent 
aeaoeerd tegen al wat ons niet lief is:
De Bondt - Bosmans - Eyskens/Coens in aud. 
E, Rlandiin.
- 16.00 u. Algemene vernadering
- 18.00 u. Een fakkeltocht door de stad
- 20.00 u. Een debat met De Bondt en Bos-

mans en een spreker voor Eyskens 
Coens

Daarna een bezettingsfuif met optredens.

Schamper fuift 
en wel op 18 nov 1981 
in zaal Vooruit. Zorg 
dat je er bij bent, bij 
de ...

na 0 nov om 20u30 : The world saxophone
quartet in de Zwarte Zaal, Akademiestraat 
2 te gent.

OXFAM WERELDWINKEL 0000000000000000000000

zoekt dringend twee gewetensbezwaarden, 
iemand voor de plaats 'werking Gent' en 
iemand als prov. medewerker voor Oost-VI. 
Taken voor de prov. medewerker : begelei-
den van groepen in de provincie, samen-
brengen van info- en aïctiemateriaal en 
een deel adm. werk.
Schriftelijke sollicitatie voor 15 nov 
naar : oxfam-wereldwinkel, Lammer straat 16 
te Gent, tav Gerda Bauwens.

Taken voor de plaats 'werking Gent' : bege 
leiden van akties, koördinatie van de 
plaatselijke aktiviteiten en eveneens een 
deel adm. werk.

lieer inlichtingen op bovenstaand adres. 
Tel. : (091) 23.46.02

jyjipQ ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

za 14 en zo 15 ( 15u ) : Maat voor maat
van ( niemand anders dan ) William Shake- 
speare. Engelse ondertitels!

STEKELBEES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

za 14 nov om 15u een hongaarse film : 
Kinderen in de stad.

DE BRON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di 10, wo 11, do 12, vr 13 en za 14 om 
15u : kinderteater

wo 11, do 12, vr 13 en za 14 om 20u30 : 
Ballade door teater Kaktus uit A'dam.

VERTIKAAL 0000000000000000000000000000000

vr 6, za 7, wo 11, vr 13 en za 14 : Piet-
je de leugenaar van Guido Van Meir.

TAPTOE 0000000000000000000000000000000000

om 15u in het NTG : Grimmetje. Een
sprookje van Grimm naar een tekst van 
Freek Neerinck.

maandag

17u : gpdverdegodvermuziek
18u : waterdragers deel 1 : onderwijs
19u : nieuws, regionaal en toestelkalender
19.15u : waterdragers deel 2 : rariteiten
21u : toestels jazz-programna
22u : LP-top 15 van de luisteraar

dinsdag

17u : kapstok
18u : babylon is burning
19u : nieuws, regionaal en toestelkalender
19.15u : van slag om swinger deel 1
20u : vers voer voor de beesten
21u : van slag om swinger deel 2
22u : roestvrij tot 1 uur.

woensdag

17u : godverdegodvermuziek 
18u : schots en scheef
19u : nieuws, regionaal en toestelkalender
19.15u : één uur worst
20u : moving pictures
21u : zachte energie
22u : de vergaarbak tot 24u.

donderdag

17u : dogs incorporated
18u : huilen met de pet op
19u : nieuws, regionaal en toestelkalender
19.15u : de naam zegt het zelf
20u : de brakke grond
21u : op avontuur in kitteluur tot 24u

vrijdag

17u : bang van vogelenzang 
18u : zeepschuit deel 1
19u : nieuws, regionaal en toestelkalendei

19.15u : de spcrtladder
20u : zeepschuit deel 2
20.30u : slow sliding space ship
22u : a nans best friend, fear of disco

zaterdag

17u : shock-o-la 
18u : de kip
19u : nieuws, regionaal en toestelkalender
19.15u : de brakke grond
20u : turkse gasten aan tafel
21u : schuchtere muziek

zondag

17u : dikkertje dap
18u : variaties onder de planken
19u : nieuws, regionaal en toestelWi
19.15 : le vox
20u : roza
21u : nieuw vinyl
22u : avondrood
23u : nakasplaff
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