P706195

afgiftekantoor: 3000 Leuven mail

V.U.: Yves De Pauw, Tiensestraat 28 A 0101, 3000 Leuven

bpost

Handelen

PB- PP B- 02111
BELGIE(N) - BELGIQUE

2019

4

jaargang 27
tweemaandelijks
aug - sept 2019

Leuvens

kritisch

middenstandsmagazine

HOME, WHERE DREAMS UNFOLD
HOME, WHERE DREAMS UNFOLD

Een Kwadraat Villaproject reikt u het ultieme woonconcept aan: toonaangevende architectuur, een bouwtechnisch geavanceerde woning,
superieur geïsoleerd en rijkelijk uitgerust. Maar ook gloednieuw, luxueus,
tot in de puntjes afgewerkt, en dus 100% instapklaar. Woningen van
Kwadraat stralen dan ook een tijdloze elegantie uit, met de kracht en de
persoonlijkheid
die enkel dereikt
beste
kwaliteit
verschaft.
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woord voor woord
De zomer is weeral voorbij en de verschillende, zeer succesvolle evenementen – van De Langste Dag over
Het Groot Verlof met de Beleuvenissen en Hapje-Tapje tot De Jaarmarkt – hebben terug honderdduizenden
bezoekers naar onze stad gelokt. Wat stadspromotie betreft, kan dat tellen.
Volgende maand wordt Leuven gaststad voor het ‘Weekend van de Klant’ en ook daar ligt er weer een unieke
kans om Leuven op de kaart te zetten als dé Shopping-stad.
Intussen werd ook de Bondgenotenlaan als verkeersvrije omgeving uitgetest en daaruit blijkt dat dit –
zeker op een zaterdag – als zeer positief wordt ervaren. Zulke tests en ingrepen zijn nodig, want al valt de
leegstand in Leuven behoorlijk mee in vergelijking met andere steden (Leuven is de 2de beste leerling), in de
Bondgenotenlaan is die leegstand té duidelijk zichtbaar en daar dienen de juiste maatregelen tegen genomen
te worden. Wordt ongetwijfeld vervolgd…
We wensen je veel leesgenot!
Yves De Pauw, Verantwoordelijke uitgever
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Grote fietsenactie!

125
jaar

1886-2011

100 fietsen te winnen over 50 weken

125
jaar

Grote fiet

100 fietsen te winn

Leuvense Traditie/Kwaliteit

1886-2011

Brusselsestraat 31 • 3000 Leuven

Slotenservice

parking wieringstraat 10
03/11-11644-03

P

Leuvense Traditie/Kw

Brusselsestraat 31 • 3000 L

P

parking wieringstraat 10

IDENTITY GUIDE
ADVIES EN PLAATSING

TIENSESTRAAT 15 | WWW.VAN-EYCK.BE

behangpapier - glasgordijnen - draperies - rails - roeden
optrek- rol- en vouwgordijnen - zonnewering - sierkussens
huishoudlinnen - badsets - vloerbekleding

meten - maken - plaatsen
Openingsuren
dinsdag tot vrijdag 10u - 12.30u 13.30u - 18u
zaterdag 10u - 12.30u 14u - 17u
maandag gesloten

Koetsweg 267
3010 Kessel-Lo
T +32 (16) 44 26 50
F +32 (16) 44 26 51
info@fineko.be

Toekomstlaan 38
3600 Genk
T +32 (89) 32 95 40
F +32 (89) 36 27 29
info@fineko.be

Tiensestraat 39
3000 Leuven
Tel 016 22 37 46
Fax 016 20 78 76
info@huis-paulus-buelens.be

www.fineko.be

www.huis-paulus-buelens.be

Nieuwe plek voor
Ballon van de Vriendschap
De Ballon van de Vriendschap, het imposante kunstwerk
met vier bronzen personages dat bijna dertig jaar aan de
rand van het Herbert Hooverplein in de schaduw van de
universiteitsbibliotheek stond, heeft op 1 augustus een nieuwe
plek gekregen.

curreren met een monument zoals de
universiteitsbibliotheek en zit niet
meer verstopt tussen de kermiskramen
in september. De ballon werd grondig
gerenoveerd en kreeg een lichtere
patina in zilverchloride. De koperen
mand werd vervangen door een mand
in cortenstaal.
Het standbeeld heeft ook een nieuwe
centrale sokkel die hoger en strakker
oogt: het is een rechthoekige balk van
5 m hoog in cortenstaal, waarop verticale, golvende vinnen zijn gelast.
Omdat de ballon veel wind vangt, werd
de stabiliteit van de sokkel vakkundig
berekend door ingenieurs van het studiebureau LISST.
Foto’s: Stad Leuven

Die dag heeft een aannemer de constructie van kunstenaar Dany Tulkens
verhuisd naar het bloemenperk op de
Tiensevest, tegenover het busstation
van De Lijn aan het Martelarenplein.
Dat is één van de drukste plekken van
de stad waardoor het standbeeld erg
zichtbaar is, zowel voor Leuvenaars als
voor bezoekers van de stad.

voor de stad Leuven. Het kunstwerk
symboliseert dat je met vrienden om je
heen de zorgen van alledag kan overstijgen. Het standbeeld werd al enkele
keren aangepast maar is bekend bij
jong en oud. Bij de heraanleg van het
Herbert Hooverplein verdween de ballon tijdelijk uit het Leuvense straatbeeld.

De 8 m hoge ballon dateert uit 1988 en
werd ontworpen in opdracht van het
Verbond der Jaartallen als geschenk

Kunstenaar Dany Tulkens is tevreden
met de nieuwe locatie. Het werk heeft
nu meer ruimte, moet niet langer con-
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Brabanthal

ruimte voor ideeën

•
•
•
•
•
•
•
•

6500 m 2
Van 3 tot 9000 personen
1200 parkeerplaatsen
Publieks-en vakbeurzen
Bedrijfsevenementen
Vergaderingen
Congressen
Privéfeesten

Brabantlaan 1
3001 LEUVEN
t 016 38 30 11
f 016 38 30 10
info@brabanthal.be
www.brabanthal.be

Bierbeekstraat 21  3052 Blanden  016 40 10 28  wijnen@dulst.be  www.dulst.be
Volg ons op

Als een 100% klimaatneutrale drukkerij,
zijn wij trots om te zeggen :

“Papier is vandaag de dag
het meest gerecycleerde
product in de wereld”.
(bron: Two Sides)

Diestsesteenweg 624 | 3010 Leuven | 016 35 91 50
mail@vanderpoorten.be | www.vanderpoorten.be

Leuven heft belasting op
reclamefolders
Het Leuvense stadsbestuur voert een belasting in op
ongeadresseerde post. Het gaat hoofdzakelijk over
reclamefolders. Bedrijven en handelaars die folders willen
bussen, zullen hierop vanaf nu een taks moeten betalen.
Het stadsbestuur wil de reclamesector laten bijdragen aan de
kosten voor de ophaling van oud papier.

in Leuven wordt reclamevrij tenzij de
bewoner uitdrukkelijk op zijn of haar
brievenbus aangeeft dat hij of zij
reclame wil ontvangen.
De reclamesector, en dan vooral de verdelers van populaire reclamebladen
zoals Rondom Leuven/Leuven Actueel
en Deze Week reageren negatief. Ook
oppositiepartij N-VA vindt dat het
stadsbestuur beter eerst had overlegd
met de Leuvense handelaars vooraleer
deze belasting in te voeren.
“Men wil lokaal kopen stimuleren,
maar maakt het ondertussen voor
lokale handelaars duurder om hun goederen in de eigen stad te promoten.
Gratis informatiebladen kunnen enkel
bestaan door inkomsten uit reclame en
die komt grotendeels van de kleine
Leuvense zelfstandige of onderneming.
Die reclame dreigt nu dus duurder te
worden omdat de belasting zal doorgerekend worden. De gratis verspreide
bladen informeren bovendien ook een
doelgroep die geen toegang heeft tot
het internet”, aldus fractieleider Lorin
Parys.

“We willen de sector doen nadenken
over de reclame die wordt verdeeld en
zo de afvalberg verkleinen”, aldus schepen van Afvalbeleid Thomas Van
Oppens. Het stadsbestuur raamt de
opbrengst van de heffing voor de resterende maanden van dit jaar op ongeveer 200.000 euro.

Het stadsbestuur onderzoekt ook of een
algemeen verbod op ongeadresseerd
drukwerk mogelijk is tenzij bewoners
expliciet op hun brievenbus vermelden
dat ze ongeadresseerd drukwerk wensen. Nu moeten inwoners een sticker
op hun brievenbus hangen als ze géén
reclame willen. Het stadsbestuur wil
die logica omdraaien: elke brievenbus

Ook Unizo Leuven reageert misnoegd
en heeft bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid
klacht ingediend tegen de belasting die
Leuven invoert op niet-geadresseerd
drukwerk. De ondernemersvereniging
vreest dat de plaatselijke handel ernstig nadeel zal ondervinden van de
nieuwe taks.

Vorig jaar bestond bijna 16% van het
opgehaalde afval in Leuven uit papier
en karton, wat neerkomt op ongeveer
58 kg per inwoner. Het stadsbestuur wil
die papierberg verkleinen door een
belasting op ongeadresseerde post te
heffen. Schepen Van Oppens stelt dat
reclamefolders vaak ongelezen op de
papierstapel belanden. De belasting zal
worden bepaald naargelang het gewicht
van het drukwerk en het aantal verspreide exemplaren. Volgens schepen
van Financiën Carl Devlies gaat het om
een doelbelasting om de papierberg te
verkleinen en niet om inkomsten te
genereren.
Handelen 4 | 2019
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De nieuwe Volvo S60
Follow no one
De nieuwe Volvo S60 is de sportberline die het woord ‘rijplezier’ heruitvindt.
Een ongeëvenaarde combinatie van dynamische prestaties, innovatieve technologieën
en een uniek chassis voor de ideale balans tussen comfort en controle.
Dit is geen sportberline die in de pas loopt, maar een wagen
voor autoliefhebbers die anders durven zijn.

1,7 - 6,8 L/100 KM I 44 - 181 G CO2/KM (NEDC 2.0)

Afgebeeld model ter illustratie.
Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be.

Naam van de dealer
LACOM
nv
Dealer
Adresstraatnaam 12

Ambachtenlaan
2
Naam van de dealer
12
3001Adresstraatnaam
Leuven
www.naamvandedealer.be
www.naamvandedealer.be
016 40
07 20

Mechelsesteenweg
Naam
van de dealer
Adresstraatnaam
12
1800 Vilvoorde
www.naamvandedealer.be
02 252 01 67

309

lacom@lacom.be
www.lacom.be

Gewijzigde fietssituatie
aan stadskantoor
Na de opening van de bijzonder moeizaam gerealiseerde fietsspiraal aan het Leuvense station,
zal fietsen worden toegestaan op het Professor Van Overstraetenplein. Tot nog toe was het plein
tussen de fietsspiraal en het Provincieplein een voetgangerszone.
Met de opening van de fietsspiraal
komt daar verandering in. Deze aanpassing moet zorgen voor een vlotte
fietsverbinding richting Tiensepoort.
Het openstellen van het plein voor fietsers zorgt voor een minder grote belasting van de kruising aan het KBC-bankkantoor op het Martelarenplein.
In het najaar krijgt het plein een fietsloper die de gewenste route suggereert.
"We gaan erover waken dat er voldoende ruimte blijft voor de voetgangers zodat zij zich veilig en comfortabel
kunnen verplaatsen. We zullen erop
toezien dat fietsers op een hoffelijke
manier de zone delen met voetgangers", verklaart schepen van Mobiliteit
David Dessers.

Handelen 4 | 2019
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TE KOOP / TE HUUR

Louis Melsensstraat 8 • 3000 Leuven • 016 284 888 • www.verimass.be

Verimass_zakelijk_Adv_190x87.indd 4

3/04/15 14:25

Vismarkt 16 Leuven
016 / 22 05 70
w w w. d e b l a u w e s c h u i t . b e

Drie creatieve bedrijven in De Silo
Tijdens een feestelijke en zomerse
opendeurdag werden eind juni de
nieuwe kantoren van uitgeverij LannooCampus, televisieproductiehuis De Chinezen en het video- en communicatiebedrijf Jack & Charlie voorgesteld. De
drie bedrijven zijn voortaan gevestigd
in De Silo aan de Vaartkom 41. De officiële opening gebeurde door burgemeester Ridouani. Het publiek werd verwelkomd met drankjes en hapjes. Er waren
tevens enkele lezingen en een tentoonstelling voorzien.

Horeca-ambassadeurs vormen
het eerste aanspreekpunt voor
toeristen
De deelnemers aan de cursus van Horeca-ambassadeur
ontvingen in de salons van het stadhuis hun diploma en
een aantal aandenkens en cadeautjes van schepen van
Cultuur, Evenementen en Toerisme Denise Vandevoort en de
verantwoordelijke van Toerisme Leuven en departementshoofd
City Marketing Karolien Hellemans. Ook schepen van Handel
Els Van Hoof, Vlaams parlementslid Karin Brouwers en
horecacoach Evert Thys waren van de partij. Intussen zijn reeds
twee lichtingen horeca-ambassadeurs ‘afgestudeerd’. Ze tonen
zich allemaal erg enthousiast over de lesinhoud en de tips die
ze kregen.
Leuven biedt heel wat toeristische troeven, van prachtige historische gebouwen over een gezellige sfeer tot een
aantrekkelijk winkel- en horeca-aanbod. Steeds meer bezoekers komen
zich dan ook een dag of langer onderdompelen in deze stad, waarbij horecamedewerkers hun eerste aanspreekpunt vormen en uitstekend geplaatst
zijn om hen te antwoorden op essentiële vragen als ‘Waar vind ik het Groot

Begijnhof en de universiteit?’ en ‘Wat
kunnen we doen wanneer het regent?’.
Daarom organiseerde Toerisme Leuven
samen met Horeca Forma Vlaanderen
en Horeca Leuven een opleiding voor
plaatselijke horeca-medewerkers, van
zaakvoerders en uitbaters over barverantwoordelijken tot keukenpersoneel,
om de toeristische kwaliteiten van deze
mooie en geschiedenisrijke Vlaams-

Brabantse hoofdstad in de kijker te zetten en bezoekers zo optimaal mogelijk
te onthalen.
De gratis opleiding belichtte de toeristische troeven van de stad zodat ze
bezoekers op weg kunnen helpen,
leerde de in Leuven gevestigde horecauitbaters en hun team hoe ze een perfecte gastheer of -vrouw kunnen zijn
voor hun klanten en gaf hen tips hoe ze
de tevredenheid van hun cliënteel kunnen verhogen zodat dit leidt tot positieve reviews.
Tijdens het eerste, meer theoretisch
deel focuste een afgevaardigde van The
European Training House in opdracht
van Horeca Vorming Vlaanderen op de
verwachtingen van de gast, op momenten van de waarheid waarbij je het verschil kan maken als gastheer of -vrouw
en op communicatieskills (algemene
principes van klantgericht onthaal). In
het tweede deel maakten de deelnemers een rondleiding met gids langs de
highlights van de stad en kregen ze
allerlei praktische informatie die relevant is voor bezoekers. Hierbij lag de
klemtoon veeleer op bijvoorbeeld openingsuren dan op geschiedkundige feiten.

Bestuursnota
Puntje 86 van de Bestuursnota van de
stad Leuven vermeldt: “We optimaliseren samen met onze partners het onthaal van de bezoekers in de stad. Waar
bezoekers ook arriveren in Leuven, ze
moeten meteen voelen dat ze in een
stad met een rijke traditie zijn aanbeland. We inspireren, stimuleren en faciliteren onthaalpartners, bv. horecamedewerkers, culturele partners en (tijdelijke) inwoners, voor een decentraal
onthaal.”

“Bezoekers moeten meteen voelen dat ze in een stad met een rijke traditie zijn aanbeland”, beklemtoont
schepen Denise Vandevoort (m.), hier geflankeerd door schepen Els Van Hoof (l.) en Vlaams parlementslid
Karin Brouwers (r.).

Horeca is dan ook ontzettend belangrijk voor het toerisme in het algemeen. Hotels, restaurants en cafés zitten in het basispakket van elke toerist.
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Win tijd en geld met uw kassa !
Sinds 1985 uw speciaalzaak

Kleine retail

Chocolaterie

Frituur en Snackbar
Kleine retail

[SHOP]

Apple
Café en Bar
& it
computer
printers & opslag
telefonie & tablet
navigatie & drone
klank & beeld
foto & video
accessoires
hebbedingetjes
digame.be 24/7

[SERVICES]
Kleine retail

Kleine retail
Restaurant en Taverne

Chocolaterie
Bakkerij en Tea-room

advies & offertes
herstellingen
afhaalpunt
verzendingen
leveringen
s
installatie
Chocolaterie
cadeaubon
datarecuperatie
smartphoto.be
iLabo.be

HORECA - BAKKERIJ - RETAIL








Grafische tafelplannen

Compacte All-in-one kassa
Uitgebreide Back-Office
Uniek bestelbeheer voor
bakkerij en horeca

Chocolaterie

Betrouwbare handhelds
Geen Wifi maar RF netwerk
Geregistreerde
kassa’s
Frituur
en Snackbar
Zeer gebruiksvriendelijk

NCR
CASIO
ORDERMAN

Restaurant en Taverne

Pluspunt
bakkerij
Bakkerij
en Tea-room
unTill horeca
R&C D-Light
Servicebedrijf 7/7

Frituur en Snackbar

Geen verplichte “wurg”contracten

RUBBENS & CO

LEUVENS KASSA CENTER
Oude Rondelaan 58 - 3000 Leuven
dirk@rubbenskassa.be - 0475/79 06 81
www.rubbenskassa.be

Café en Bar

Restaurant en Taverne

Bakkerij en Tea-room

Service is...

alle dagen open
van 10 tot 18 uur
gesloten op zon& feestdagen

Digame bvba
Lei 8A 3000 Leuven
016 222 100
info@digame.be

digame.be

Frituu

Web Management

Uw Restaurant
regiodealer: en Taverne

Café en Bar

Café en Bar






Vlees, Wild & Gevogelte
Delicatessen

BTW BE 0874.617.425
RPR Leuven
IBAN BE44 7390 1019 9145

Ridderstraat 141 - B-3000 Leuven
T 016 22 18 31
long@longvl.be

Bakker

De nieuwe Horeca-ambassadeurs vinden allemaal dat ze heel wat hebben opgestoken van deze cursus.

Toerisme Leuven zet in op een goede
samenwerking met de lokale horecapartners en verzorgt het onthaal van
bezoekers en toeristen samen met alle
partners aan de eigen infobalie in de
Naamsestraat.
“De partners verzorgen het toeristische
onthaal decentraal op hun eigen locatie, zoals bv. aan de balie van het
museum M. Daarom moeten we inzet-

ten op opleiding voor dit toeristische
onthaal. Het opleidingstraject voor onthaalmedewerkers door Toerisme Leuven bij toeristische partners loopt al
een tijdje en is in het verleden reeds
uitgestippeld voor de horeca, taxichauffeurs en culturele partners (waaronder
het museum M, de universiteitsbibliotheek en het Scouts- en Gidsenmuseum)”, licht schepen van Toerisme
Denise Vandevoort toe.

De opleiding tot horeca-ambassadeur
was een inslaand succes, want ze trok
een gemengd publiek uit zowel hotels,
restaurants als cafés aan. Op maandag
14 en 21 oktober worden dan ook twee
nieuwe opleidingen gepland. “We mikken telkens op een vijftiental deelnemers”, zegt Denise Vandevoort.

250.000 bezoekers genieten van
Het Groot Verlof
Met het Half Oogst-weekend werd stadsfestival Het Groot Verlof (een samensmelting van de vroegere Beleuvenissen en
Marktrock) passend afgesloten. Schepen van Toerisme Denise Vandevoort meldt dat in totaal ongeveer 250.000 mensen
de verschillende activiteiten van Het Groot Verlof hebben bezocht.
De programmatie en vooral de sfeer in de stad kregen vele positieve reacties. Het nieuwe grote videoscherm op de Oude
Markt bleek een absolute meerwaarde, net als het nieuwe rolstoelpodium. Andere aanpassingen zoals de lichte verhoging van de decibellimiet en het iets latere einduur worden vanuit de organisatie ook positief bekeken. Deze laatste
maatregelen moeten nog wel worden geëvalueerd met de veiligheidsdiensten.
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3,5 - 7,3 L/100 KM • 89 - 171 G CO2/KM

Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

Grow up.
Have a Sunday dinner.
Drive

GMS-Leuven
Ambachtenlaan 4 - 3001 Leuven (Heverlee) - Tel. 016 40 00 10 - www.gms.mercedes-benz.be

Eerste LE(J)ON-awards uitgereikt
LE(J)ON, het netwerk voor Leuvense Jonge Ondernemers, reikte
een tijdje geleden voor het eerst zijn ondernemersawards uit.
Jongeren tussen 18 en 25 met een idee of een zaak konden zich
tot 1 april kandidaat stellen voor deze awards. De vijf winnaars
gingen naar huis met een trofee ontworpen door Studio Han.
Ze mogen bovendien gaan eten bij sterrenrestaurant EED en ze
worden voort ondersteund door het LE(J)ON.
Er vielen prijzen te rapen in vijf categorieën: Creatief idee, Creatieve starter,
Innovatief idee, Duurzaam idee en
Duurzame starter. Een jury maakte een
eerste selectie van negen jongeren die
het vervolgens tijdens de uitreikingsavond tegen elkaar opnamen in deze
verschillende categorieën. Ze kregen
elk drie minuten de tijd om hun idee te
pitchen voor het taltijk opgekomen
publiek en een jury van experts. De
helft van de punten werd uitgedeeld
door de vakjury, de andere helft door
het aanwezige publiek.
In de categorie 'Creatief idee' werd JEPDesign de gelukkige winnaar. Zij ontwerpen multifunctionele meubelen.
Stina De Roeck werd als grafisch vormgeefster de 'Creatieve starter' van 2019.
Incentivise werd beloond voor hun
'Innovatief idee': een box waarin objec-

Stina De Roeck werd als
grafisch vormgeefster de
'Creatieve starter' van 2019.

ten als tablets of laptops als een positieve motivator kunnen dienen. Carbonize ging voor 'het repareren van carbon' naar huis met de trofee voor 'Duurzaam idee'. En tot slot kreeg Pure
Lemonade de eer als 'Duurzame starter'
met hun overheerlijke natuurlijke fruitsiropen.
“Het was een heel boeiende avond, vol
jeugdige energie, vernieuwende ideeën
en straffe businesscases. Met initiatieven als deze geven we jonge ondernemers in onze stad een podium. Dat is
belangrijk, want zij zijn onmisbaar. Ze
zetten in op innovatie en inspireren zo
weer anderen in Leuven. Ik ben echt
onder de indruk van al dat talent,“ zegt
schepen van Economie Lalynn Wadera.
LE(J)ON is het Leuvens netwerk voor
jongeren die de durf hebben om te

Carbonize ging voor 'het repareren van carbon'
naar huis met de trofee voor 'Duurzaam idee'.

Pure Lemonade maakt
natuurlijke fruitsiropen en
mocht naar huis met de award
voor 'Duurzame starter'.

Incentivise werd beloond voor hun 'Innovatief idee':
een box waarin objecten als tablets of laptops als een
positieve motivator kunnen dienen.

ondernemen. Het brengt alle initiatieven rond jong ondernemerschap
samen en maakt jongeren tussen 18 en
25 jaar wegwijs in dat grote aanbod. Het
netwerk is een partnerschap tussen
stad Leuven en MIJNLEUVEN, Innovatie- & Incubatiecentrum, RVO Society,
UCLL, LUCA School of Arts en wordt
gerealiseerd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).
Foto’s: Stad Leuven

JEP-Design ontwerpt multifunctionele meubelen en wint
in de categorie 'Creatief idee'.
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De ideale feestzaal
voor uw bedrijfsfeest en privéfeest
(verjaardag, babyborrel, huwelijksfuif, themafeest…)

Meer info?
www.musicafe.be of bel Peter 0475 677 641 of 016 200 641
MusiCafé

§

Muntstraat 5

§

3000 Leuven

Word vandaag nog lid van
Traditie / Ambacht / Kwaliteit

Artisanale Koffiebranderij & Shop

Branderij & Shop
Industrieweg 3 - 3190 Boortmeerbeek

Bel of fax
naar ons secretariaat
Fed. HO.RE.CA.
in foodhall “De Smidse”
Sluisstraat 10 - 3000 Leuven

Leuven

JUSTENS Danny
IJzerenwegstraat 45a
3051 Sint-Joris-Weert

Tel en fax 016 / 25 62 39
gsm 0495 / 20 99 33
d.justens@skynet.be

Opendeurdag bij
elf Leuvense hotels
Elf Leuvense hotels openden op zondag 2 juni hun deuren voor
nieuwsgierige bezoekers. Leuvenaars en geïnteresseerden
uit de regio konden tijdens deze eerste Leuven Hotel Day
kennismaken met een aantal hotels in hun eigen stad. Dit
drempelverlagende initiatief vond plaats met de steun van
Toerisme Leuven. De kans is groot dat de Leuven Hotel Day een
vervolg krijgt.

Hotel Day speelt hier op in door hen te
laten kennismaken met een wezenlijk
onderdeel van iedere citytrip: het hotelverblijf. Was je nog nooit binnen gestapt
in dat hotel bij jou om de hoek, dan was
de Leuven Hotel Day een ideale gelegenheid en een unieke kans om te ontdekken hoe het er in de Leuvense
hotels aan toe gaat", verklaart schepen
van Toerisme Denise Vandevoort.
In ieder deelnemend hotel was er om
het halfuur tussen 13 en 17 uur een

Bezoekers waren welkom om het Leuvense hotelaanbod te ontdekken en
een kijkje te nemen ‘vóór en achter de
schermen’ van elf hotels. Zo konden ze
een verscheidenheid aan hotelkamers
ontdekken, kennismaken met gedreven
hotelmedewerkers en plekken bezoeken waar ze ook op andere dagen welkom zijn, zoals het restaurant of de
hotelbar. Leuvense hotels bieden
immers diensten aan (een ontbijt, lunches, wellness, …) waar niet enkel buitenlandse of binnenlandse toeristen
welkom zijn, maar waarvan de inwoners van de stad evenzeer kunnen
genieten.
"We willen de Leuvenaars nauwer
betrekken bij de toeristische beleving
van hun stad. Zij zijn immers de beste
ambassadeurs van Leuven. De Leuven
Handelen 4 | 2019
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alles voor uw keuken
kwaliteit en service
aan de juiste prijs
7000 food en non food
producten

Vleminckx Horeca Service
Stationstraat 180 bus 6D
3110 Rotselaar
T 016 29 66 35 F 016 29 61 02  info@vlem.be

VERNIEUWDE SHOWROOM
vanaf juni 2018

VERKOOP VAN
Pagodetenten / PVC tenten
Stretchtenten / Spantenten
Vouwtenten / Opslagtenten
Stertenten
VERHUUR VAN
Tenten & Feestmateriaal

Ambisphere BVBA
Bietenweg 14
3300 TIENEN
www.ambisphere.be
016/41 40 68

Zullen
Zullen we vanavond
eens ‘kokoonen’?
vanavond
eens ‘kokoonen’?
Ongedwongen smaakvol

Restaurant Kokoon,
Kokoon,
Restaurant
Meiersstraat,1 -- 3000
3000 Leuven
Leuven
’s’sMeiersstraat,1
01623
2307
07 26
26 -- www.kokoon.be
www.kokoon.be
016

Ongedwongen smaakvol

03/08-00712-03

02/16-00712

gratis rondleiding. Op die manier kon
men gemakkelijk verschillende hotels
op één namiddag combineren. Sommige hotels bleken behoorlijk populair.
Enkelen hadden bovendien hun best
gedaan om het de Leuvense bezoekers
echt naar hun zin te maken. Zo presenteerde het Martin’s Kloosterhotel een
speciaal voor de gelegenheid gebrouwen biertje.
Aan de Leuven Hotel Day waren ook
twee wedstrijden verbonden. Wie minstens vier hotels bezocht, maakte kans
om een leuke hotelervaring te winnen,
zoals een ontbijt, een diner of zelfs een
hotelovernachting. De volgende hotels
en B&B’s namen deel aan het initiatief:
Begijnhof Hotel, De Pastorij, Ibis Budget
Leuven, Ibis Leuven Centrum, Lavan,
Martin’s Klooster, Mille Colonnes, Novotel Leuven Centrum, Park Inn by Radisson Leuven, Pentahotel Leuven en The
Fourth (Tafelrond).

Nathalie dertig jaar achter de toog
In café Libertad in de Muntstraat vond tijdens de jongste Libertadfeesten een niet-alledaagse huldiging plaats. Nathalie
(‘Talie’) Forier (midden op de foto) werkt immers al ruim dertig jaar als tapster in de zaak en hiervoor werd ze door de
uitbaters Rikky (r.) en Eleni (l.) in aanwezigheid van vele vrienden en trouwe klanten uitgebreid in de bloemetjes gezet.
Geschenkjes werden uitgedeeld, traantjes vloeiden en vele plezante herinneringen van 1989 tot vandaag werden nog
eens van onder het stof gehaald. Er werden uiteraard ook heel wat frisse pintjes gedronken en de befaamde schaterlach
van Talie was in de Muntstraat te horen tot in de vroege uurtjes…
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Echt rijplezier

RIJPLEZIER VERZEKERD.
BMW PREMIUM SELECTION TWEEDEHANDSWAGENS
BIJ JUMA LEUVEN.
EEN RUIME EN VEILIGE KEUZE VOOR U.

Tweedehandscentrum
Juma Leuven
Brusselsesteenweg 66
3020 Herent
Tel. 016 49 98 84
www.juma.bmw.be

Brochure met toegankelijke
toeristische wandelingen
Toerisme Vlaanderen en de stad Leuven hebben twee
toegankelijke wandelingen gelanceerd voor mensen met een
beperking. De wandelingen leiden langs verschillende Leuvense
bezienswaardigheden met zo weinig mogelijk obstakels onderweg.
Na Brugge en Mechelen is Leuven de derde stad in Vlaanderen die
uitpakt met toegankelijke wandelingen. Een toegankelijke stad
is niet alleen voor mensen in een rolstoel belangrijk, ook mensen
met een rollator of een kinderwagen hebben er baat bij.

terskerk of de prachtige leeszaal van de
Universiteitsbibliotheek zijn toeristisch
trekpleisters die iedereen moet kunnen
bewonderen”, aldus schepen van Toerisme Denise Vandevoort.
De wandelingen van 1,5 tot 5 km zijn
gebundeld in de brochure ‘Leuven - toegankelijk voor iedereen’. De brochure
bevat een handige uitneembare kaart
die aangeeft welke route je best aflegt
om obstakels te vermijden. Ook toeristisch interessante en praktische plaatsen onderweg vind je terug in de brochure, zoals musea en bezienswaardigheden, openbare toiletten en overige
toeristische info.
Ook de logies met een toegankelijkheids
label A of A+ zijn opgenomen in de brochure. Er worden tevens negen cafés/
restaurants vermeld, iets waarmee de
Leuvense horeca wat minder gelukkig is
omdat in Leuven echt wel meer horecazaken toegankelijk zijn. Horeca-uitbaters merken op dat men in de brochure
beter ook een link naar een gemakkelijk
te actualiseren webpagina met de toegankelijke zaken had gepubliceerd.

Vele toeristische troeven in Leuven zijn
eeuwen oud en behouden ook nu nog
het karakter van toen. Leuven is met
zijn hellingen, kasseien en historische
gebouwen niet bepaald drempelloos te
noemen.
“De routes zijn gekozen op basis van
hun cultureel-toeristische waarde, pas
daarna is gekeken hoe de wandeling zo
toegankelijk mogelijk kan zijn. Dat
maakt een wezenlijk verschil voor de
kwaliteit van de beleving. Iedereen kan
van deze trip genieten, zonder te moeten opletten waar je je voeten zet, zonder een hele omweg te moeten maken
om een straat over te steken en zonder
je de hele weg af te vragen waar je
straks aan tafel kan, zonder heksentoeren”, zegt Peter De Wilde, administrateur-generaal Toerisme Vlaanderen.

prachtig historisch erfgoed, een groot en
gevarieerd horeca-aanbod, gezellige
pleinen en parken, … Met de brochure
‘Leuven - toegankelijk voor iedereen’
willen we ook bezoekers met een beperking de mogelijkheid bieden om dit
alles op een zo vlot en prettig mogelijke
manier te komen ontdekken. Ons
bekende gotische stadhuis, de Sint-Pie-

De brochure is uitgegeven in het Nederlands en het Engels. Je kan ze gratis
afhalen aan het onthaal van Visit Leuven
(Naamsestraat 3, tel. 016 20 30 20) of ook
digitaal vinden op www.visitleuven.be.

Foto’s: Toerisme Vlaanderen

“Vanuit toeristisch oogpunt is het uiteraard belangrijk dat een volwaardig
bezoek aan Leuven voor iedereen mogelijk is. Onze stad heeft bezoekers uit binnen- en buitenland heel wat te bieden:
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Vrolijke bevlagging
in de Muntstraat

Specialist alle
huishoudtoestellen
beter, maar niet duurder

GRIETENS ELEKTRO

De voorbije zomermaanden werden in de Muntstraat in het
kader van Het Groot Verlof enkele duizenden vlagjes
omhooggehangen. De ludieke straatversiering werd betaald
door de handelaars van de straat. Een aantal vlagjes bleken
echter niet bestand tegen felle rukwinden en een vrachtwagen beschadigde eveneens een reeks slingers.
Het is de bedoeling de straat volgend jaar op een soortgelijke
manier op te fleuren. Foto’s van de bevlagde Munstraat zijn
inmiddels wereldwijd verspreid, want in de Muntstraat kon
geen toerist passeren zonder dat een camera werd bovengehaald. Half augustus werden de vlagjes verwijderd.

www.grietens.be
Tiensesteenweg 228 - 3001 Heverlee - T: 016 22 43 54
Hoornzeelstraat 28A - 3080 Tervuren - T: 02 767 23 73

Deweerdt nv
www.deweerdt-dhd.be

Vloer- en tegelwerken

Deweerdt nv
www.deweerdt-dhd.be

Tiensesteenweg 41 - 3360 Korbeek-Lo
Tel.: 016 46 33 77 - Fax: 016 46 16 57
info@deweerdt-dhd.be

Vloer- en tegelwerken
Tiensesteenweg 41 - 3360 Korbeek-Lo
Tel.: 016 46 33 77 - Fax: 016 46 16 57
info@deweerdt-dhd.be
Openingsuren: ma. 13-18 uur
di. - vrij. 9-12 en van 13-18 uur
zat. doorlopend 10-16 uur
zon- en feestdagen gesloten

02/11-12312-03

Deweerdt nv
www.deweerdt-dhd.be

Vloer- en tegelwerken
Tiensesteenweg 41 - 3360 Korbeek-Lo
Tel.: 016 46 33 77 - Fax: 016 46 16 57
info@deweerdt-dhd.be
Openingsuren: ma. 13-18 uur
di. - vrij. 9-12 en van 13-18 uur

Openingsuren: ma. 13-18 uur
di. - vrij. 9-12 en van 13-18 uur
zat. doorlopend 10-16 uur
zon- en feestdagen gesloten

02/11-12312-03

Leuven sluit aan bij
Statiegeldalliantie
De stad Leuven sluit aan bij de Statiegeldalliantie, een platform
dat de regeringen in België en Nederland oproept om statiegeld
in te voeren voor petflessen en blikjes. Leuven vervoegt hiermee
ongeveer 900 lokale overheden, organisaties en bedrijven.
"Leuven sluit aan bij de Statiegeldalliantie op voorwaarde dat het invoeren
van statiegeld gepaard blijft gaan met
de selectieve inzameling van afval.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat
de nodige omkadering wordt voorzien
voor de handelaars die onder andere
voor de inzamelpunten zullen moeten
zorgen", aldus schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens.

In de startnota waarmee Bart De Wever
(N-VA) de nieuwe Vlaamse regering in

de steigers zette, is echter geen sprake
van de invoering van statiegeld op plastic flessen en blik. De Wever stelt dat de
strijd tegen zwerfvuil wordt opgedreven
door erop toe te zien dat de verpakkingssector zijn engagementen ook daadwerkelijk nakomt.
https://statiegeldalliantie.org

Het voornaamste doel van de alliantie
is de bestrijding van zwerfvuil dat voor
zowat 40% bestaat uit plastic flessen en
blikjes. De vorige Vlaamse regering
slaagde er niet in om het statiegeld op
plastic flessen en blikjes in te voeren;
het is aan hun opvolgers om de knoop
wel of niet door te hakken.

Leuven is gaststad voor
Weekend van de Klant
Leuven is op 5 en 6 oktober de gaststad voor het ‘Weekend van de Klant’, een evenement dat ieder jaar in Vlaanderen
wordt georganiseerd door Unizo en Comeos. Het initiatief is een samensmelting van de vroegere ‘Dag van de Klant’ en de
‘Sunday shopday’.
Concreet betekent de titel ‘gaststad’ dat Leuven tijdens het
eerste weekend van oktober zal
fungeren als de uitvalsbasis
voor het Weekend van de Klant
en daardoor extra in de kijker
zal worden gezet.
Zowel de promotiecampagne,
de persberichten als de VIPevents worden allemaal vanuit
de weekendstad georganiseerd.
Ook radiozender MNM komt
voor die gelegenheid naar Leuven met live-uitzendingen,
concertjes, een wedstrijd en
andere acties.
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READY TO GO
Verhoog deze zomer uw vakantiebudget!
Krijg tot € 11.000 korting op een ruime selectie
nieuwe stockwagens(1), onmiddellijk beschikbaar.
(onder voorwaarden)

Geniet van deze aanbieding, schrijf u in op jeep.be
(1) Totaal voordeel geldig bij aankoop van een Jeep Grand Cherokee Overland en bestaande uit een basispremie van € 7.000, een overnamepremie van € 4.000 (2). (2) De overnamepremie
is geldig bij overname van uw voertuig en is gereserveerd voor particuliere klanten. Deze premie wordt afgetrokken van de aankoopprijs van uw nieuwe wagen maar kan niet in geld betaald
worden. De naam van de koper van het nieuwe voertuig, moet overeenstemmen met de laatste eigenaar van de oude wagen (naam, staat op het inschrijvingsbewijs). Het voertuig dat
wordt ingeleverd moet minstens sinds 6 maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op het moment van ondertekenen van het aankoopcontract. Aanbod BTWi, voorbehouden voor
particuliere klanten, geldig vanaf 01/07/2019 t.e.m. 31/07/2019 in het deelnemende netwerk. Aanbod geldig op een lijst van nieuwe voertuigen in onze stock, geleverd voor 31/08/2019. De lijst
van beschikbare voertuigen en hun kortingen is beschikbaar bij uw deelnemende verdeler, die u kunt terugvinden op: jeep.be. V.U. Y. Chabert. Adverteerder: FCA Belgium N.V., Jules Cockxstraat
12a - 1160 Brussel. RPR Brussel. KBO: 0400.354.731. IBAN FCAB: BE86 4829 0250 6150. Milieu informatie [K.B. 19.03.04]: jeep.be. Foto’s ter illustratie en niet contractueel.

4,8 - 17,1 L/100 KM NEDC

125 - 395 G/KM NEDC

AUTOSTAD HAASRODE

Neringenweg 46 - 3001 Heverlee - 016 400 267
www.autostadhaasrode.be

Drukkerij
Artilla

“Offset- en handelsdrukwerk:
Ga voort op kwaliteit,
steeds op tijd geleverd”

Drukkerij Artilla heeft meer dan 45 jaar ervaring met
offsetdrukwerk voor particulieren, bedrijven, handelaars, ...
Ieder is bij ons aan het juiste adres voor snel
en oerdegelijk drukwerk.

Welk offsetdrukwerk?
- A4 formulieren (briefpapier, facturen, bestelbonnen,
overschrijvingsformulieren, doorschrijfsets, ...)
- Visitekaartjes, enveloppen, bloc-notes, postkaarten, ...
- Mappen met allerhande kapvormen
(vraag onze catalogus)
- Ringmappen al dan niet met bijbehorende tabbladen
- Folders, brochures, nieuwsbrieven, kalenders, e.a.

Prachtig karakteristiek pand
Ideale ligging in de museumstraat van Leuven
Privéparking naast het gebouw op reservatie
100m van parking Heilig Hart
Aparte zaal voor feesten, communies, bedrijfsmeetings
Aperitief salon
Prachtig tuinterras omringd door het Rambergpark
A la carte restaurant met 30 plaatsen
Private Dining tafel tot 12 personen
Restaurant d’Artagnan
Naamsestraat 72 • B-3000 LEUVEN
T +32 16 29 26 26 • E info@restaurantdartagnan.be
reservatie aanbevolen èn gewaardeerd
keuken open van 12u00 tot 14u00 en van 18u30 tot 21u00

Drukkerij Artilla
Werchtersebaan 42
3120 Tremelo
Tel.: 016 53 16 35

Gesloten op zondag en maandag

www.artilla.be

www.restaurantdartagnan.be

De wijnfiets levert aan huis
Wie wijn bestelt via de webwinkel van het Leuvense Chateaubib.be, krijgt die vanaf nu
in Leuven en omgeving thuis geleverd door zaakvoerder Chris De Baets die hiervoor zijn
gloednieuwe wijnfiets gebruikt.
“Ik speelde al langer met het idee om al
sportend wijn aan huis te leveren. Ik
maak dan meteen een praatje met de
klanten en geef graag wat info mee
over de voor(oor)delen van onze ‘bagin-box’-wijnen”, zegt De Baets, die ook
aan horecazaken levert.
“De algemene trend lijkt zich effectief
door te zetten: mensen kopen weer
meer lokaal. Bovendien is de fiets een
ideale en milieuvriendelijke manier om
me in het stadscentrum te verplaatsen.
Maar ook de wijn zelf levert een bijdrage aan het milieu. In onze wijndozen zit wel een plastic zak, maar volgens een onderzoek van de Finse winkelketen Alko heeft een ‘bag-in-box’
een ecologische voetafdruk die bijna
tien keer lager ligt dan bij een glazen
fles”, aldus De Baets.
Klanten kunnen vooraf altijd komen
proeven in de wijnwinkel. De levering
van bestellingen aan plekken die te ver
van het Leuvense liggen, gebeuren via
een busje of zelfs met de post. In een
‘bag-in-box’ (3 liter) blijft de wijn

gemiddeld zes weken na de opening
goed. Horeca-uitbaters hebben geen
last meer van oxiderende wijnen, zijn
verlost van glasafval en besparen
plaatsruimte.

Chateaubib - Kristine & Chris
Diestsesteenweg 367, Kessel-Lo
Tel. 0472 24 61 75
info@chateaubib.com
www.chateaubib.com

Verbinnen verhuist naar Tiensevest
De smart-home conceptwinkel Verbinnen, die 55 jaar geleden door Jos Verbinnen
werd opgericht als elektronicazaak, verhuist van de Bondgenotenlaan naar de
Tiensevest. De huidige zaakvoerder Chris Verbinnen kiest om verschillende redenen voor de stadsrand. “Er is in Leuven sinds de start van de zaak in 1964 dan ook
veel veranderd. Klanten gedragen zich vandaag anders en daarnaast is ons businessmodel al jaren geleden geëvolueerd”, zegt hij.
“De tijd dat we nog een gewone elektronicazaak waren, ligt al lang achter ons. We
richten ons vandaag voornamelijk op de ‘custom installing’ van de mid- en highend apparatuur met een scherp oog voor maatwerk voor zowel de residentiële als
de businessmarkt. Samen met een Amerikaanse partner voorzien we volledige huizen, villa’s en zaken van alle mogelijke snufjes, zoals het besturen van de lichten, airco en verwarming. Dit wordt trouwens allemaal gekoppeld aan één
app”, aldus Chris Verbinnen.
De nieuwe ruimte aan de Tiensevest 78 beschikt over een high-tech demoruimte. Er zijn ook twee toonzalen op andere
locaties. “Deze nieuwe structuur geeft ons ademruimte om op een innovatieve manier aan de slag te blijven. We vullen
onze expertise aan met verlichting als bijkomend element op het audiovisuele werk”, besluit de zaakvoerder.
www.verbinnensmarthome.be
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TE KOOP

2 Nieuwbouw appartementen (Heverlee)
15 Nieuwbouw FLATS met terras/tuin (Heverlee)
Renovatie residentie met 19 units (Leuven)
voor info mail naar luc@dewitenpartners.be

meer van ons op www.dewitenpartners.be
Naamsesteenweg 181 - 3001 Heverlee
Tel. 016/29.89.10 - luc@dewitenpartners.be

Bondgenotenlaan test
verkeersvrije omgeving
De Bondgenotenlaan werd deze zomer gedurende vier
zaterdagen verkeersvrij gemaakt. Dat gebeurde in
samenwerking met het stadsbestuur en bij wijze van test. Alle
parkings bleven bereikbaar en de bussen reden volgens het
schema van de vrijdagmarkt tot aan het standbeeld van Justus
Lipsius en dan via de Rijschoolstraat naar de Dirk Boutslaan. De
eerste reacties van de handelaars zijn bijzonder positief.
“We hebben heel wat schitterende
zaken op de Bondgenotenlaan, maar in
vergelijking met de andere Leuvense
winkelstraten wordt de beleving hier
verstoord door de drukte van het busverkeer. Wij wilden dan ook testen of
we de sfeer en de handel een boost
kunnen geven door de Bondgenotenlaan op zaterdag verkeersvrij te maken.
Flexibiliteit is hier het toverwoord. Tijdens de weekends komt er immers een
ander type consument naar de stad als
tijdens de week”, verklaart Luc Caubergh, voorzitter van de handelswijk
van de Bondgenotenlaan en de aanpalende straten.
Je kon het meemaken op de zaterdagen
29 juni en 6, 13 en 20 juli: heerlijk flane-

ren in de langste en breedste winkelstraat van Leuven, van een kledingwinkel aan de ene kant van de Bondgenotenlaan naar een parfumerie aan de
andere kant, en dit zonder te moeten
opletten voor een voorbijrijdende bus.
Vanaf de Louis Melsensstraat tot aan
het Rector De Somerplein was de Bondgenotenlaan gewoon één groot voetpad
of de wandelboulevard die de straat
volgens velen zou moeten zijn.
“Vanuit de stad steunden we dit initiatief graag. We zetten sterk in op een
levendige lokale handel, die steeds
meer bedreigd wordt door de e-commerce. Daarom willen we alle mogelijkheden onderzoeken om meer bezoekerscomfort en belevenis te bieden. Zo

werd een elektrisch busje ingezet en
voorzag ook de uitbater van de Minckelersparking elektrische golfkarretjes
om klanten naar het stadscentrum te
vervoeren”, zegt schepen van Handel
Els Van Hoof.
De eerste reacties van de handelaars
zijn alvast positief. Verschillende zaakvoerders laten weten dat ze van hun
klanten niets dan lovende reacties kregen. Mensen vinden het veel rustiger
en prettiger winkelen zonder het lawaai
en de verkeersdrukte van de wagens.
Ook schepen Els Van Hoof hoorde alleen
maar positieve commentaar. Leuven
stuurde op 20 juli drie enquêteurs op
pad om de reacties te inventariseren.
Het proefproject is voor de meeste handelaars zeker voor herhaling vatbaar.
Op termijn moet wellicht worden nagedacht over een heraanleg van de Bondgenotenlaan met bredere stoepen
waarbij bepaalde stukken permanent
verkeersvrij worden. Om de investeringen die De Lijn enkele jaren terug deed
in bushaltes aan het Rector De Somerplein niet verloren te laten gaan, zou
men zich kunnen beperken tot de inzet
van kleinere shuttlebussen.
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Burger King strijkt neer in het
Brouwershuis
Eind september opent een vestiging van hamburgerketen
Burger King in het vroegere Brouwershuis op het Rector De
Somerplein. De nieuwe zaak neemt tegelijk de ruimte in van
hamburgerzaak Quick. Beide merken behoren tot dezelfde
overkoepelende vennootschap. De dertig personeelsleden van
Quick blijven op post maar kregen een bijkomende opleiding
om de nieuwe manier van werken onder de knie te krijgen.
Boven de nieuwe Burger King komen appartementen. AB InBev
is eigenaar van het Brouwershuis. In de zaak zal voortaan
echter Jupiler uit de tapkraan vloeien.
Burger King is een onderdeel van Restaurant Brands International (RBI), de
holding die ook de Canadese restaurantketen Tim Hortons en het Amerikaanse Popeyes Louisiana Kitchen
controleert. Het is de vijfde grootste
exploitant van fastfoodrestaurants ter
wereld na Subway, McDonald's, Starbucks en Yum! Brands (KFC, Pizza Hut,
Taco Bell).
Het van oorsprong Amerikaanse Burger
King arriveerde in 2017 op de Belgische
markt, waar het Belgisch-Zwitserse

investeringsfonds Kharis Capital toen
pas de Belgische Quick-restaurants had
gekocht. Omdat Kharis in heel wat
Europese landen reeds hoofdfranchisenemer is van Burger King, leek het er
een tijdje op dat de Belgische Quickrestaurants zouden worden vervangen
door Burger Kings of erin zouden
opgaan.
De Kharis-vennootschap Burger Brands
Belgium koos er echter voor om beide
ketens en dus ook de naam Quick te
behouden. Een tiental Quicks worden

inderdaad omgebouwd tot Burger
Kings, maar Burger King zal vooral op
de kaart worden gezet door nieuwe restaurants te openen. Volgens het
management zijn Quick en Burger King
complementair: de eerste is populair
bij dertigplussers met kinderen en Burger King scoort goed bij tieners, waar
Quick zwakker staat.

Europees netwerk
Het investeringsfonds Kharis Capital is
eigenaar van een Europees netwerk van
fastfoodrestaurants en beschikt in zes
landen over ongeveer 900 zaken. Daarbij horen de Duitse en Oostenrijkse restaurants van de keten Nordsee, de Belgische restaurants van Quick, de Franse
fastfoodketen O'Tacos en de filialen
van Burger King in België, Italië, Luxemburg en Polen.
Sinds 2016 is het investeringsfonds de
eigenaar van Quick en Burger King België. Beide ketens zullen dus nauw
samenwerken, maar O'Tacos (inmiddels ook al aanwezig op het Rector De
Somerplein) zal onafhankelijk blijven
van de twee burgerketens. O'Tacos
kwam pas vorig jaar in handen van
Kharis.
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Uw gerechten

De ervaring

Bart Tastenhoye

Gastronomie
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Een totale belevenis!

Naamsestraat 62, 3000 Leuven
+32(0)499/277406
www.leuventaste.be

Kharis Capital werd in 2015 opgericht
door de voormalige bankier Manuel
Roumain en de zakenman Daniel
Grossman. Deze laatste was vroeger
actief bij Verlinvest, het investeringsfonds van de Belgische familie de
Mévius en de Spoelberch. Verlinvest
heeft ook een belang in de BelgischBraziliaanse brouwer AB InBev.

KFC
Er beweegt behoorlijk veel in de fastfoodsector. Binnen afzienbare tijd zal
ook de Amerikaanse fastfoodketen Kentucky Fried Chicken (KFC) naar Leuven
komen. KFC is bekend voor zijn gefrituurde kip en een concurrent van zowel
McDonald's, Quick en Burger King.
De komende vijf jaar wil KFC veertig
restaurants in Vlaanderen en Brussel
openen. Na Noorwegen was België het
enige land waar KFC nog geen restau-

rants heeft. Recent opende een eerste
vestiging in Brussel. Voor de nieuwe

vestigingen wordt gemikt op de stadscentra en op locaties aan de rand van
de steden.
Ondernemers Jan Peeters en Mathé
Heeren kregen via hun vennootschap
Benelux Food Group de franchiserechten voor KFC en zijn verantwoordelijk
voor de uitrol in Vlaanderen en Brussel.
Een andere onderneming (Autogrill)
neemt de Waalse markt voor haar rekening en mag net als het Vlaamse duo
ook restaurants openen in Brussel.
Autogrill is het bedrijf dat ook de Belgische Starbucks-koffiehuizen uitbaat.
Mathé Heeren heeft ervaring in de vastgoedsector, Jan Peeters is de CEO van
Peeters-Govers, dat verschillende Belgische Albert Heijn-supermarkten uitbaat. Het duo sluit niet uit dat het in de
toekomst ook restaurants zal openen
van andere merken dan KFC.

Blokker opent in Diestsestraat
Blokker opende in het pand van de vroegere schoenenwinkel Plenty in de Diestsestraat een nieuwe winkel. Het gaat om
een nieuw winkelconcept met ‘producten die het leven van de consument aangenamer en praktischer maken’. De Blokker-winkels maakten een woelige periode mee en verkeerden al een tijd in geldnood. Na de overname van de Blokker
Holding, varen de Belgische filialen een eigen koers.
De noodlijdende winkels van de familie Blokker werden in april dit jaar overgenomen door CEO Michiel Witteveen die
met een nieuw en minder oubollig winkelconcept een nieuwe frisse start wil maken. Andere ketens in het pakket zoals
Leen Bakker en Intertoys werden door Witteveen verkocht.
De Blokker Holding verandert ook van naam en krijgt als nieuwe naam Mirage Retail Group. Die beslissing volgt op de
overdracht van de aandelen van de familie Blokker aan Michiel Witteveen. Met de naamswijziging wil Witteveen voorkomen dat de holding verward wordt met de Blokker-winkels wat in het verleden wel eens gebeurde. De Mirage Retail
Group omvat naast Blokker ook de keten Big Bazar.
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Ruim 60.000
bezoekers voor
Hapje-Tapje
Voor de 31ste keer kon Leuven
genieten van Hapje-Tapje, het grootste
eendagsevenement van de Leuvense
zomerkalender. De Leuvense horeca
verwende meer dan 60.000 bezoekers
met de meest uiteenlopende hapjes en
drankjes.
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Van overvolle straten en te grote drukte is door de uitbreiding van het parcours al enkele jaren geen sprake meer.
Behalve de Muntstraat, het Hogeschoolplein, de Naamsestraat en de Grote Markt, nam ook nu weer de Tiensestraat deel, vanwaar het circuit doorliep tot aan het
Margarethaplein en het de Layensplein, waar de beste
ambachtelijke producten die Leuven te bieden heeft werden verzameld.
In de nieuwe chill-out zones kon je in alle rust proeven en
uitblazen. De Oude Markt bood plaats aan de Barmannenrace (voor de tweede keer op rij gewonnen door Jessie Verberckmoes van Bar Nine) en de Biermarkt, tevens de locatie waar de dag ’s avonds muzikaal werd afgesloten.
Restaurant Zarza ging aan de haal met de prijs voor het
beste gerecht voor de ‘handgepelde grijze garnaal, zuiderse salsa en kroepoek van oester’. De zilveren medaille
ging naar Rossi voor de cheesecake. De beste prijs/kwaliteit vond je dan weer bij Den Angelus. BBQ brothers ging
met de persprijs aan de haal. De mooiste stand was er
voor Het Moorinneken met als runners up Baracca en
Huis der Burgers. Het lekkerste bieraanbod vond je in het
Rock Café. Egi Selja van hetzelfde Rock Café werd uitgeroepen tot de beste barvrouw.
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Dishcover licht stolp van latent
kooktalent
Heerlijke aroma’s waaien je verleidelijk tegemoet wanneer je
de deur van Dishcover opent. Deze kraaknette en uitstekend
uitgeruste kookstudio net buiten de Leuvense ring is de warme
thuishaven van Ingrid Vandeurzen, die er een breed scala van
diverse kookactiviteiten in goede banen leidt.

locatie in Wijgmaal, maar die accommodatie was verouderd en na vijf jaar
werd ze het heen en weer verhuizen
met potten, pannen en keukenmateriaal wat beu. Sinds november 2017 ontplooit Ingrid haar kookbedrijvigheid in
een 100 m² ruime gelijkvloerse kookstudio vooraan op de Tervuursesteenweg in Heverlee.
“Ik zocht al een hele tijd een geschikte
kooklocatie. Na lang wikken en wegen
en het doorworstelen van een heleboel
administratieve rompslomp opende ik
anderhalf jaar geleden als kers op de
taart deze royale kooksite, waar ik over
alle modern keukencomfort beschik. Zo
hoef ik niet meer te sleuren met potten
en pannen en kunnen mijn gasten nog
fijner koken in een gezellige ruimte”,
straalt ze.

“Ik organiseer hier twintig tot dertig
kookworkshops per jaar volgens een
vaste kalender en coördineer daarnaast
op afspraak kookfeestjes en kookteambuildings voor bedrijven in het Leuvense en ver daarbuiten in de rest van
Vlaanderen. Mijn kookconcept leent
zich ook perfect voor vrienden-, familie- en vrijgezellenfeestjes, doorgaans
voor dames”, vertelt de zaakvoerder
van Dishcover.
Ingrid kreeg een tiental jaar geleden de
kookmicrobe te pakken. “Tijdens het
voorbije decennium volgde ik verschillende hobbykooklessen en kookcursussen en zo ontdekte ik dat ik dolgraag in
de keuken actief ben. Uiteindelijk
waagde ik me aan een professionele
koksopleiding en in 2012 bracht ik het
tot laureaat-restauranthouder bij Syntra in Haasrode. “
“Tijdens de koksopleiding moest ik ook
een eindwerk maken. Ik werkte het
idee uit van een huiskamerrestaurant
en dacht er eerst ook aan om in mijn

woonkamer een intiem restaurantje te
openen. Uit praktische overwegingen
koos ik er echter uiteindelijk voor om
me toe te leggen op kookworkshops.
Enkele maanden later startte ik mijn
eigen zaak Dishcover. Intussen is koken
een echte passie geworden, die ik al zes
jaar met volle goesting beoefen.”
“Ik mag immers bezig zijn met wat ik
het liefst doe en er is niks leukers dan
een groep mensen enthousiasmeren en
zin doen krijgen om thuis aan de slag te
gaan met wat ze hier geleerd hebben.
Dit is ook de ideale formule om zelf
mijn kennis bij te schaven en te delen
met gelijkgestemden die ook graag
koken en bakken. Een eigen zaak uitbouwen is wel hard werken op elk
moment van de dag (en soms ook van
de nacht), maar na een workshop keer
ik altijd goedgezind naar huis”, erkent
Ingrid.

Kookstudio
Aanvankelijk huurde deze kookdocente
voor haar culinaire activiteiten een

De zaakvoerder van Dishcover beschikt
op haar huidige kooklocatie over twee
grote kookeilanden waaraan iedereen
samen kookt. Ze bezit er goed uitgeruste ovens waaronder een stoomoven,
inductievuren, keukentools en een keukenrobot en looft tevens de prima ligging van haar kookstudio op een druk
bereden invalsweg naar het stadscentrum, in de schaduw van het UZ Gasthuisberg en Imec en met heel wat parkeerfaciliteiten in de onmiddellijke
buurt.
Haar kookstudio leent zich tevens perfect voor andere projecten die te maken
hebben met voeding, koken en eten,
zoals voor het geven van productpresentaties, opnames en producttesten.
Ook kookclubjes op zoek naar een topkooksite kunnen bij haar terecht.

Streekproducten
Ingrid geeft in haar kookstudio vooreerst open workshops koken en bakken, waarvoor iedereen individueel en
per workshop/avond kan inschrijven.
“Hiertoe stel ik jaarlijks een kalender
op met een twintigtal zeer diverse
thema’s, van de exotische wereldkeuken (Thais, Japans, Koreaans, Mexicaans, Indiaas, Vietnamees, …) over
de Scandinavische tot de zuiderse
keuken.”
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De nieuwe Kia XCeed.
Hier is hij!
De nieuwe Kia XCeed. Hij zal niet meer lang geheim blijven.
De gloednieuwe Kia XCeed heeft alles om de hoofden te doen draaien. Een sportief cross-over design met unieke LED-koplampen vooraan in Z-vorm
en opvallende LED-lichten achteraan. De grote binnenruimte en hogere zitpositie van een SUV. En de nieuwste technologische ontwikkelingen zoals
een volledig digitaal display in 12.3”. Ziet de nieuwe Kia XCeed er niet geweldig uit? Wacht tot u ermee rijdt.
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“Sushi leren rollen vormt de absolute,
vaak beoefende topper in het aanbod
en ook vegetarisch koken behoort tot
de mogelijkheden. Alleen barbecuegerechten bereiden we hier niet omdat
we daarvoor niet over de geschikte
ruimte beschikken. Ik vind het ook
belangrijk om producten uit eigen
streek in de kijker te zetten; je kan hier
dus ook leren koken met Hagelandse
streekproducten.”
“We bereiden gerechten met bier,
streekgroenten en -fruit, lokale kaas,
honing van de plaatselijke imker, mosterd van de streek, … Koken met Hagelandse streekproducten wordt trouwens ook regelmatig als thema gekozen voor een teambuildingworkshop
omdat het dan vaak internationale
publiek zo ten volle onze regionale keuken kan ontdekken”, meldt de kookfanate.
De open workshops vinden in het voorjaar plaats van januari tot de zomervakantie. Tegen mei wordt het nieuwe
programma voor het najaar bekendgemaakt. In de lente worden frisse thema’s aangeboord en kan ook street food
aan bod komen, tijdens de zomer wordt
bv. een Scandinavisch buffet bereid en
in de winter komt meer de spicy Indische keuken in beeld.
Naar aanleiding van belangrijke feestdagen zoals Valentijn, Pasen, Moederdag en Kerstmis plant Ingrid daarenboven speciale feestworkshops. Rond de
feestdagen wil iedereen trouwens wel
een teambuildingfeestje houden, maar
hier lopen ze het hele jaar door. Daarnaast staan voor de zoetebekken jaarlijks ook een aantal workshops bakken
op het menu.

Eetgewoonten
“Per workshop maken we acht tot tien
gerechten klaar. De deelnemers moeten
daarvoor niks meebrengen; alles is hier
aanwezig. De recepten worden verdeeld
over verschillende groepjes. Een workshop duurt meestal een drietal uur en
start met uitleg over het land waarop
we focussen, zijn eetgewoonten en de
typische ingrediënten van zijn keuken.
We ruiken en proeven ze en ik vertel
interessante weetjes over de verschillende producten en meld waar je ze
kan kopen. Ik probeer uiteraard ook
deze typische ingrediënten in huis te
halen; gelukkig zijn we inzake exoti-

“Het is altijd weer mooi om te zien hoe eten en koken mensen samenbrengt”, glundert Ingrid Vandeurzen.

sche winkels in Leuven verwend.
Daarna volgt het kookgedeelte en ten
slotte worden alle gerechten in buffetvorm gepresenteerd en gaat iedereen
gezellig samen aan tafel om alles te
proeven. Het is altijd weer mooi om te
zien hoe eten en koken mensen samenbrengt”, lacht deze oprechte foodie.
Ze kookt met maximum 22 personen
tegelijk en trekt hierbij een zeer gevarieerd publiek aan: van jong tot oud,
dames en heren, geoefende en minder
geoefende koks, … . “Sommige deelnemers wonen maar één workshop bij,
anderen zie ik dan weer regelmatig
terugkomen. De meeste deelnemers
zijn nog steeds dames, maar afhankelijk van het thema komen hier ook
mannen over de vloer.”
“Voor sommigen kan een reis een aanleiding zijn om een kookworkshop te
volgen, terwijl anderen er niet alleen
thuis durven aan te beginnen. Ik behandel ook elk jaar nieuwe thema’s en presenteer telkens een ander programma.
Deze kookevents zijn in elk geval steevast een gezellige bedoening; samen
koken en eten is sowieso aangenaam
en tijdens de open workshops praten
de deelnemers ontspannen met elkaar
alsof ze elkaar al jaren kennen”, merkt
Ingrid Vandeurzen.
Naast dit open aanbod begeleidt Ingrid
ook workshops voor vrijgezellenfeestjes, teambuildings of gewoon feestjes
onder vrienden. Hierbij stellen de

betrokkenen zelf hun deelnemersgroepje samen en kiezen ze een datum
en hun favoriete kookthema. Zo’n
workshop is een even perfect als leuk
alternatief voor een uitje op restaurant:
de deelnemers zijn actief bezig, ze leren
iets bij en na de kooksessie kunnen ze
volop genieten van hun zelfgemaakte
gerechtjes.
Wie niet graag de deur uitkomt, kan
ook een kookworkshop aan huis aanvragen; dan kookt Ingrid gewoon ter
plaatse in de gezinskeuken, waarbij ze
haar specifieke materiaal voor die
workshop zelf meebrengt. Tot slot presenteert ze ook nog kookdemo’s in de
toonzaal van keukenwinkels en kookwinkels om producten of toestellen van
de klant in de schijnwerpers te plaatsen.

Logo en blog
De naam van Ingrids kookstudio vormt
niet alleen een fijne zinspeling op het
Engelse werkwoord “to discover” (het
ontdekken van nieuwe keukens, smaken, ingrediënten en kooktechnieken),
maar is tegelijk het Engelse woord voor
een stolp over een bord. Ze ontwierp
ook eigenhandig het smaakvolle logo
van Dishcover, waarin de letter D op
stijlvolle wijze een stolp vormt. Als je
de stolp optilt, ontdek je wat eronder
zit.
Ingrid gaf nog geen eigen gedrukt kookboek uit, maar beheert wel een druk
gevolgde food- en kookblog met meer
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deelnemers. En natuurlijk ga ik ook
regelmatig op restaurant om culinaire
ideetjes te sprokkelen”, knipoogt ze.

Dishcover bevindt zich op een paar passen van de Leuvense ring en beschikt over ruime parkeermogelijkheden in
de onmiddellijke buurt.

dan 400 recepten die wekelijks gevoed
wordt met een nieuw recept. Dit digitale kookboek bevat zowel bestaande
als zelf ontwikkelde recepten. “Elk
recept op mijn blog heb ik zelf gekookt,
geproefd en goedgekeurd en ik vermeld
hierop alleen recepten die ik zelf ook
lekker vind”, beklemtoont ze.
Haar man maakt voor haar blog prachtige, de smaakpapillen prikkelende
foto’s van de gerechten die ze op tafel
zet, met vaak ook stap-voor-stap-foto’s
van de bereiding ervan. Na een dergelijke fotoshoot eten de deelnemers al
dit lekkers op en de overblijvende taartjes, koekjes en andere dessertjes worden netjes gedeeld met vrienden, buren
of collega’s.
Daarnaast tankt Ingrid uitgebreid inspiratie uit kookboeken, kooktijdschriften
en kookprogramma’s op tv. “Ik lees
kookboeken zoals andere mensen
romans lezen en heb een (kook)boekenkast om u tegen te zeggen. Tijdens
onze reizen staat alles evenzeer in het
teken van eten: we trachten steeds de
regionale keuken en lokale ingrediënten te ontdekken en ik probeer ook ter
plaatse kookworkshops te volgen.”
“In 2017 reisde ik naar Japan, want na
vijf jaar sushiworkshops geven wilde ik
het land van de sushi wel eens echt
ontdekken. Ik ging er bij mensen thuis
authentiek koken en bereidde sushi in
Tokyo en okonomiyaki in Osaka. Vorig
voorjaar leerde ik dan weer tijdens een
kookworkshop op een boerderij in Marrakesh echte Marokkaanse couscous
klaarmaken.”

“Op het plein aan de soek schoof ik
mee aan tafel aan één van de vele eetkraampjes waar de plaatselijke bevolking haar honger stilt. Toeristen wordt
afgeraden om hier te eten, maar ik
proefde er de lekkerste harira. Zulke
ervaringen en smaken neem ik mee
naar mijn workshops en deel ik met de

De zaakvoerder van Dishcover volgt zelden klakkeloos een bestaand recept,
maar geeft er meestal haar eigen twist
aan of past het aan met ingrediënten die
ze op dat ogenblik in huis heeft. Ze
tracht steeds een snuifje creativiteit in
haar bereidingen te leggen, voegt er
eigen accenten aan toe en probeert er
variaties op uit. “Soms wordt zelfs ter
plekke een nieuw recept uitgevonden
omdat er bv. ongewild iets te veel of te
weinig van bepaalde ingrediënten wordt
toegevoegd of omdat iets vergeten wordt.
En af en toe beginnen we ook gewoon
opnieuw, zoals die keer toen er 60 cl (of
iets meer dan een halve liter) in plaats
van 60 ml (een half kopje) water werd
toegevoegd waardoor het deeg plots veranderde in een soepje”, lacht Ingrid.
Dishcover
Tervuursesteenweg 3C, Heverlee
Tel. 0478 26 97 15
info@dishcover.be
www.dishcover.be

Guy ‘Champignon’
Cleeremans (84) overleden
Op 6 juni is de bekende Leuvense
horecafiguur Guy Cleeremans overleden. Hij werd 84 jaar. Guy begon
zijn carrière bij de paracommando’s
in Afrika en keerde in 1957 terug
naar België. Hij werkte een tijdlang
in de fotografische sector in Brussel
en kwam nadien in de Leuvense
horeca terecht waar hij de uitbater
werd van het legendarische café
Champignon op de Oude Markt.
Gaandeweg begon hij in de gang van het café ook champignons te verkopen.
Die champignons zou hij lang na de stopzetting van zijn horeca-activiteiten
blijven verkopen aan talrijke horeca-collega’s in het Leuvense.
Guy ging de verse champignons persoonlijk halen op de vroegmarkt in Brussel en leverde ze dan een hele voormiddag lang aan de Leuvense horecazaken om tegen de middag af te ronden met een fris pintje en vervolgens een
dutje.
Met Guy verdwijnt een zeer graag geziene en levenslustige figuur uit het
Leuvense horecaleven die door velen zal gemist worden.
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34ste Langste
Dag beleeft
topeditie
De beste omzet ooit, hoorden we vertellen tijdens de 34ste
Langste Dag die op 22 juni plaatsvond in het stadscentrum.
Dat zal wellicht niet voor iedereen zo zijn, maar mede
dankzij het prachtige zomerweer groeide de grootste geanimeerde stadsbraderie van Vlaanderen uit tot een topeditie.
Talrijke internationale straatartiesten kleurden de straten
en het begrip ‘op de koppen lopen’ kreeg een nieuwe
dimensie. Gezinnen en kinderen konden genieten van
straattheater, een streekproductenmarkt, een kappersdorp,
een mobiliteitsmarkt, tal van braderiekramen in de winkelstraten en natuurlijk van de vele aantrekkelijke kortingen
in de winkels. Wie dorst of honger had kon zoals altijd
terecht op één van de vele gezellige terrasjes.

40
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Bloemen Vannerum

bvba

• Snijbloemen

Leuvenaars halen
drie prijzen op
BBQ-kampioenschap
in Slovenië
Aan de oever van het fraaie meer Lake Zbilje vlak bij de Sloveense hoofdstad Ljubljana vond half augustus de internationale barbecuewedstrijd ‘Wild West Fest on Fire’ plaats,
waarbij verschillende BBQ-bereidingen op een piekfijne en
uiteraard ook smaakvolle manier gepresenteerd worden. Er
namen 27 professionele teams deel.

• Boeketten,
bloemstukken, …
voor alle gelegenheden
• Kamer – en tuinplanten
• Seizoensplanten
• Bloemen/planten
abonnementen
• Kantoorbeplanting
met onderhoudsservice
• Bloemenautomaat
24/24-7/7

Dassenstraat 68 n 3053 Haasrode
016/40.20.35 n info@flowerstyle.be
Openingsuren :
di-za : 09.00-18.00 n zon- en feestdagen : 10.00-14.00
maandag gesloten

FLOWERSTYLE.BE

De Belgische kleuren werden verdedigd door het Leuvens/
Bertemse team Smoke on the Wild Side. De teamleider van
dienst was Stijn Gille, chefkok van het Leuvense restaurant
Mykene in de Muntstraat. Hij werd in Ljubljana bijgestaan
door Sus Vandeweyer, Roland Severijns (eveneens werkzaam
in restaurant Mykene), Frank Dekeyser en Kristiaan Doom.

Kjell Van Laer gaf via een online verbinding op een tablet permanent advies vanuit het Leuvense, bijgestaan door thuisblijvers Guy Vantoortelboom (restaurant Kokoon, Traiteur De
Kapucijn), Danny Bout en Herman De Bie, die eveneens deel
uitmaken van Smoke on the Wild Side.
Het Leuvense team werd telkens met veel applaus liefst drie
keer op het erepodium geroepen. Ze haalden de tweede
plaats in de categorie ‘kip’ en werden vierde voor de niet zo
gemakkelijke ‘brisket’-bereiding. In de categorie ‘Dessert’
eindigde Smoke on the Wild Side als vijfde met de creatie
van een schitterende kaastaart op de barbecue.

Internationale award voor Convento
Het Amerikaanse wijnmagazine Wine Spectator heeft zijn
gegeerde ‘Restaurant Awards’ uitgereikt. Het befaamde
tijdschrift bekroont dit jaar 3.791 restaurants wereldwijd voor
hun uitmuntende wijnkaart. In ons land werden slechts zes
restaurants gelauwerd. Wijnbistro Convento uit Leuven is één
van de Belgische nieuwkomers.

Met de Amerikaanse erkenning wordt
de wijnpassie van de Convento-ploeg
nog aangewakkerd. “Sinds de start
van onze wijnbistro brengen we een
lang gekoesterde droom in vervulling:
wijnen op de kaart zetten die je als
rechtgeaarde wijnliefhebber ooit in
het glas moét gehad hebben. In het
wereldje spreken we van unicorn
wines… en zo hebben we er toch al
enkele liggen. De award van Wine
Spectator is een stimulans om de
zoektocht voort te zetten”, vult Tom
De Praetere enthousiast aan.
En of je je dan blauw betaalt aan al dat
lekkers? De sommeliers benadrukken
dat de prijzen bij de meest scherpe
horen waaraan je hun wijnen in de Belgische restaurants kan vinden. “Een
memorabele wijn hoeft echt niet onbereikbaar te zijn”, klinkt het bij Convento.

Het Convento keukenteam: chef Jonas Uytterhoeven, chef Evy De Messemaeker en chef de partie Seppe
Vandersteen. (Foto: Nathalie Dolmans)

De jury van Wine Spectator kent de
awards toe aan restaurants met een
uitgebalanceerd wijnaanbod: geografisch, qua stijl en qua budget. Ook de
food & winepairing is een criterium
voor het toekennen van de bekroningen. Eigenaar-sommelier Stéphane
Godfroid van Convento is bijzonder blij
met de onderscheiding. Hij beschouwt
dit als een sublieme erkenning van de
jarenlange zoektocht naar mooie, verrassende én originele wijnen. Convento
Wijnbistro werd dit jaar overigens ook
opgenomen in de Gault&Millau- en
Michelin-gidsen. Michelin gaf Convento
bovendien een speciale vermelding
voor de wijnkaart.
“Alles begon tien jaar geleden met een
kleine wijnbar en -winkel en breidde
ruim twee jaar geleden uit met een
wijnbistro. Samen met mijn collegasommeliers Tom De Praetere en Olivier
Pareit timmeren we dagelijks aan een
fijn uitgekiend wijngamma, goed voor
meer dan 300 referenties. Het beste van

alle wijnwerelden, luidt nog steeds ons
credo. We voelen ons eigenlijk leveranciers van puur geluk in het glas”, vertelt
zaakvoerder Godfroid glimlachend.

Samen met de chefs Evy De Messemaeker en Jonas Uytterhoeven wordt
bij Convento Wijnbistro ook dagelijks
gewerkt aan een perfecte pairing tussen de seizoensgebonden en spartelverse productkeuken en de wijnselectie per glas. “Deze award is een aanmoediging om iedere dag te blijven
streven naar dè juiste en verrassende
match tussen wat op het bord ligt en
in het glas komt”, besluit Stéphane
Godfroid.

Sommeliers Olivier Pareit, Stéphane Godfroid en Tom De Praetere. (Foto: Nathalie Dolmans)
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Open

Ruime keuze
25

Di - vrij:
08.30u - 12.30u
13.30u - 17.30u
Za:
09.00u - 12.30u

in onze toonzaal

sloten - sleutels - brandkasten - brievenbussen - inbraakbeveiliging
brandwerende veiligheidsdeuren - klinken en naamplaten

SDE

SDE bvba
Tiensesteenweg 46 - 3001 Leuven

www.sde-keso.be • T 016238478 • F 016235312

Wij beschikken over een ruime parking via A. Delaunoislaan

Gratis klantenparking: zie website!

Uw key-dealer voor regio Brabant

Truck Trading Brabant
Brusselsesteenweg 74, 3020 Herent, Tel. 016 49 92 00, www.ttbrabant.be

New Generation
at Work

DRIVEN BY QUALITY

THE NEW XF, CF AND LF
2017_HANDELSZAKEN LEUVEN_210x149 mm.indd 1

PURE EXCELLENCE THROUGHOUT THE RANGE

8/05/18 11:43

Parking Benedenstad opent
tegen 2024
Het stadsbestuur wil de hele omgeving van de Vismarkt en de
omliggende straten transformeren tot een nieuwe en groene
publieke ruimte. De Vismarkt wordt autovrij en de omliggende
straten autoluw. Omdat de ingreep in de buurt een heleboel
parkeerplaatsen zal doen verdwijnen, gebeurt die pas na de
bouw van een nieuwe ondergrondse parking met plaats voor
319 auto’s en 500 fietsen.

Parking Benedenstad komt op de site
van Interleuven in de Brouwersstraat,
vlak bij park De Bruul. Het huidige
gebouw van Interleuven verdwijnt en
maakt plaats voor een nieuwbouw. Er
komt ook een Mobipunt. Er wordt een
nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)
opgemaakt ter vervanging van het
bestaande. Het stadsbestuur hoopt het
eerste deel van dit grote project af te
ronden tegen 2024. De eigenlijke
heraanleg van de Vismarkt is vermoedelijk pas voor de volgende legislatuur.

goed mogelijk dat deze laatste de gronden gewoon aan de stad verkoopt.
Interleuven zou ook kunnen beslissen

om zelf het hele project, inclusief de
parkinguitbating, te realiseren. In dat
geval komt de stad er goedkoop vanaf.
Financieel kan het dus nog alle kanten
uit en dat is de reden waarom voorlopig
geen budget naar voor kan worden
geschoven.

Shop & Go
In de aanloop naar de verkiezingen bleken de standpunten over de Bruulparking bij de verschillende coalitiepartners nogal te verschillen. Het nieuwe
project wordt gedragen door sp.a, Groen
en CD&V en is gebaseerd op een studie
die het bureau BUUR vorig jaar maakte.
Op de plek van het huidige gebouw van
Interleuven in de Brouwersstraat komt
de parking Benedenstad met drie
ondergrondse verdiepingen om de parkeerplaatsen die op de Vismarkt en in
de omgeving geschrapt worden te compenseren. Er zijn 319 parkeerplaatsen
voorzien ter vervanging van 219
geschrapte parkeerplaatsen op straat
en 100 voor functies in het gebouw en
ten behoeve van de buurt. Naast de
ondergrondse parking worden rond het
autoluwe stadsdeel 40 shop-and-goplaatsen voorzien, parkeerplekken
waar je 45 minuten gratis kan parkeren
om een snelle boodschap te doen.
“Het Mobipunt fungeert als centrale
plek waar verschillende vervoersmoge-

De al langer geplande Bruulparking
komt dus niet op de voorziene plaats,
maar wordt verschoven naar de vlakbij
gelegen Interleuvensite. Het nieuwe
project is kleiner en daardoor ook goedkoper. Er is nog geen duidelijkheid over
wie opdraait voor de kosten: die kunnen afhankelijk van de invulling van de
site verdeeld worden tussen de stad
Leuven en Interleuven, al is het evenHandelen 4 | 2019
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GROTE LENTE ACTIE

NIEUW

in Leuven!

op alle producten 10% korting
ongeacht bedrag!
+ gratis levering
OF montage
+gratis Fermob
Balad tuinlamp
h25
t.w.v. €72,90 bij
een bestelling
vanaf €1.500,00

© Sebastien Erome

© Stephane Rambaud

Kleur je tuin

Doe nu je voordeel!
Acties lopen tem de laatste
dag van Juni 2019

Tiensesteenweg 67, 3360 Korbeek-Lo
016 46 12 33 • info@colouredgardens.be

www.colouredgardens.be
Open woensdag - vrijdag: 12-18 u
• zaterdag: 10-18 u • zondag: 10-17 u

Garden Stock &
Outlet pakt uit!

TUINMEUBELEN

Vanaf nu GROTE
LENTE ACTIE

aan meeneemprijzen

KIES UIT RUIM AANBOD IN DE WINKEL

OOK OPEN OP

ZON- &
FEESTDAGEN
VAN 10-17u

www.gardenstockoutlet.be

OP=OP

Ligbedden vanaf 100 euro
Complete sofasets vanaf 999 euro
Tuintafels vanaf 699 euro
Stoelen vanaf 99 euro

Tiensesteenweg 67, 3360 Korbeek-Lo • 016 46 12 33 • info@gardenstockoutlet.be
Open woensdag - vrijdag: 12-18 u • zaterdag: 10-18 u • ook open op zondag: 10-17 u

10% extra korting
bovenop de outletprijzen
+ een KADO naar keuze!
✔ GRATIS HOES

voor tuinset (sofa) OF
✔ GRATIS LEVERING
(20km rond Leuven) OF
✔ GRATIS SIERKUSSENS
(kleur naar keuze) OF
✔ GRATIS MONTAGE

ADV_GSO+coleured gardens_190x130.indd 1

4/06/19 13:32

Living stone | biz pakt leegstand in Leuven aan
De afgelopen 10 jaar is de leegstand van
winkels en handelspanden verdubbeld.
Vastgoedmakelaar living stone wil hier
verandering in brengen en richtte daarom
een nieuwe afdeling op die focust op de
b2b-sector. Living stone | biz voegt hiermee
kantoorruimtes, winkels en vastgoed voor
industrie en logistiek aan het gamma toe.

Eigenaar centraal in aanpak
De verkoop en verhuur van logistiek vastgoed staat in België op een laag pitje,
het laagste sinds 2010. Daarom richt living stone zich met living stone | biz vanaf
nu ook op de b2b-sector.

GAS geven: gemakkelijk, aangenaam en snel

Living stone | biz begeleidt eigenaars die een geschikte huurder of koper
zoeken. Mensen die een pand bijvoorbeeld via een erfenis in handen krijgen,
hebben totaal geen ervaring. Living stone | biz staat de eigenaars dan bij in
het vinden van een geschikte bestemming. Vandaar het motto GAS geven:
gemakkelijk, aangenaam en snel.

Meer info?
www.living-stone.biz
of 0491 905 902

Het is opvallend hoeveel prachtige
panden niet benut worden. En
dan heb ik het niet enkel over
handelsruimtes, maar ook
over panden voor industrie en
logistiek. Door de eigenaars goed
te ondersteunen en de nodige tips
en tricks aan te bieden, willen we
deze leegstand aanpakken”, aldus
eigenaar Koen Hoste.

van Parking Vaartkom optimaliseren,
onder meer door het inzetten van een
gratis shuttlebus en deelfietsen. De
shuttles tussen Parking Vaartkom en de
Leuvense binnenstad zullen nog vóór
het eind van dit jaar rijden, aanvankelijk enkel op vrijdag en zaterdag”, verklaart schepen van Openbare Werken
Dirk Vansina.
“Ook de Dirk Boutslaan en de Franz
Tielemanslaan worden op termijn
autoluwe zone. De Mechelsestraat tussen de Lei en de Halfmaartstraat en de
Amerikalaan worden autoluw met parkeren voor bewoners. Craenendonck
wordt autoluw met shop-and-goplaatsen. In de Brouwersstraat blijft autoverkeer mogelijk, als toegangsweg naar de
parking. In de Karel van Lotharingenstraat verandert niets”, verklaart burgemeester Mohamed Ridouani.

lijkheden samenkomen, met onder
meer een grote fietsenstalling, plaats
voor deelauto’s, deelfietsen en wellicht
deelsteps. Vlakbij bevindt zich nu al
een bushalte. De bedoeling is dat je hier
snel en vlot kan overstappen op het
meest geschikte vervoersmiddel om je
bestemming te bereiken. Er komen ook
kluisjes waar mensen boodschappen
kunnen opbergen of laten leveren”, legt
schepen van Mobiliteit David Dessers
uit.
Hoe het nieuwe duurzame gebouw op
de Interleuvensite er zal uitzien is nog
niet bekend. Er is alleszins ruimte voor
gemeenschapsvoorzieningen, kantoren
of zelfs woongelegenheid. De concrete
invulling en andere modaliteiten moeten nog besproken worden met Interleuven dat principieel goedkeuring gaf
voor het project. “Indien in de toekomst
zou blijken dat de stad de ondergrondse
ruimtes niet meer nodig heeft als parkeerplek, kunnen we de parking omvormen tot bijvoorbeeld opslagruimte,
sportinfrastructuur of infrastructuur
voor het nabijgelegen conservatorium”,
aldus schepen van Vastgoedbeleid Lies
Corneillie.
“De stad zal een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opmaken, ter vervanging van het bestaande RUP met de
Bruulparking. Daarin zal de nadruk liggen op een kwaliteitsvolle omgeving en
de verschillende mogelijke functies in
het nieuwe gebouw boven de parking”,

zegt schepen van Ruimtelijke Ordening
Carl Devlies.

Shuttle Vaartkom
“De studie, het ontwerp en de voorbereiding van de heraanleg van de Vismarkt lopen parallel met de realisatie
van de parking en het nieuwe gebouw.
Zodra dat klaar is, kan gestart worden
met de heraanleg van de Vismarkt. Het
verkeersluw maken van andere straten
in het centrum van de Benedenstad
valt samen met de opening van de parking. Bovendien zal de stad het gebruik

“In het nieuwe RUP wordt de uitbreiding van park De Bruul nagestreefd
zodat ook de kloostertuin van de paters
Assumptionisten, de Pereboomstraat
en een stuk van de huidige site van
Interleuven geïntegreerd kunnen worden in het park. De Bruul groeit dan uit
tot een belangrijke schakel in het
groene lint van parken dat zich in de
Benedenstad verder ontpopt langs de
Dijle, met onder meer het Janseniuspark, het Sluispark, het park op de Hertogensite, het Handbooghof en de Vismarkt”, besluit schepen van Economie
en Groen Lalynn Wadera.

Jean-Pierre Grietens
overleden
Jean-Pierre Grietens, de bekende
zaakvoerder van Selexion Grietens
Elektro, is op 18 juli overleden. Hij
werd 75 jaar. De familie Grietens is al
vele jaren actief in de elektrosector:
hun eerste winkel werd opgericht
door Louis Grietens in 1922.
In Heverlee en Tervuren baatte JeanPierre samen met zijn zoon Kristof (de
vierde generatie van de familie) elektrozaken uit gespecialiseerd in huishoudapparaten. Jean-Pierre Grietens was ook
bekend voor zijn engagement en sponsoring van het Leuvense voetbal.
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READY TO GO
Verhoog deze zomer uw vakantiebudget!
Krijg tot € 6.500 korting op een ruime selectie
nieuwe stockwagens(1), onmiddellijk beschikbaar.
(onder voorwaarden)

Geniet van deze aanbieding, schrijf u in op fiat.be
(1) Totaal voordeel geldig bij aankoop van een Fiat 500X en bestaande uit een basispremie van € 2.000, een recyclagepremie van € 2.500 (2) en een stockpremie van € 2.000 (3). (2) Recyclagepremie is geldig
bij de overname van uw voertuig en is gereserveerd voor particuliere klanten. Deze premie wordt afgetrokken van de aankoopprijs van uw nieuwe wagen maar kan niet in geld betaald worden. De naam van
de koper van het nieuwe voertuig, moet overeenstemmen met de laatste eigenaar van de oude wagen (naam, staat op het inschrijvingsbewijs). Het voertuig dat wordt ingeleverd moet minstens sinds 6
maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op het moment van ondertekenen van het aankoopcontract en moet minimum 7 jaar oud zijn. (3) Extra korting geldig op een gelimiteerde stocklijst van
geïdentificieerde wagens, met levering t.e.m. 31 august 2019. Aanbiedingen geldig van 01/07/2019 t.e.m. 31/07/2019 in het deelnemend Fiat netwerk. U vindt de voorwaarden en de deelnemende netwerken
terug op www.fiat.be. V.U. Yann Chabert.Adverteerder FCA Belgium n.v., Jules Cockxstraat 12 a – 1160 Brussel. RPR : Brussel. KBO 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Milieuinformatie [K.B.
19.03.04]: www.fiat.be. Foto ter illustratie en niet contractueel.

3,9 - 6,4 L/100 KM NEDC

fiat.be

102 - 169 G/KM NEDC

AUTOSTAD HAASRODE

Neringenweg 46, 3001 Heverlee - 016 40 02 67
www.autostadhaasrode.be

TE KOOP
HAASRODE

T. 0 4 9 5 3 8 7 0 3 8

NIEUWBOUW KMO-UNITS EN
KANTOREN IN HAASRODE
OP HET BEDRIJVENTERREIN

INFO@DYLS.BE

W W W. DY L S . B E

Derde eendjeskoers in Leuven
Op zondag 29 september start ter hoogte van de Dijleterrassen
aan de Dirk Boutslaan de derde eendjeskoers op de Dijle.
De bedoeling van deze ‘engskesrace’ is dat je vooraf één of
meer eendjes koopt (5 euro per stuk) waarna je ze online
kan registreren en verbinden aan je naam. De opbrengst
van de actie gaat naar Transplantoux en het Fonds Kind en
Orgaantransplantatie van de UZ Leuven. De voorbije twee jaar
bracht het initiatief meer dan 60.000 euro op.

Als je een eendje koopt (via een kraslot
bij één van de deelnemende handelaars of online via de website www.
engskeskoers.be) krijg je een nummer
in handen. Dat registreer je via de voormelde website waarna je via e-mail ook
een naam en een getal voor je gekochte
eendje krijgt.
Alle wedstrijdeendjes worden op 29
september tegelijk in het water gedropt.
De vorige jaren waren er dat per race
ongeveer 15.000. De winnaars van de
wedstrijd zijn de eigenaars van de geregistreerde eendjes die als eerste de
trechtervormige finish aan de Dijleterrassen overschrijden. Een gerechtsdeurwaarder houdt toezicht op het verloop van de koers. Indien een eendje
niet geregistreerd zou zijn, dan wordt
het eerstvolgende eendje aangeduid als
winnaar van de corresponderende prijs.
De eendjes die als eerste over de eindstreep komen, leveren een vijftigtal
mooie prijzen op, waaronder een op
maat gemaakte matras, een flatscreen
televisie of een elektrische fiets. Een
commentator en een DJ animeren de
race. Iedereen is vanaf 13 uur welkom
aan de Dijleterrassen waar de engskeskoers met een hapje, een drankje en
kinderanimatie kan gevolgd worden.

Paul Reekmans (93) overleden
Eind juni is de bekende historicus en voormalig handelaar Paul Reekmans overleden. Hij werd 93. Reekmans was jarenlang uitbater van een winkel met tekengerief in de Brusselstraat. Daarnaast was hij stichtend lid van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving (van 1960 tot 2004) en stichtend lid
en erevoorzitter van het Leuvens Historisch Genootschap (LHG) van 2004 tot 2019.
In 1990 was hij tevens stichtend lid en bezieler van de Academie voor het Leuvens
dialect. Van 1975 tot 1985 was hij ook conservator van de Sint-Pieterskerk.
Paul Reekmans studeerde in 1949 af als licentiaat doctorandus kunstgeschiedenis
en oudheidkunde aan de KU Leuven. Van 1957 tot 1986 werd hij docent kunstgeschiedenis aan de Leuvense Kunstacademie. In 1968 startte hij de winkel A.H.
Reekmans in de Brusselsestraat, een zaak gespecialiseerd in teken- en schildermateriaal. Hij was er jarenlang zaakvoerder tot zijn zoon Bart de winkel overnam.
Reekmans publiceerde veel over de Leuvense volksgeschiedenis en bracht samen met Fons Meulemans ook ’Den Diksjonêr van ‘t Leives’ op de markt. Twee jaar geleden stelde Reekmans in café De Phare in Heverlee samen met Rudiger
Vangeel en Eddy Bruers nog het boek ‘Leivese strootnoome, plaanen en woëke’ voor, een uitgave over de Leuvense straatnamen, pleinen en wijken. Het werd zijn laatste boek.
Foto: Leuvens Historisch Genootschap (LHG)
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Steeds meer toeristen in Leuven
Je merkt het dagelijks in het Leuvense straatbeeld en de trend
wordt nu nog maar eens bevestigd door de meest recente
cijfers van Toerisme Vlaanderen: steeds meer toeristen vinden
de weg naar onze stad. Het aantal overnachtingen in Leuven
stijgt met 17,5% ten opzichte van 2017. Vorig jaar hebben
307.600 toeristen in Leuven overnacht; samen spendeerden
ze 512.214 nachten in een Leuvens hotel. De gemiddelde
verblijfsduur steeg ook lichtjes. Het aantal aankomsten
groeide met 13,5%.
Leuven is bovendien één van de sterkste stijgers van de Vlaamse kunststeden. Buitenlandse toeristen die verblijven in de stad komen vooral uit de
buurlanden. Vooral bij Nederlanders
blijft Leuven populair, al is er ook een
duidelijke toename van bezoekers uit
Italië, Duitsland en Spanje. Met onder
andere een campagne met Leuvenaars
in de hoofdrol zet Visit Leuven de stad
in de kijker bij mensen tussen 20 en 40
jaar in de buurlanden.

kaart als internationale citytripbestemming, waar traditie en innovatie
hand in hand gaan.

In Leuven zijn er 24 hotels, goed voor
een totaal van 1.121 kamers. Er zijn
247 kamers beschikbaar in hostels of
jeugdherbergen. Wie wil overnachten
in een bed & breakfast kan terecht op
43 kamers. Er bestaan daarnaast nog
445 kamers in overige logiesvormen
zoals gastenkamers, residenties en
vakantiewoningen. De bruto kamerbezettingsgraad van de Leuvense hotels
die deelnamen aan het eerder uitgevoerde Hotelrapport-onderzoek
bedroeg 74,55 % (cijfers van 2016). Dat
is boven het gemiddelde van de
Vlaamse kunststeden (70%).
Foto: Visit Flanders / Frederic Van Hoof.

“Voor Leuven zijn dit erg goede cijfers.
Er is nog ruimte voor een toename in
het aantal overnachtingen en aankomsten in de stad. De nieuwe focus van
Visit Leuven ligt bij het stimuleren van
contacten tussen bewoners en bezoekers. Toeristen zijn steeds meer op
zoek naar lokale belevingen en de Leuvenaars zelf zijn de beste ambassadeurs voor de stad. We mikken ook
doelgericht op toeristen met zin voor
kwaliteit, interesse in cultuur, lekker
eten,… We willen bezoekers aantrekken die met respect en interesse de
stad bezoeken, zodat het echte Leuvense karakter van de stad bewaard
blijft”, zegt schepen van Toerisme
Denise Vandevoort.
De nieuwe cijfers bevestigden de trend
die eerder dit jaar al duidelijk bleek uit
het Kunststedenonderzoek dat elke
vijf jaar wordt uitgevoerd in opdracht
van de vzw Kunststeden Vlaanderen
en Toerisme Vlaanderen. Dit onderzoek toonde aan dat Leuven wordt
gepercipieerd als een mooie, gastvrije,
gezellige en propere stad. Ook universiteitsstad, cultuur en geschiedenis
worden als trefwoorden aangeduid.
Toerisme Leuven zet de stad op de
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Nieuwe toekomst voor
Marie Thumas-site
De voormalige Marie Thumas-site aan de Kolonel Begaultlaan
in Wilsele krijgt 42 jaar na de sluiting van de fabriek een
nieuwe toekomst. De Gentse projectontwikkelaar Revive zal
de site de komende jaren verbouwen tot een duurzaam geheel
van ongeveer 30.000 m². Dat gebeurt in overleg met de stad
Leuven, de buurt en de huidige gebruikers. De herontwikkeling
moet een stadsproject met verschillende functies worden,
waarin plaats is voor ondernemen, cultuur, sport en
ontspanning en bijpassende woonvormen.

Foto: Sonuwe / Wikipedia.

De Marie Thumas-fabriek kent een rijke
geschiedenis. Het gebouw werd in 1886
neergezet door de Doornikse ingenieur
Edmond Thumas en was meteen ook
de eerste conservenfabriek van België.
Thumas noemde zijn bedrijf uiteindelijk naar zijn vrouw, Marie Durieux. Vrij
snel groeide ‘Marie Thumas’ uit tot een
begrip in het hele land.

Groenten en soep

Vanaf 1913 werkte Marie Thumas
samen met conservenfabriek Le Soleil
uit Mechelen voor de aankoop van de
conservenblikken bij de blikslagerij die
eigendom was van Le Soleil. In 1945
nam Marie Thumas de Mechelse fabriek
volledig over. De merknaam Le Soleil
zou nog blijven bestaan tot in 1957.
Daarna werd in Mechelen nog enkel
onder de naam Marie Thumas geproduceerd. De blikslagerij groeide onder de
vleugels van Marie Thumas uit tot
Eurocan die conservenblikken produceerde voor de hele Europese markt.

Ondanks de dalende markt voor groenten in conserven nam Marie Thumas in
1973 nog de conservenfabriek Mon Jardin in het Waalse Geer over. In de late
jaren ’70 van de vorige eeuw kwam het
bedrijf economisch en financieel onder
druk te staan en moest de Leuvense
fabriek uiteindelijk in 1977 de deuren
sluiten, waarna enkel nog in Mechelen
en Geer werd geproduceerd.

Aanvankelijk werkten in de Leuvense
vestiging slechts een twintigtal mensen, maar vóór de Tweede Wereldoorlog
waren er in het zomerseizoen al 600
vrouwen en 300 mannen aan de slag. Er
werden vooral groenten in blik verwerkt; na de oorlog werd ook fruit en
soep in blik verpakt.

Geer aan het Waalse Gewest, dat de
fabrieksactiviteiten echter spoedig zou
stopzetten. In 1985 gebeurde een herstart onder de naam Hesbaye Frost, een
fabriek voor diepgevroren groenten. In
Mechelen werd nog voortgeproduceerd
tot 1991. De afbraak van de fabriek
volgde drie jaar later. De merknaam
Marie Thumas verdween geleidelijk en
werd bij het begin van 21ste eeuw vervangen door de naam Bonduelle.
De jongste jaren was de Leuvense site
eigendom van het bedrijf Warehouses
De Pauw (WDP), dat gespecialiseerd is
in semi-industrieel, logistiek vastgoed
en de verhuur van magazijnen.
Momenteel bevinden zich op de Marie
Thumas-site een bonte mix van activiteiten, met culturele, sportieve en creatieve ondernemingen, zoals onder
andere een jazzclub en een squashclub.
Die ondernemingen huren op de site
ruimte aan lage huurtarieven en geven
de gebouwen ondanks hun beperkte
uitstraling toch karakter.
In het complex woonden zelfs nog
mensen, maar de woningen werden
door de Wooninspectie ongeschikt verklaard. De bekende televisiekok Jeroen
Meus exploiteerde hier destijds zijn
restaurant Luzine. In een gedeelte van
de fabriek werd in 1980 de Manhattan

In 1980 werd Marie Thumas overgenomen door de Franse conservenfabrikant
Bonduelle. Deze verkocht de vestiging in
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en Vaartopia. De site bevindt zich
bovendien op een goed gelegen locatie
langs het water en aan de voet van de
groene helling van Wilsele Dorp. Het is
tijd om de gebouwen in ere te herstellen en ze een duurzame toekomst te
geven zodat ze opnieuw het gezicht
van dit bedrijvige deel van de Vaart
gaan bepalen. We zijn verheugd dat
Revive de gebouwen verwerft: zij hebben ervaring in co-creatie en in het
herontwikkelen van oude sites tot
doorgedreven duurzame, groene projecten”, besluit Carl Devlies, schepen
van Financiën, Ruimtelijk Beleid en
Onroerend Erfgoed.
geopend, de eerste grote megadancing
van het land. In 1989 werd de dancing
omgevormd tot een opnamestudio voor
televisieprogramma's.

Nieuwe toekomst
Het gebouw bevindt zich in slechte
staat. Het staat gedeeltelijk leeg en de
brandveiligheid kan niet worden gegarandeerd. “Met de plannen voor Leuven 2030 in het achterhoofd, is het
vooral de bedoeling om de site een
duurzame toekomst te geven. De herwaardering van de gebouwen moet dus
meer zijn dan enkel een oppervlakkige
facelift: ze moeten echt ‘future-proof'
worden. Voor de concrete invulling van
de site gaan we overleggen met het
stadsbestuur en de buurtbewoners,
maar ook met de huidige gebruikers
van het gebouw”, zegt Philip Rubbens
van Revive.

De voorbije maanden gingen Revive en
het stadsbestuur al na wat de ontwikkelingsmogelijkheden van de site zijn,
waarbij onder meer werd bepaald dat
de gebouwen historische en industriële
erfgoedwaarde hebben. Ze zullen
daarom gerenoveerd worden, in combinatie met nieuwbouw. De herontwikkeling moet een stadsproject met verschillende functies worden. Daarbij zullen naast ondernemingen, ook verenigingen voor cultuur, sport en
ontspanning evenals bijpassende
woonvormen een plaats krijgen. De
focus ligt hoofdzakelijk op lokale
ambachten en maakbedrijven in de
creatieve en circulaire economie.
“Dit project heeft een enorm potentieel
en past in de verdere ontwikkeling van
de hele omgeving van de Leuvense
Vaart in de geest van Leuven MindGate

Oproep om geen alcohol te promoten
bij studenten
In de aanloop naar het nieuwe academiejaar lanceerden de
stad Leuven, de KU Leuven en de Hogeschool UCLL een
oproep aan cafés, nachtwinkels, supermarkten en fakbars
om geen alcoholische dranken te promoten bij studenten.
Overmatig alcoholgebruik is immers niet alleen schadelijk
voor de gezondheid, maar ook een belangrijke bron van
overlast.
De drie intiatiefnemers vragen in een brief aan de zaakvoerders en verantwoordelijken om geen manifeste of op
studenten gerichte reclame te maken en geen gereduceerde prijzen, promoties of andere aanbiedingen te formuleren of te afficheren.
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Lassaut

Gastronomie, Gastvrijheid, Genieten:
Restaurant – Salons Lassaut maakt deze 3 G’s met verve waar!

3-gangen Menu: € 45
All-in (Cava met amuse
– 3-gangen
Menu – wijnen – water
– koffie/thee en
versnaperingen): € 75
Reserveren gewenst en
enkel telefonisch:
+32 (0)16 44 65 71

Kortrijksebaan 75
B 3220 Holsbeek (via E314 afrit 21)
T +32 (0)16 44 65 71
info@lassaut.be
www.lassaut.be

)

Graag verwelkomen wij u in een aangename sfeer van
pure kwaliteit met de meest passende service voor een
onvergetelijke dag!

vrijdag- en zaterdagavon
d
iedere 1ste en 2de zondag
middag
van de maand

14

Een overdekt terras, tuin, helihaven, ruime private parking en
4 mooie feestzalen voorzien van airco en WiFi zijn ter
beschikking om te dineren, te presenteren of te vergaderen.

Ontdek “Fijn Tafelen”

(E3

Onze unieke locatie (vlakbij Leuven) biedt voor elke gelegenheid
de nodige faciliteiten, geheel op maat van wensen en budget,
zowel voor particulier, bedrijf, vereniging als club.

Leegstand in Leuven
België beschikt over ongeveer 21,5 miljoen m² winkelvloer
oppervlakte, waardoor elke landgenoot dus over bijna 2 m²
winkelvloeroppervlakte beschikt. België is al erg lang een
overbewinkeld land. Dat is geen recent nieuws. De steeds
verdergaande investering in winkelvastgoed is al verschillende
decennia aan de gang.
Tot in 2008, het jaar van de bankencrisis, werd dat niet gezien als een noemenswaardig probleem. Tot dan bleven
de markten groeien. Kosten die met
overbewinkeling te maken hadden,
werden eerder als noodzaak dan als
kost gezien.

ming van het kernwinkelgebied en op
het behoedzaam omspringen met
ongebreidelde toename van bijkomende winkelvloeroppervlakte in de
periferie, maakt dat Leuven al bij al nog
vrij goed scoort zoals de bijgaande tabel
illustreert.

De bankencrisis keerde de redenering
om: de groei in de retailmarkt verdween
(zelfs tot vandaag), de consument verloor het vertrouwen in de toekomst (tot
vandaag) en het bestedingsgedrag veranderde aanzienlijk. Tegelijk drong
digitale communicatie in een zeer hoog
tempo door in het dagelijkse leven van
de mensen en samen daarmee ook het
online winkelen.

In het kernwinkelgebied varieert de
leegstand zeer sterk in functie van de
locatie. Vooral ketens worden door de

De enorme omvang van de winkelvloeroppervlakte werd plots wel een
kostenprobleem, bovenop een voor de
retailers nog groter probleem: het verdwijnen van groei in hun markt. Het is
de basis geworden van groeiende leegstand, van retailers die failliet gingen
en van retailers die hun marktstrategie
aanzienlijk bijstuurden.
Het is echter ook de basis van nieuwe
kansen: jonge handelaars die nieuwe
winkelconcepten opbouwen, kleinschaliger van aard, meer gebaseerd op
ambachtelijkheid en vakmanschap,
meer ook op de keuze van concepten
met daarachter een verhaal en heel wat
belevingswaarde.
Leuven heeft tot nog toe de leegstand
behoorlijk goed in de hand weten te
houden, zeker in vergelijking met
andere centrumsteden in Vlaanderen.
Wie denkt dat Leuven een groot probleem heeft, moet elders maar eens
gaan kijken.
Niet dat we de bestaande leegstand
moeten minimaliseren, maar het
gevoerde beleid, gericht op de bescher-

huidige socio-economische context
hard getroffen. Bijna overal, behalve in
de Bondgenotenlaan, is de leegstand
stabiel.
In de Bondgenotenlaan staan 10 tot
15% van de panden leeg. Bovendien is
het zo dat de helft van de panden minder dan één jaar leegstaat (frictieleegstand), het gaat dus (nog) niet om structurele leegstand.
In de benedenstad is de leegstand verwaarloosbaar klein. Het gaat er over
een veel belangrijker authentiek aanbod en over handelaars die kiezen voor
een nichemarkt waarop ketens zich
niet focussen.
Leegstand is in de eerste plaats het
gevolg van diverse socio-economische

LEEGSTAND

vkpLeeg

wvoleeg

vkpTOT

wvoTOT

vkp%leeg

wvo%leeg

Brugge

214

28137

3169

404151

6,8%

7,0%

Leuven

177

19292

2088

235690

8,5%

8,2%

Aarschot

62

8300

722

111317

8,6%

7,5%

Gent

474

47609

5517

649162

8,6%

7,3%

Roeselare

146

24289

1631

249456

9,0%

9,7%

Oostende

193

22977

2007

241775

9,6%

9,5%

Mechelen

164

21456

1607

204097

10,2%

10,5%

Sint-Niklaas

176

31271

1618

272728

10,9%

11,5%

Tienen

79

9875

693

100431

11,4%

9,8%

Hasselt

246

46759

2103

379569

11,7%

12,3%

Brussel (stad)

738

55667

6196

522430

11,9%

10,7%

Lier

95

12405

794

153352

12,0%

8,1%

Sint-Truiden

134

18407

1094

135004

12,2%

13,6%

Aalst

238

30470

1903

247961

12,5%

12,3%

Namen

300

29596

2389

332367

12,6%

8,9%

Diest

77

7754

609

95802

12,6%

8,1%

Antwerpen

1463

175556

11035

1244823

13,3%

14,1%

Genk

194

28255

1447

232220

13,4%

12,2%

Bastogne

64

10800

458

69591

14,0%

15,5%

Bergen

298

26137

1984

286619

15,0%

9,1%

Turnhout

173

22651

1030

207004

16,8%

10,9%

Charleroi

865

91709

4152

546817

20,8%

16,8%

Eindtotaal

6570

769372

54246

6922366

12,1%

11,1%

vkp: verkooppunten
wvo = winkelverkoopvloeroppervlakte
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Het vuur. De passie.

Tiensesteenweg 386 I 3000 Leuven I 016 25 00 15 I www.standardahz.be

veranderingen in de markt in België en
internationaal (bankencrisis en e-commerce). Deze veranderingen hebben tot
op heden vooral impact op de ketens.
Leuven zit nog altijd ver onder het
Vlaamse en Belgische gemiddelde op het
vlak van leegstand. Alleen Brugge doet
het wat dit betreft beter dan Leuven.
Dat ketens meer getroffen worden
heeft te maken met het feit dat zij nog
meer dan de gewone winkeliers en kleinere zelfstandigen, de concurrentie
moeten aangaan met e-commerce,
maar ook en vooral omdat zij zich meer
met een vergelijkbaar aanbod focussen
op hetzelfde mainstream-publiek.

Goedkoop nachttarief in Parking Ladeuze
Het stadsbestuur heeft met Parking Ladeuze nv een
akkoord bereikt over het invoeren van een goedkoop
nachttarief. Tussen 19 uur en 6 uur moet je wanneer je
langer dan 2 uur parkeert maximum 5 euro betalen in Parking Ladeuze. “Dit is een welkome zaak voor de handel, de
horeca en het culturele en verenigingsleven in de stad. De
Ladeuzeparking is immers een centraal gelegen parking
voor mensen die de stad willen ontdekken of beleven,”
aldus schepen van financiën Carl Devlies.
Tussen de stad Leuven en Parking Ladeuze nv loopt een
gerechtelijke procedure over de financiële afrekening van
de overeenkomst tussen beide partijen. In het kader van
een dading – waarbij een einde wordt gesteld aan de
gerechtelijke procedure – werd onder meer een akkoord
bereikt over het invoeren van een goedkoop nachttarief.

Daarnaast betaalt de parking gedurende tien jaar een erfpachtvergoeding van 240.000 euro. Concreet betekent dit
44.294 euro extra voor de stad voor het jaar 2019. Dit voordeel zal ook de volgende 9 jaar gelden.
Het goedkopere tarief is dus enkel van toepassing tussen
19 uur en 6 uur. Voor de eerste 2 uur wordt het normale
tarief aangerekend. Vanaf het derde uur wordt een vast
bedrag van 5 euro aangerekend voor de totale parkeerduur. “De invoering van dit systeem gebeurt ten laatste op
1 december en geldt voor de komende 10 jaar. Over de
startdatum communiceren we later met het parkeerbedrijf,” aldus Carl Devlies.
In parking De Bond, de Minckelersparking, Parking
Diestsestraat en Parking Vaartkom betaal je ’s nachts
slechts 3 euro. Parking Philipssite hanteert een speciaal nacht- en weekendtarief van maximum 5 euro. In de parking station betaal je in het weekend
slechts 1,65 euro per uur en maximum
5,20 euro per dag.
“Met het nachttarief maken we parkeren in parkeergarages aantrekkelijker
en verminderen we de parkeerdruk op
straat. Deze maatregel is meteen ook
een stimulans voor de handel, de
horeca en de culturele sector. Mensen
zullen immers langer in de stad willen
blijven. We hebben reeds een aantal
parkings die met een voordelig nachten/of weekendtarief werken. Het toekomstige voordeeltarief in de Ladeuzeparking sluit hier mooi bij aan,”
besluit de schepen.
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Leuven opent Marie Thumas
Durieuxbrug aan Vaartkom
Burgemeester Mohamed Ridouani en Chris Danckaerts,
gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv, hebben
samen met Anne-Séverine Poupeleer van het Agentschap
Wegen en Verkeer (AWV) de vernieuwde Vaartkombrug en de
nieuwe bijhorende brug aan de Vaartkom opengesteld.

jachthavengebouw worden afgebroken
dat de stad Leuven momenteel in vernieuwde stijl heropbouwt. Ook het
vroegere brugbedieningsgebouw is verwijderd: de elektromechanische aansturing van beide bruggen gebeurt vanuit een nieuwe brugkelder.
“De opening van de Marie Thumas
Durieuxbrug is een nieuwe stap in de
ontwikkeling van de Vaartkom van een
troosteloze industriële plek naar een
creatieve, groene, sociale stadswijk.
Dankzij de nieuwe bruggen hoeft het
autoverkeer niet langer langs de Havenkant te rijden om aan de overzijde van
de Vaart te raken, wat ervoor zorgt dat
zowel de Noord- als de Zuidoever nu
autoluw zijn. We gaan de hele omgeving dan ook opnieuw aanleggen, als
een plaats die mensen samenbrengt,
met veel groen, bomen en ontmoetingsplekken”, zegt burgemeester
Ridouani.

Fietsers genieten langs de Marie Thumas Durieuxbrug van een vlotte en veilige verbinding over de Vaart. Het project sluit naadloos aan bij het Leuvense
stadsvernieuwingsproject aan de Vaartkom en verbindt het Engels Plein en het
Joanna Maria Artoisplein rechtstreeks
met elkaar. De Vlaamse overheid investeerde in totaal 3,5 miljoen euro in de
nieuwe infrastructuur.
De bruggen kregen één gemeenschappelijke naam: ze werden vernoemd
naar Marie Thumas-Durieux die samen
met haar man Edmond in Leuven aan
de wieg stond van de allereerste conservenfabriek van het land. Steve Thumas, de achterkleinzoon van Marie
Thumas, was aanwezig bij de opening
van de bruggen.

Drie jaar
De realisatie van de nieuwe brugverbindingen sleepte meer dan drie jaar

aan. De nieuwe brug ligt al sinds april
2017 op zijn plaats, maar sindsdien
stonden nog tal van werken op stapel,
zoals de elektromechanische inrichting, de indienststelling van de brugmachine en de nodige asfalterings- en
wegenwerken om zowel de nieuwe als
de reeds bestaande brug aan te sluiten
op het wegennet.

“We kunnen nu ook het Victor Broosplein definitief aanleggen. In het najaar
starten we met de procedure om een
ontwerper aan te stellen. De tijdelijke
aanleg door de vzw Onkruid als een
openluchthuiskamer met grote zitbanken en groen heeft alvast aangetoond
hoe een hele buurt opleeft als we
publieke ruimte inrichten als een aangename ontmoetingsplek”, besluit
schepen van Openbare Werken Dirk
Vansina.

Fietsers en voetgangers konden de
bruggen al sinds vorig jaar in beide
richtingen gebruiken. Voor automobilisten geldt op beide bruggen éénrichtingsverkeer. Zij kunnen nu via de
nieuwe brug van het Engels Plein naar
de Aarschotsesteenweg en de stationsomgeving rijden. De reeds bestaande
brug dient, ook in één richting, voor de
omgekeerde beweging.
De omgeving van de bruggen kreeg
eveneens een make-over. Voor de bouw
van de nieuwe brug moest het oude
Handelen 4 | 2019
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Leuven plaatst zonnepanelen
op elf openbare gebouwen
De stad Leuven gaat zonnepanelen installeren op elf publieke
gebouwen van de stad Leuven, het Autonoom Gemeentebedrijf
Stadsontwikkeling Leuven (AGSL), Museum M en Zorg
Leuven. De stad zoekt een partner voor het prefinancieren,
leveren, plaatsen en exploiteren van de zonnepanelen. Ook
de Leuvenaars worden opgeroepen om te participeren in dit
project waarmee de stad de lokale productie van hernieuwbare
energie wil opkrikken.

ontmoetingscentra 't Celestijntje en
Genadedal, de Sportschuur in Wilsele,
het kinderdagverblijf De Girafant,
Museum M, de Bib Leuven Tweebronnen, de woonzorgcentra Edouard Remy
en Ter Vlierbeke, de facilitaire diensten
van Zorg Leuven op de Geldenaaksebaan en de assistentiewoningen in het
Ruelenspark.
De zonnepanelen zullen ongeveer
720.000 kWh per jaar opleveren. Dit
komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 200 Leuvense gezinnen. Het voordeel voor de stad na 20
jaar wordt geraamd op ruim 165.000
euro voor de vier gebouwen van de
stad: namelijk ‘t Celestijntje, Genadedal, de Sportschuur en de Bib Leuven
Tweebronnen. Na die periode wordt de
installatie kosteloos overgedragen,
waardoor de stad nog enkele jaren van
gratis stroom kan genieten.
Er liggen momenteel al zonnepanelen
op het stadskantoor, het zwembad en
de sporthal van Kessel-Lo en de gebouwen van de reinigings- en technische
dienst. De gemiddelde jaarproductie
komt overeen met het doorsnee elektriciteitsverbruik van zowat 75 Vlaamse
gezinnen, wat een CO2-besparing van
ongeveer 66 ton betekent.

Meer informatie over hoe de Leuvenaar
kan participeren volgt in het najaar.
Investeringen in lokale hernieuwbare
energie komen ook de plaatselijke economie en welvaart ten goede. De uitgaven voor elektriciteit en verwarming
bedragen in Leuven momenteel ongeveer 250 miljoen euro per jaar. Slechts
een klein deel daarvan wordt lokaal
geïnvesteerd.
"Op dit moment wordt in Leuven amper
11 GWh elektriciteit per jaar geproduceerd via zonne-energie. Het techni-
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sche potentieel voor elektriciteit via
zonnepanelen wordt echter geschat op
iets meer dan 400 GWh. Er zijn dus nog
heel wat onbenutte mogelijkheden
beschikbaar. Door zonnepanelen te
installeren op daken van elf publieke
gebouwen willen we ons steentje bijdragen en eigenaars van huizen en
gebouwen aanmoedigen om dit ook te
doen", zegt David Dessers, schepen van
Klimaat en Duurzaamheid.
De zonnepanelen komen op de daken
van het Politiehuis op de Philipssite, de

Het Leuvense stadsbestuur roept inwoners, instellingen en organisaties op
om financieel te participeren in dit project. De stad streeft bij nieuwe projecten rond hernieuwbare energie op haar
grondgebied en op haar eigendommen
immers naar minstens 50% rechtstreekse participatie via coöperaties.
“We zien graag dat inwoners, Leuvense
instellingen en organisaties maximaal
en rechtstreeks financieel in het project
participeren en kunnen investeren in
hernieuwbare energie. Alle natuurlijke
energiebronnen zouden gemeenschappelijk goed moeten zijn. We willen dat
de Leuvenaar de kans heeft om het
zonlicht, de wind en andere bronnen
maximaal te ‘oogsten’. Dit zal ook het
draagvlak 'hernieuwbare energie' versterken", besluit schepen Dessers.

Licht eigenzinnig

Ontdek het nieuwe interactieve
bezoek in het hart van de Stella
Artois brouwerij.
Open voor groepsbezoeken en
individuele bezoekers doorheen
de week en in het weekend.

verlichting,
meubilair &
woonaccessoires

De ideale locatie voor uw
(bedrijfs) event.
ontdek onze webshop

Meer info en reservaties:
www.brouwerijbezoeken.be

www.lightunit.shop
Naamsesteenweg 158 - 3001 Heverlee
www.lightunit.be

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.
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NIEUWE JAGUAR XE

DE AUTO WAAR ANDERE
AUTO’S JALOERS OP ZIJN.

De nieuwe Jaguar XE. Onder zijn scherper gelijnde exterieur wacht u een compleet
nieuwe cockpit. In het fraaie interieur gaan exclusieve materialen en hoge kwaliteit
hand in hand met superieur comfort en verfijning. Het intuïtieve infotainmentsysteem
biedt optimaal bedieningsgemak. Uiteraard is er ook de Dynamic Mode, waarmee u
een nog sportiever rijkarakter kunt kiezen. De nieuwe XE. Een Jaguar die andere auto’s
jaloers maakt. Er is een nieuwe XE vanaf € 595 per maand in operationele leasing.*

Jaguar Leuven
Brusselsesteenweg 57, 3020 Herent (Leuven)
T. 016/31.05.90
www.jaguarleuven.be

4,9-7,5 L/100 KM - CO2: 130-170 G/KM (volgens de NEDC-norm).
Milieu-informatie [KB19/03/04]: jaguar.be. Geef voorrang aan veiligheid.
* Maandbedrag excl. btw vanaf 18 maart 2019 voor een Jaguar XE 2.0D S in langetermijnverhuur voor 60 maanden en 100.000 km. Formule Standard+
‘alles inbegrepen’ (behalve brandstof). Aanbod exclusief voor professionelen. Catalogusprijs: € 35.446,28 excl. btw. Onder voorbehoud van aanvaarding
van uw financiële dossier door Jaguar Fleet & Business Leasing (een divisie van Axus NV) – Kolonel Bourgstraat 120, 1140 Brussel. Contacteer uw Jaguar
verdeler voor een aanbod op maat. Afgebeeld model uitgerust met opties.

