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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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Kwadraat stralen dan ook een tijdloze elegantie uit, met de kracht en de
persoonlijkheid die enkel de beste kwaliteit verschaft.
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woord voor woord
In dit 1ste nummer van onze nu al 26ste jaargang kijken we vooruit op wat onze Stad in de komende
maanden/jaren te wachten staat en staan we ook even stil bij het overlijden van enkele zeer markante
Leuvense figuren. Dany De Meirsman en Pol Leemans ontvielen ons begin dit jaar en we brengen dan ook
graag hulde aan deze 2 warme mensen die zeer veel voor de Leuvense handel, Horeca en diverse Leuvense
sport- en andere verenigingen hebben betekend.
We nemen je even mee naar de nieuwe Cera-hoofdzetel in de Muntstraat, stellen je het voorziene
‘groen kleedje’ voor het Rector De Somerplein en het ‘Lichtplan’ voor de Grote en Oude Markt voor,
lichten een tip van de sluier over de invulling van het Hooverplein, geven je meer inzicht in het enorme
stadsontwikkelingsproject ‘Hertogensite’, …
Met nog tientallen andere weetjes en nieuws willen we met ‘Handelen’ immers graag een blijvende
informatie- en inspiratiebron zijn voor alle Leuvense handelaars.
Veel leesgenot en een succesvol 2018 gewenst!
Yves De Pauw, Verantwoordelijke uitgever
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Grote fietsenactie!

125
jaar

100 fietsen te winnen over 50 weken

1886-2011

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
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parking wieringstraat 10

IDENTITY GUIDE
ADVIES EN PLAATSING

TIENSESTRAAT 15 | WWW.VAN-EYCK.BE

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

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

www.fineko.be

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

Cera opent nieuwbouw
in Muntstraat
De coöperatieve vennootschap Cera heeft het bouwen restauratieproject voltooid waarbij drie aan elkaar
grenzende gebouwen in de Muntstraat, de Eikstraat en de
Boekhandelstraat aan elkaar werden gesmeed tot een nieuwe
hoofdzetel, goed voor een totale oppervlakte van 4.800 m².
De panden werden negen jaar geleden voor 5,2 miljoen euro
gekocht van de stad Leuven en stonden al jaren leeg. Het
nieuwe complex werd op 6 februari feestelijk geopend door
de Vlaamse minister-president en minister van Onroerend
Erfgoed Geert Bourgeois en burgemeester Louis Tobback, in
aanwezigheid van talrijke genodigden.
Cera is de grootste aandeelhouder van de
KBC Groep. De werkzaamheden aan het
complex hadden eigenlijk al in 2012
moeten beginnen, maar de economische
omstandigheden waren toen, in de nadagen van de financiële crisis, nog iets te
turbulent. Met het bouw- en restauratieproject keert Cera terug naar zijn roots,
want de vennootschap is immers gegroeid uit de vroegere Volksbank. Het
Helleputtegebouw in de Muntstraat werd

in 1913 gebouwd als hoofdgebouw van
deze Volksbank.
Dat gebouw stond in verbinding met
een tweede pand, het voormalige Hotel
d’Eynatten in de Eikstraat, dat lange
tijd dienst deed als directeurswoning
van deze Volksbank. Dit historische
pand wordt reeds vermeld in een document uit 1379 en deed tot vóór enkele
jaren dienst als politiecommissariaat.

Beide gebouwen zijn beschermd en
werden gerestaureerd. Het derde gebouw dat in het project werd betrokken
was het Huis der Vlaamse Leergangen
(bouwjaar 1948) dat zich op de hoek
van de Muntstraat en de Boek
han
delstraat bevond en waar tot 2008 een
gedeelte van de Leuvense stadsadministratie gevestigd was. Dit gebouw was
niet beschermd en werd afgebroken.
Het Helleputtegebouw en het pand in
de Eikstraat werden gerestaureerd volgens de plannen van het restauratieen architectenkantoor Studio Roma uit
Kessel-Lo. De vroegere Vlaamse Leer
gangen werden vervangen door een
nieuwbouw die werd ontworpen door
het architectenduo Robbrecht en Daem.
Andere partners waren ar-te en Stabo.
Voor het nieuwe en hedendaagse volume werd een witte natuursteen gekozen die aansluit bij het oorspronkelijke
bouwmateriaal van zowel het Helle
puttegebouw als het historische stadhuis en werd uitgewerkt met een vernieuwende fijnmazige geleding. De renovatie en nieuwbouw heeft 15 miljoen
euro gekost.

Burgemeester Louis Tobback, Franky Depickere (CEO Cera), Vlaams minister-president Geert Bourgeois, Paul Robbrecht
(architectenkantoor Robbrecht & Daem) en Paul Demyttenaere (voorzitter van de Raad van Bestuur van Cera).
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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

Sterk in
Drukkerij Van der Poorten,
een sterk team dat steeds klaar staat om
uw ideeën tot leven te brengen op papier.

DRUKKEN IS ONS OP HET LIJF GESCHREVEN!
Openstaande vacatures: orderbegeleider, snijder/afwerker, operator lijmstraat & chauffeur rijbewijs c
Diestsesteenweg 624 | 3010 Leuven | 016 35 91 50
mail@vanderpoorten.be | www.vanderpoorten.be

Mee
r
over info
open deze
st
vac aande
vind atures
tu
web op de
site.

Naast kantoren en heel wat vergaderfaciliteiten beschikt het nieuwe complex
ook over een tentoonstellingsruimte.
Cera beschikt zelf over een kunstcollectie van ongeveer 400 Belgische werken
van na 1945 die wordt beheerd door
Museum M. Het is de bedoeling die
kunstwerken via wisselende tentoonstellingen in het nieuwe hoofdkantoor
te presenteren aan het publiek. In mei
biedt het Ceragebouw ook plaats aan
een tentoonstelling rond de wederopbouw van Leuven.

Niet iedereen zal het eens zijn met de
inplanting van een modern gebouw
vlakbij een historisch monument zoals
het stadhuis, maar in dit geval is de
opdracht geslaagd. Het is immers enkel de veel recentere aanbouw aan de
achterzijde van het stadhuis dat zich
vlakbij de nieuwbouw bevindt. De ei-

genheid van de Grote Markt blijft volledig bewaard. Ook het Agentschap
Onroerend Erfgoed heeft geen bezwaar
tegen de nieuwe Cera-realisatie.
Bovendien werden, mede met subsidies van de Vlaamse regering, twee
historische en beschermde panden opgeknapt.

Gemeenteraadslid Luc Ponsaerts noemt
de nieuwe Ceravestiging een culturele
hotspot in het historische stadshart.
“Met het stadhuis dat in 2025 zijn definitieve invulling krijgt, de nu bijna volledig gerestaureerde Sint-Pieterskerk
en het vernieuwde Tafelrond, kan het
Cera
g ebouw een cultuurhistorische
speler worden waardoor het historische
stadshart en de plaatselijke horeca
worden versterkt. Het is wel belangrijk
dat er een wisselwerking ontstaat tussen de buurt en dit nieuwe complex”,
besluit hij.

Straatmuzikanten voor Poverello
Tijdens de koopzondagen van december konden de Leuvense kerstshoppers met een kleine bijdrage hun waardering laten blijken voor de musicerende straatfanfares en muziekbands. In totaal bracht deze actie 3.660,25 euro op. De opbrengst gaat naar Poverello Leuven.
“Tijdens de koopzondagen van december wilden we
het winkelen in de binnenstad wat aangenamer maken. Op verschillende plaatsen in de stad hadden we
fanfares, koren en grote en kleine orkesten van LUCA
School of Arts een plaatsje gegeven. De bezoekers
stelden die muzikale omlijsting blijkbaar zeer op prijs,
hun vrijgevigheid was groot”, vertelt Tine Vandeweerd
van handelaarsorganisatie Liefst Leuven.
Tine Vandeweerd en voorzitter Marc Van de Velde
overhandigden de cheque aan Poverello tijdens de
kerstmaaltijd die deze vereniging op kerstdag organiseerde in de businessruimte van OHL. Er waren meer
dan 200 aanwezigen. “Met deze bijdrage steken we
ook een hart onder de riem van de vele vrijwilligers
van Poverello die zich elke dag belangeloos inzetten
voor hen die het wat minder goed hebben in onze samenleving”, besluit Marc Van de Velde.
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Volvo V40 Cross Country
VEILIGHEID IS NIET OPTIONEEL.

Bij Volvo is uw en ieders veiligheid altijd prioriteit. Daarom
zorgen wij ook in de compacte Volvo V40 Cross Country
voor het grootst mogelijke veiligheidsgevoel. De Volvo V40
Cross Country is dan ook standaard uitgerust met een
voetgangersairbag, en het City Safety systeem dat tragere
of stilstaande voorliggers dedecteert en indien nodig
automatisch remt om een aanrijding te proberen vermijden.
Ook qua looks mag u trouwens gerust zijn want het stijlvolle
interieur boordevol intuïtieve technologie en het opvallend
dynamische exterieurontwerp zijn ook inbegrepen.

3,8 - 6,4 L/100 KM I 99 - 149 G CO2/KM (NEDC)
Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. Afgebeeld model ter illustratie.

Lacom nv

Ambachtenlaan 2 - 3001 Leuven
016 40 07 20
lacom@lacom.be - www.lacom.be

Mechelsesteenweg 309 - 1800 Vilvoorde
02 252 01 67
lacom@lacom.be - www.lacom.be

Falen moet uit de taboesfeer
Ondernemers zijn durvers en doeners en wanneer ze door (vaak
externe) omstandigheden falen, hoeven ze dan ook niet extra
gestigmatiseerd te worden. Faillissementen zorgen immers sowieso
al voor diepe materiële, emotionele en relationele drama’s. Dat
was de duidelijke boodschap tijdens de ‘Failing Forward Faalfolie’
in De Hoorn, een evenement waar het Canvas-programma ‘Durven
Falen’ werd voorgesteld. Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van
de denktank Itinera Institute, en auteur Paul Becue presenteerden
tevens het boek ‘Falen: een les op weg naar succes!’.

Hierbij kwam Vlaams minister van Werk,
Economie, Innovatie en Sport Philippe
Muyters de ‘Failing Forward’-campagne
toelichten terwijl Paul Lembrechts, ceo
van de VRT, het tv-programma ‘Durven
Falen’ kaderde. Daarnaast kwamen ook
enkele ondernemers aan het woord over
hun moeilijke momenten en hun heropstanding. Lisbeth Imbo (ex-Radio 1, -Can
vas en -De Morgen) praatte het event aan
elkaar.
Een heleboel geïnteresseerden woonden
deze voorstelling bij. Ondernemers die
een faillissement hebben meegemaakt,
krijgen in onze maatschappij nog heel
vaak het stigma van de mislukte en wellicht onverantwoorde ondernemer opgeplakt. Het Canvas-programma ‘Dur
ven Falen’ tracht dit negatieve beeld te
doorbreken door twaalf Vlaamse ondernemers te laten getuigen over hun mislukkingen, maar ook en vooral over de
manier waarop ze de kracht vonden om
de draad weer op te pikken en met vallen en opstaan weer durfden dromen
van succes en erkenning.

Vlaams minister van Economie Philippe
Muyters stelt vast dat de weg naar succes niet altijd en niet voor iedereen over
rozen loopt, integendeel zelfs. “Toch
hoor je daarover veel te weinig. Net als
op sociale media geldt dat je over mislukken en ongelukken beter zwijgt en
alleen de succesverhalen deelt. We leven in een wereld waarin een taboe
heerst op alles wat met mislukken te
maken heeft. Ik snap dat en we doen het
eerlijk gezegd allemaal wel: je deelt het
liefst je beste foto en je vertelt liefst verhalen waarin je hebt bijgedragen tot de
oplossing en niet tot het probleem. Maar
hoe kunnen we verwachten dat mensen
de sprong durven wagen om zelf een bedrijfje op te richten als ze nooit zien dat
een keertje mislukken niet het einde
van de wereld is?” vraagt hij zich af.

Boma
Daarom moeten we ons volgens hem
vandaag extra inzetten om dat taboe op
falen te doorbreken. Het zorgt immers
voor een afschrikkingseffect en daar
moeten we vanaf. Hoe fijn zou het niet

zijn als kinderen op de vraag wat ze later zouden willen worden, zouden antwoorden met “Ondernemer” en als ouders niet zouden antwoorden met
“Zoek eens een echte job”, maar een gat
in de lucht zouden springen? Pas dan
zitten we goed, want zijn omgeving
(ouders, vrienden, familie, …) is zeker
voor een jonge ondernemer erg belangrijk om de stap te durven zetten.
Helaas zijn de culturele steun en het
draagvlak voor ondernemers bij ons lager dan in andere landen. Er is wel een
kentering ingezet, maar voor sommige
mensen beperkt het beeld van een ondernemer zich tot wat ze zien in tv-programma’s en dan glijden we toch vaak
richting clichés zoals Balthazar Boma
in de tv-reeks ‘FC De Kampioenen’.
Muyters wil die perceptie over het ondernemerschap verbeteren en droomt van
een cultuur in Vlaanderen die ondernemerschap waardeert en steunt. “In Silicon
Valley mag je succes hebben én falen. In
Vlaanderen daarentegen lijkt het wel alsof je als ondernemer zo doorsnee mogelijk moet zijn. Boven het maaiveld uitsteken kan niet en te veel succes wordt niet
aanvaard. Maar onvoldoende groeien of
falen kan zeker niet, want dan ben je een
mislukkeling. Die perceptie en dat negatieve beeld wil ik aanpakken. Onderne
mers zorgen immers voor jobs en economische groei en ze verdienen alle respect.
Het uiteindelijke doel is dat meer mensen
willen en durven ondernemen en hun
dromen durven omzetten in daden”.
“Daarom doe ik een oproep voor ondernemerschap om met partners hieraan
te werken: bottom-up, omdat de partners weten wat er leeft, en kiezend voor
het totaalpakket: ondernemers van
jongs af aan stimuleren, starters, groeiers, falers en herstarters inclusief bedrijfsoverdracht. Failing Forward past
daar perfect in; als het stigma op falen
verdwijnt en als falen meer bekeken
wordt als leerschool i.p.v. als eindpunt,
kunnen we er alleen maar op vooruitgaan. Want een leerschool is het en ik
ben blij dat ‘Failing Forward’ en dit tvprograma daar aandacht aan schenken.
Daarom steunt de overheid ‘Failing
Forward’ ”, besluit minister Muyters.
www.metfalenenopstaan.be
Handelen 1 | 2018
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Kook- en bakplezier

MERCKX n.v.

Diestsestraat 187 LEUVEN
Tel 016 / 23 79 47 - Fax 016 / 22 80 16
www.merckx-nv.be

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

Rector De Somerplein
krijgt groen kleedje
Het stadsbestuur gaat het Rector De Somerplein, één van de meest
centrale pleinen in de stad, vergroenen. “Voor veel Leuvenaars
was het vernieuwde plein niet groen genoeg. Daarin hadden
ze gelijk. Daarom gaan we het plein nu grondig vergroenen, in
overleg met de omliggende horeca en handel. Tegen de zomer
moet alles klaar zijn”, zeggen schepen van Openbare Werken Dirk
Robbeets en schepen van Openbaar Groen Myriam Fannes.
Grote plantenbakken op de trappen, extra bomen op de brede voetpaden en een
vergroende balustrade langs de rijweg
moeten het Rector De Somerplein groener en aangenamer maken. “Het bijkomende groen zal een blikvanger zijn voor
het plein en het aangenamer maken om
er even te verpozen”, stelt Dirk Robbeets.
Om het plein te vergroenen, ging het
stadsbestuur na een aanbesteding in zee
met ontwerpbureau Pauwels dat een
tijdje geleden nog een prijs kreeg voor de
heraanleg van de binnentuin van residentie Rega. “Het groenconcept dat

Pauwels uitdacht, zal er voor zorgen dat
het één mooi, groen geheel vormt met
het plein”, verklaart Myriam Fannes.
Aan de zijkanten van de grote trappen
aan de kant van de Standaard Boek
handel komen grote, op maat gemaakte
plantenbakken die van boven tot beneden lopen. Die bakken zullen diep genoeg zijn en een speciaal samengesteld
substraat hebben om een goede groei
van de planten te garanderen. Op dezelfde trappen komen in het verlengde
van de bestaande bomen nog kleinere
plantenbakken die de trap afdalen.

Aan de andere kant van het plein, de
zogenaamde ‘schaduwkant’, komt een
nog grotere groenpartij, in vier niveaus.
“Hoewel het best een grote trap is,
wordt er maar één stuk daadwerkelijk
gebruikt door voetgangers. Dat betekent dat we het grootste deel van de
trap kunnen vergroenen. Er worden ook
extra zitbanken voorzien en bijkomend
groen aan de gevels”, zegt Robbeets.
Op de balustrade langs de rijweg komt
een langgerekte bloembak, over de hele
lengte. “Daar kunnen we seizoensgebonden bloemen en planten in plaatsen, zodat het hele plein opfleurt.
Tussen de Grote Markt en de Tiense
straat komen drie nieuwe bomen, als
een spiegelbeeld voor de bomen die al
aan de overzijde staan. Het groenontwerp is samen met een delegatie van
de handelaars en horeca-uitbaters op
het plein besproken. Tegen de zomer
zou de groenaanleg volledig klaar moeten zijn”, besluit Myriam Fannes.
(Foto: Toerisme Leuven).

Handelen 1 | 2018

11

Win tijd en geld met uw kassa !
Sinds 1985 uw speciaalzaak

Mac • iPad • iPhone






Compacte All-in-one kassa







Grafische tafelplannen

Krachtige horeca oplossing
Uitgebreide Back-Office
Afzonderlijke besteltickets
of orderschermen voor bar en
keuken
Web Management
Betrouwbare handhelds
Geen Wifi maar RF netwerk
Geregistreerde kassa’s

Uw regiodealer:

NCR
CASIO
ORDERMAN
Pluspunt bakkerij
unTill horeca
R&C D-Light

PC • tablet • smartphone

Speciale voorwaarden voor de leden van Horeca Leuven
geen verplicht onderhoudscontract - geen onnodige voorrijkost

RUBBENS & CO

LEUVENS KASSA CENTER
Oude Rondelaan 58 - 3000 Leuven
dirk@rubbenskassa.be - 016/23 37 92
www.rubbenskassa.be

Fotograﬁe

Service
Service is... is…
Audio • televisie

Long &
Van Langendonck

Accessoires

Eigen hersteldienst
Installaties

Vlees, Wild & Gevogelte
Delicatessen

Ridderstraat 141 - B-3000 Leuven
T 016 23 18 55
F 016 20 32 39

Drogisterij André Thiry
reeds 105 jaar actief
Drogisterij André Thiry uit de Mechelsestraat bestaat al meer
dan een eeuw. Na oprichter Jules Thiry nam zoon André het
bedrijf over; daarna kwamen ook zonen Luc en Marc in de zaak
en momenteel is de drogisterij in handen van kleindochters
Maya en Davinia Thiry. Een interview met twee vrouwen die
weten wat ze willen.
Wat hebben het Atomium, Wereldoorlog
I en de maanlanding met elkaar te maken? Het zijn allemaal gebeurtenissen
die minder oud zijn dan Drogisterij
André Thiry. Daarmee behoort de zaak
tot de schaarse Leuvense bedrijven die
al meer dan honderd jaar actief zijn.
Een indrukwekkende en benijdenswaardige prestatie.
De zaak heet André Thiry. Dat is de naam
van jullie grootvader. Al werd die pas geboren in 1925 terwijl de zaak al bestaat sinds
1913. Kan je dat even verklaren?
“Het is onze overgrootvader Jules Thiry
geweest die is begonnen met de drogisterij in 1913. Toen heette de zaak nog
gewoon Drogisterij Thiry. De winkel
was toen ook niet in dit pand, maar we
zaten toen aan de overkant van de
straat. Op 4 april 1967 werd Leuven echter opgeschrikt door een ontploffing in
de drogisterij met een zware brand als
gevolg. Pas na de brand zijn we naar de

huidige locatie verhuisd en heeft onze
opa André de naam veranderd naar
André Thiry”, zegt Davinia.
Was het een zware ontploffing?
“Er is gelukkig niemand in de brand gebleven, al scheelde het wel niet zoveel,
want boven de zaak bevonden zich enkele studentenkamers. De studenten zijn
er gelukkig ook heelhuids uitgekomen. Ik
heb me laten vertellen dat het echt een
enorme explosie was. De verfpotten lagen naar verluidt tot aan de kerktoren.
Vroeger hadden we van die grote citernes met whitespirit en blijkbaar was er
een kraantje niet goed dichtgedraaid. Een
klein vonkje kan dan zorgen voor een
enorme knal”, vertellen Davinia en Maya.
De brand heeft jullie niet tegengehouden.
Meer dan 50 jaar later zijn jullie nog steeds
‘alive and kicking’?
“Ja inderdaad, de drogisterij gaat nu
reeds vier generaties mee. Mijn papa

Luc is sinds vorig jaar met pensioen en
die heeft ongeveer 45 jaar in de zaak gewerkt. Wij zijn geleidelijk in de zaak gerold. Ik werk hier nu drie jaar, ik begon
rond de periode dat onze opa gestorven
is. Drie maanden later is de secretaresse
die hier al jarenlang werkte helaas ook
overleden. Ik heb toen een klik gemaakt:
het is nu of nooit. Ik heb de kans gegrepen en heb er nog geen moment spijt
van gehad”, aldus Davinia.
“Ik ben er sinds juni vorig jaar bijgekomen. Davinia’s papa Luc ging in september met pensioen en toen was ook
voor mij het juiste moment aangebroken. Ik heb altijd in de verkoop gestaan
en heb ook administratieve ervaring,
dus die kwam hier zeker wel van pas”,
zegt Maya.
Heeft Davinia jou moeten overtuigen om
mee in de zaak te stappen?
“Neen eigenlijk niet. Mijn broer Yannick
heeft hier twee jaar gewerkt tot mijn
vader Marc overleden is. Hij wilde
graag dat er altijd iemand van zijn gezin ook mee in de zaak zou blijven. Dat
was voor mij het signaal om mee in de
zaak te stappen in de plaats van mijn
broer”, vertelt Maya.
“Op 22 april 2014 overleed onze opa
André en voorlopig konden onze vaders
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Marc en Luc nog even voort. Hoewel
Marc’s gezondheid het liet afweten,
bleef de winkel bestaan en maakte ik
mijn intrede. Uiteindelijk overleed Marc
in januari 2017 ten gevolge van kanker,
en aangezien Luc met pensioen zou
gaan was de toekomst van de winkel
onzeker. Het was geen gemakkelijke
periode, maar we zijn enorm blij dat wij
met z’n tweetjes de familiezaak toch
hebben kunnen voortzetten”.
Hoe zien jullie de toekomst van de zaak?
Nog eens 105 jaar erbij?
“Dat zou geweldig zijn! Ik heb zelf geen
kinderen, dus dat wordt misschien wat
moeilijk. Maar het zou natuurlijk wel
mooi zijn als de drogisterij nog lange
tijd in de familie zou kunnen blijven”,
vindt Maya.

“Graag willen we blijven groeien, een
nieuwe wind door de zaak laten gaan
en er meer een eigen draai aan geven.
We zouden het hier wat willen verjongen, want de tijd is soms een beetje
blijven stilstaan. Wat de inrichting be-

treft, zal er weinig veranderen, maar
een likje verf kan geen kwaad en we
zouden ook gebruik willen maken van
een nieuw en makkelijker kassasysteem”, besluit Davinia.

Drogisterij Thiry bleef zelfs open tijdens Wereldoorlog I, geen vanzelfsprekende periode
om de winkel draaiende te houden. Daar is nog een leuke anekdote aan verbonden. De
winkel kon blijven voortbestaan, louter door de verkoop van… zeep.
Er was een enorme vraag naar zeep tijdens de oorlog,
maar die was zeer moeilijk te krijgen. Jules Thiry, de
overgrootvader van Maya en Davinia had echter net een
grote pallet Sunlight-zeep ingeslagen. Dankzij die enorme bestelling kon de winkel blijven voortbestaan, enkel
door zeep te verkopen. Het product is vandaag nog altijd
verkrijgbaar in de winkel.
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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

Lassaut
Traditie / Ambacht / Kwaliteit

Artisanale Koffiebranderij & Shop

Branderij & Shop
Industrieweg 3 - 3190 Boortmeerbeek

Aangename salons met elk hun eigen sfeer.
Alle faciliteiten voor een prachtig huwelijksfeest,
stijlvolle recepties, familiefeesten, groots diner,
bedrijfsfeest, seminaries, vergaderingen.
Tot 300 personen.
Airco, terras, siertuin, helihaven.
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Kortrijksebaan 75
B 3220 Holsbeek (via E314 afrit 21)
T. +32 (0) 16 44 65 71
info@lassaut.be
www.lassaut.be

)

Gratis ruime private parking
voor u en uw genodigden.

(E3

in foodhall “De Smidse”
Sluisstraat 10 - 3000 Leuven

Een stukje Hawaï
in Leuven
Poké bowls: de kans is groot dat je er nog nooit over gehoord
had. Poké (spreek je uit als Pok-Kay) is een typisch Hawaïaans
gerecht en betekent zoveel als ‘in stukken snijden’. Het heeft
niets te maken met de Japanse tekenfilmfiguurtjes van Pokémon,
maar alles met lekker en gezond eten. In wereldsteden als New
York, Parijs en Barcelona heeft Poké stilaan z’n plaatsje veroverd
tussen de burger- en sushirestaurants. Carlo Celis (27) brengt
met ‘Sticks & Bowls’ de Hawaïaanse keuken naar Leuven.
In september vorig jaar opende ‘Sticks
& Bowls’ de deuren in het gebouw van
het vroegere restaurant ‘De Clijne
Taefel’ in de Naamsestraat. Het is de
tweede Poké-zaak van het land. Carlo is
blij met hoe de zaken momenteel lopen. “We zijn het najaar goed doorgekomen en alles draait goed. We kijken
nu al uit naar de zomer. Dat moet ons
piekmoment van het jaar worden.
Misschien zelfs met foodtrucks hier en
daar. Poké is een koud gerecht, dus ideaal om op een bankje of in het stadspark op te eten in het zonnetje.”
Aan de oprichting van zijn Poké-zaak is
veel voorbereiding vooraf gegaan. “We
hebben veel opgepikt van de Pokérestaurants in Nederland. We gingen
verschillende keren op werkbezoek en
bestudeerden hun gerechten met de
bedoeling om ze nog beter te maken.
Maar ik heb ook veel hulp gekregen van
de collega’s uit de Leuvense horeca.
Onder andere de mensen van saladbar
‘Lettuce’ en van restaurant ‘Baracca’
hebben mij enorm geholpen met hun
ervaring”, aldus Carlo.
Het team van ‘Sticks & Bowls’ bestaat
vooral uit studenten en een paar vaste
werkkrachten. “Iedereen die hier werkt,
weet perfect hoe alles hier in elkaar zit.
Ze kunnen de gerechten klaarmaken, de
kassa bedienen, uitleg geven bij alle ingrediënten, … We willen voor onze
klanten graag het verschil maken en
hen bedienen met de glimlach”, vervolgt de zaakvoerder.
Voor Carlo is dit lang niet z’n eerste horeca-avontuur. Een paar jaar geleden start-

te hij met ‘Chez Les Kadees’, een studentenrestaurant. Dat concept sloeg echter
niet zo goed aan waardoor Carlo in 2016
het faillissement moest aanvragen. Tot
voor kort werkte hij bij ‘Balls & Glory’ in
de Tiensestraat, het gehaktballenrestaurant van tv-kok Wim Ballieu. “Ik had daar
een vast contract en veel vrienden. Ik heb
dus wel eens diep moeten nadenken
toen ik dit voorstel kreeg,” zegt hij. “Maar
ik heb niet lang getwijfeld. Het kriebelt
bij mij altijd om te ondernemen.”

Poké aan huis
Carlo is erg blij met zijn keuze voor een
pand in de Naamsestraat. “De
Naamsestraat is aan een flinke opmars
bezig. Veel gebouwen moeten nog wat
opgewaardeerd worden, maar dat is een
kwestie van tijd. Sommige mensen verklaarden mij gek, maar hier komt enorm
veel volk voorbij. Kijk maar naar koffiebar ‘Noir’ of ‘De Kapbar’, dat zit daar bijna iedere dag stampvol”, zegt Carlo.
Maar toch is leveren aan huis de toekomst, vermoedt hij. Momenteel werkt
‘Sticks & Bowls’ al samen met UberEats
en Deliveroo. Al is dat niet met volle
overtuiging. “Het concept van die bedrijven slaat aan in de grote steden,
maar voor Leuven zal dat niet zo lang
meer duren”, beweert Carlo. Hij ziet ze
eerder als een noodzakelijk kwaad.
“Als restaurant geef je tot 33% van het
totaalbedrag af om je producten door
hen te laten leveren. Als er problemen
zijn of te weinig koeriers op drukke momenten kunnen we niet zelf ingrijpen.
Je bent volledig afhankelijk van hen.
Daarom investeert het restaurant bin-

nenkort in eigen elektrische fietsen om
zelf te kunnen leveren.
De uitbater van ‘Sticks & Bowls’ droomt
nu al van een tweede restaurant. “In
steden als Antwerpen, Brussel of Gent
willen we op termijn ook graag een
Poké-restaurant uit de grond stampen.
Het is niet de bedoeling dat dit enkel
een Leuvens verhaal blijft, maar geef
ons nog een paar jaar”, lacht Carlo.
Sticks & Bowls
Naamsestraat 45, Leuven
www.sticksandbowls.be

Poké: wat is het?
Poké is een Aziatisch geïnspireerd gerecht
op basis van stukken groenten, rijst en
meestal vis of kip. Als basis kies je bij
‘Sticks & Bowls’ voor sushirijst, quinoa of
een groentenmix. Daarna bepaal je of je
het gerecht aanvult met kip, vis of volledig
vegetarisch wil gaan.
Een speciaal sausje maakt de poké af en
brengt het gerecht verder op smaak. Poké is
volledig koud en wordt doorgaans uit een
kommetje gegeten. Je kan ook kiezen om
de poké als een burrito te laten oprollen.
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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

Lichtplan voor Grote Markt
en Oude Markt
De stad Leuven pakt uit met een nieuw verlichtingsplan voor de
Grote Markt, de Oude Markt en de Kortestraat. “Met duurzame
verlichting en een doordachte plaatsing van functionele en
monumentverlichting willen we de sfeer en de eigenheid van
de pleinen versterken, met aandacht voor de gebouwen, de
publieke ruimte en de sociale veiligheid”, zegt schepen van
Openbare Werken Dirk Robbeets.
De Grote Markt is een beschermd stadsgezicht en is omringd met historische
en formele gebouwen zoals de SintPieterskerk, het stadhuis en het Tafel
rond, het voormalige gebouw van de
Nationale Bank waarin nu The Fourth
Hotel en restaurant Tafelrond zijn ondergebracht. Om dat formele aspect te
belichten, komen er nieuwe verlichtingsaccenten op de monumenten, zoals bijvoorbeeld op de kapel van de
Fiere Margriet, de mechanische klokkenluider of jacquemart Meester Jan,
de torenklok en het onafgewerkte portaal van de Sint-Pieterskerk en de ramen van het stadhuis. Deze verlichting

tussen de twee markten beter belichten. De bestaande armaturen die over
de Kortestraat gespannen zijn, worden
vervangen door discretere lampen. Ook
de lichtreclames worden subtieler.

Timing

Op de Oude Markt, met zijn vele cafés
en terrassen, is er vooral ’s avonds en ’s
nachts veel beweging. Deze ‘lounge van
Leuven’ krijgt openbare verlichting met
wit licht en een warme kleurtemperatuur. De dakpunten en pompen op het
plein krijgen extra lichtaccenten en de
bestaande verlichting op de gebouwen
wordt minder fel.

De aanpassing van de verlichting gebeurt in fases. Half november vorig
jaar werd een proefopstelling geplaatst
op de Grote Markt, de Oude Markt en
de Kortestraat. Op deze manier onderzochten de ontwerpers welke lichttemperatuur, welk soort lamp en welke plaatsing het mooiste effect gaf.
Deze test wordt momenteel geanalyseerd. De komende maanden zal de
verlichting geleidelijk aangepast worden. Tegen de lente van 2020 moet het
volledige lichtplan uitgerold zijn. De
stad Leuven ontwierp het nieuwe
lichtplan samen met Radiance 35. De
werken zullen uitgevoerd worden door
Eandis.

De Kortestraat, de straat tussen de
Grote Markt en de Oude Markt, krijgt
lichtsporen op de grond die het pad

Foto’s: Radiance 35.

zal sober en klassiek zijn, met wit licht
en koele kleurtemperaturen.
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BMW Juma Leuven
Brusselsesteenweg 72
3020 Herent
Tel. 016 49 98 70
www.juma.bmw.be

Echt rijplezier

1,9-2 L/100 KM • 44-46 G/KM CO2

Leuvense podiumkunstensite
op zoek naar ontwerper
De Hertogensite, een enorm stadsontwikkelingsproject op
de site van de oude ziekenhuizen in het hart van de Leuvense
binnenstad, zal vanaf nu geleidelijk worden ontwikkeld.
Tijdens de komende jaren worden in de zone - begrensd door de
Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer en de Minderbroedersstraat tussen 500 en 540 woningen voor verschillende doelgroepen
gerealiseerd, maar wordt ook plaats gemaakt voor handel, zorg en
cultuur. Eén van de mogelijke opties is een podiumkunstenzaal.

gend om deze zaal te bouwen; er kan
dus eventueel ook een ander multifunctioneel gebouw verschijnen. Beide
opties gaan wel uit van gelijkaardige
volumes en een gelijkaardige omgang
met het aanwezige erfgoed.
Schepen van Ruimtelijke Ordening Carl
Devlies (CD&V) liet al eerder weten dat
Leuven pas de volgende legislatuur een
beslissing zal nemen over de plaats
waar een nieuwe grote podiumkunstenzaal zal worden gebouwd. De huidige
coalitie zal wel voorbereidingen treffen,
maar de knoop zal pas worden doorgehakt in 2020. De uiteindelijke keuze van
de bouwplaats is in principe afhankelijk
van de uitslag van de verkiezingen.
Oppositiepartij N-VA vindt de voormalige
busstelplaats van De Lijn aan de Vuur
kruisenlaan vlak bij het Leuvense station
immers beter geschikt als locatie voor
een podiumkunstenzaal. Die site ligt volgens hen centraler en door de aanwezigheid van parking De Bond, de B-Parking
aan de achterzijde van het station en
Parking Vaartkom is er meer parkeerruimte in de buurt beschikbaar. Deze site
is tevens vlot bereikbaar met zowel de
wagen, de fiets als het openbaar vervoer.
De Hertogensite daarentegen zal in de
toekomst autoluw worden.

Deze afbeelding is geen ontwerp, maar toont ruwweg de inplanting van de podiumkunstensite.
(beeld: stad Leuven)

Om te bekijken wat op deze locatie mogelijk is, schreef de stad Leuven samen
met de Vlaamse Bouwmeester een
open oproep uit. Via dit systeem hoopt
Leuven heel wat expertise aan te trekken en binnen een jaar de juiste ontwerpers te vinden om het project in de
toekomst te kunnen realiseren. Kandi
daten konden hun voorstellen indienen
tot 4 maart.
De Hertogensite vormt het sluitstuk
van de herontwikkeling in de benedenstad. Na het Barbarahof en het Jan
seniushof wordt hier een groot woongebied aan het water ontwikkeld waar
veel aandacht is voor groen, erfgoed en
andere functies zoals handel, cultuur

en zorg. De Hertogensite wordt één van
de grootste Leuvense binnenstedelijke
bouwprojecten ooit en situeert zich op
een terrein van 6,9 ha. Het enorme gebied in de binnenstad komt vrij door de
verhuis van de ziekenhuisfuncties van
Sint-Pieter en Sint-Rafaël naar campus
Gasthuisberg.
Het reeds goedgekeurde ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) geeft op de site twee
opties: de integratie van een podiumkunstenzaal met een commercieel gedeelte of een multifunctioneel gebouw
waar ook plaats is voor handel, horeca
en gemeenschapsvoorzieningen. Op de
site is 7.400 m² beschikbaar voor dit
project. Het rup maakt het niet dwin-

“De oppervlaktes die de stad wil bouwen
op de Hertogensite kunnen we gemakkelijk bouwen aan de Vuurkruisenlaan. Er is
een totale oppervlakte tussen 6.000 en
10.000 m² beschikbaar. In ons voorstel
plannen we eveneens een grote (1.000
plaatsen) en een kleinere zaal (400 plaatsen), vergaderlokalen en een foyer met
horeca. Een zaal aan de Vuurkruisenlaan
zou je bovendien kunnen combineren
met een congrescentrum zodat er ook
overdag activiteiten zijn. Ondergronds
kan zelfs ook een fuifzaal worden voorzien”, aldus Tine Eerlingen namens de
Leuvense N-VA.

Trekpleister
Volgens schepen Devlies ligt de oude
busstelplaats echter een stuk uit het centrum en alle andere culturele instanties
in Leuven, wat de plek naar zijn gevoel
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Voor al uw kookgerei
DIESTSESTRAAT 32

I

3000 LEUVEN

I

TEL 016 22 5015

I

WWW.KOOKHUYSMAFRANS.BE

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
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zat. doorlopend 10-16 uur
zon- en feestdagen gesloten
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minder aantrekkelijk maakt. Ook ruimtelijk gezien vindt hij de Hertogensite de
meest geschikte locatie. De ontwerpers
voorzien voor de podiumkunstenzaal
een volume aan de Brusselsestraat waar
naast het commerciële deel ook plaats
kan worden vrijgemaakt voor twee zalen, een foyer, een café en backstageruimten. De zaal kan zowel aansluiten
op een nieuw plein langs de Brusselse
straat als op de Romaanse Poort en het
restant van het voormalige gasthuis. De
vestiging op de Hertogensite zou bovendien een trekpleister zijn in dit stadsdeel en een flinke boost betekenen voor
de handelaars in deze omgeving. Indien
de podiumkunstenzaal hier zou komen,
kan op langere termijn ook de verouderde zaal Minnepoort naast het conservatorium aan de Dirk Boutslaan worden
afgebroken.
“We bestudeerden in een eerdere fase
ook al verschillende mogelijke inplantingsplaatsen. Leuven heeft wat infrastructuur voor podiumkunsten betreft
echter snel een update nodig; anders
kunnen we niet langer voldoen aan hedendaagse en toekomstige noden. Om
in dit dossier niet te veel tijd te verliezen indien de volgende coalitie de podiumkunstenzaal op deze plek zal bouwen, wil het stadsbestuur hiervoor alvast voorbereidingen treffen en nagaan
wat vandaag mogelijk is. Passief afwachten zou het proces niet alleen nodeloos vertragen, maar zelfs onmogelijk kunnen maken”, aldus Carl Devlies.

hele benedenstad zou betekenen. Ver
schillende voorbeelden in binnen- en
buitenland bewezen dat dergelijke gebouwen een positieve invloed uitoefenen
op hun brede omgeving. Zeker een ‘open
gebouw’ in combinatie met een goed
openbaar domein kan een hele buurt opnieuw tot leven brengen. Dat gebeurde
ook met de inplanting van museum M
aan de Leopold Vanderkelenstraat, wat
een goede zaak is voor de hele binnenstad”, verklaart schepen van Cultuur
Denise Vandevoort (sp.a).

Dubbele opdracht
Daarom schrijft de stad nu in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester
een open oproep uit om meer expertise
te verwerven en de juiste ontwerpers te
vinden voor dit project. De architectuuren ontwerpbureaus die deelnemen aan
deze open oproep kregen een dubbele
opdracht: ze moeten zowel infrastructuur ontwerpen (met onder meer een
gebouw voor podiumkunsten) als een
masterplan voor de bredere omgeving.
De infrastructuur en de omgeving moeten één geheel vormen, elkaar versterken en samen een levendig en interessant deel van Leuven worden. De nieuwe culturele infrastructuur moet niet

alleen het visitekaartje van de hele
buurt worden, het moet door zijn ontwerp en werking ook het omliggende
stedelijke leven bezielen en inspireren.
De open oproep vraagt een ontwerp voor
een nieuw, cultureel gebouw in de
Brusselsestraat. De ziekenhuistorens verdwijnen. Het oude Sint-Pieterszieken
huis, dat nu onzichtbaar ligt, komt weer
onder de aandacht en kan samen met de
nieuwbouw deel uitmaken van het nieuwe complex. In de nieuwbouw komen
een ruimte waar een groot podium van
minimum 500 m² in kan samen met ongeveer 1.000 zittende bezoekers, en een
tweede ruimte waarin een podium van
minimum 200 m² past en 400 tot 500 zittende bezoekers.
Beide ruimtes moeten zodanig flexibel
zijn dat ze activiteiten kunnen bieden
voor zowel zittend als staand publiek.
Daarnaast worden ook heel wat andere
functies voorzien, zoals een publiek
toegankelijk dak, een horecazaak en repetitieruimtes. Samen moeten ze voor
een stedelijke sfeer zorgen waar iedereen zich thuis voelt en bezoekers en
producenten in ideale omstandigheden
kunnen ontspannen en werken.

“Het Leuvense schepencollege kiest in
eerste instantie voor de Hertogensite
omdat goede culturele infrastructuur in
deze omgeving een katalysator voor de
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NIEUWE JEEP® COMPASS
HERBEREKEN UW ROUTE

VOLLEDIG UITGERUST VANAF € 24.400
Uconnect 8,4” navigatiesysteem met phone mirroring • Lichtmetalen 17”-velgen • Cruise control •
Park Assist achteraan en achteruitrijcamera • Forward Collision Warning Plus • Lane Departure Warning Plus

Ervaar zelf de Compass bij uw Jeep®-verdeler.

(L/100 KM) : 4,4 - 6,9 NEDC

(G/KM) : 117 - 160 NEDC

21/02/17-83495-03

AUTOSTAD HAASRODE

Neringenweg 46 - 3001 Heverlee - 016 400 267
MAN011221EEQ Jeep Locales Compass Fev 297x210 BEL NL v2.indd 1

30/01/2018 13:09

Drukkerij
Artilla

“Specialist
digitaal drukwerk
van 1 tot 1000 exemplaren”
Snelle leveringstermijnen - personaliseren flexibel - hoog kwaliteitsdrukwerk alle papiersoorten op voorraad

Wat kan je zo al bij ons laten drukken?
-

ontwerpvoorstellen, drukproeven
gelegenheidsdrukwerk
naamkaartjes, postkaarten, placemats
posters, flyers, folders
mailings (eventueel gepersonaliseerd)
nieuwsbrieven
eindwerken

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

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

keuken open van 12u00 tot 14u00 en van 18u30 tot 21u00
Gesloten op zondag en maandag

www.artilla.be

www.restaurantdartagnan.be

Fietsenparking
Om die nieuwe infrastructuur zo ambitieus en optimaal mogelijk in te vullen, komt er de komende maanden en
jaren een intens traject met de vele bestaande culturele spelers in Leuven.
Naast de culturele infrastructuur moeten de ontwerpers ook een ondergrondse fietsenparking voor minstens
300 fietsen tekenen. Een autoparking
komt er bewust niet. De bezoekers die
toch met de wagen komen, kunnen terecht in de rand- en centrumparkings:
in de toekomstige parking De Bruul of
op het Sint-Jacobsplein.
Niet alleen het gebouw en de parking
moeten ontworpen worden, ook de aangrenzende ruimtes rond het gebouw en
het openbare domein tussen de nieuwe
infrastructuur en de Romaanse Poort
zitten in de ontwerpopdracht. Die omgeving is zeer belangrijk, omdat ze de link
vormt tussen de bestaande en de nieuwe culturele infrastructuur. Aan de huidige ingang van het Sint-Pieters
zie
kenhuis komt een groot plein. Dit plein
gaat zuurstof en licht brengen in de
smalle Brusselsestraat en zal het begin
van het autovrije winkelgebied markeren. Het kan samen met park De Bruul,

de Dijleterrassen en de Vismarkt de
nieuwe publieke structuur vormen
waarop de benedenstad zich de komende jaren gaat ontwikkelen.
De ontwerpers moeten dus niet alleen
een visie hebben op de nieuwe culturele infrastructuur en haar omgeving,
maar ook op de bredere omgeving: de
Podiumkunstensite. Ze gaan een masterplan uitwerken dat zal functioneren
als een soort onderlegger, waarop de
rest van de omgeving zich kan ontwikkelen. Daarom moet het ontwerpteam
bestuderen hoe het nieuwe gebouw en
de openbare ruimte zich kunnen verhouden tot hun vele buren, waaronder
het eeuwenoude erfgoed van de Ro
maanse Poort en de Predikherenkerk,
de Brusselsestraat met haar vele winkels, het toekomstige park midden in
de Hertogensite, de in de toekomst
opengelegde Dijle met het Dijlepad en
de omgeving van het Kloosterhotel.
“Door de infrastructuur en de omgeving
samen te laten ontwerpen via een open
oproep toont de stad Leuven haar dubbele ambitie. We willen niet alleen onze
culturele infrastructuur aanpassen aan
de noden van vandaag en morgen, maar

Timing
podiumkunstensite
• Start open oproep: februari 2018
• Briefing kandidaten: maart 2018
• Jury visienota’s: juni 2018
• Beoordelingscommissie schetsontwerpen:
november 2018
Mogelijk verloop na de keuze van de locatie
door de volgende coalitie:
• Gunning van de opdracht: maart 2019
• Opmaak ontwerp: 2019 - 2020
• Indienen bouwaanvraag: 2021
• Aanbesteding: medio 2021
• Aanvang werffase: begin 2022
• Realisatie: najaar 2023

ook een functioneel en fascinerend stuk
stad ontwikkelen met een eigen identiteit en uitstraling die zuurstof geeft aan
de Leuvense benedenstad. De nieuwe
ontwikkelingen kunnen de bestaande
omgeving versterken waardoor het hele
gebied kan uitgroeien tot een aantrekkelijke ontmoetingsplek en een bruisend
kunstenkwartier”, besluiten de schepenen Carl Devlies en Denise Vandevoort.
Foto’s: Michiel De Cleene / Team Vlaams
Bouwmeester.

BTS heeft nieuw bestuur
Guy Dierick gaf de voorzittersfakkel
van de wijkhandelsvereniging Boven
Tiensestraat (BTS) door aan Philip Van
Hal, zaakvoerder van The Green Spot.
Dat werd bekendgemaakt tijdens de
nieuwjaarsreceptie van deze handelswijk op zondagmiddag 14 januari in
het plaatselijke sushirestaurant Kyoto.
Het nieuwe team bestaat voorts nog
uit ondervoorzitter Pieter Lesage van

Imaginist, penningmeester Els Cuy
vers van Au Flan Breton en Nadia
Roeckaerts van Two-Ten Art Gallery.
De uittredende BTS-voorzitter schonk
Louis Tobback als dank voor zijn inzet
voor Leuven tijdens zijn burgemeesterschap een handgemaakt ludiek kunstwerkje van Two-Ten met 24 figuurtjes
aan een ketting, waarbij elk aanwezig

gemeenteraadslid gevraagd werd om
een figuurtje in een pot te laten zakken.
Dierick ging ook in op het detailhandelsplan en op het trambusplan dat hij
in 2015 overmaakte aan het stadsbestuur en dat hij intussen heeft aangepast en hij zong samen met de talrijke
aanwezigen het door hemzelf geschreven liedje ‘Leive is de neigste stad’.
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TE KOOP in HEVERLEE

4 Nieuwbouw woningen | 2 Nieuwbouw appartementen
voor info mail naar luc@dewitenpartners.be

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

Boek voor jarige stadsschouwburg
In 1867 werd in Leuven met gepaste trots een eigen
schouwburg geopend. Het was een prachtige theaterzaal,
welbewust opgetrokken als blikvanger van de huidige
Bondgenotenlaan. Helaas werd het gebouw tijdens de grote
brand van 1914 totaal verwoest. De wederopbouw liet
jammer genoeg 20 jaar op zich wachten. Pas in 1938 vond de
feestelijke heropening plaats. Bijgevolg werd in 2017 de 150ste
verjaardag van de schouwburg gevierd én is deze tegelijk anno
2018 exact 80 jaar oud. Die verjaardag werd recent afgerond
met de publicatie van een fraai boek.
Gemeenteraadslid Luc Ponsaerts pleit ervoor om de stadsschouwburg uit te bouwen tot een toeristische trekpleister. “Als
je de eretrap van dit prachtige gebouw
opwandelt om in de overweldigende foyer terecht te komen, dan droom je toch
weg? Laat ons eens werk maken van een
schouwburg die ook buiten de voorstellingen (gedeeltelijk) toegankelijk is of een
functie krijgt, de status van het gebouw
waardig”, zegt Ponsaerts.
“Ooit werd geopperd om, in navolging
van o.a. de Bourla Schouwburg in
Antwerpen en de Brasserie de Foyer NT
Gent, in de foyer een Grand Café te vestigen. Die plannen zijn nooit uitgevoerd. Waarom onderzoeken we niet

hoe de schouwburg (of een specifiek gedeelte ervan, zoals de foyer) ook buiten
de voorstellingsmomenten een functie
kan krijgen, zodat het gebouw omwille
van zijn artistieke belevingswaarde een
open huis wordt waarvan zowel de
Leuvenaar als de toerist kunnen genieten”, vindt het raadslid.
Het Leuvense Stadsarchief publiceerde
naar aanleiding van de 150ste verjaardag
van de schouwburg zopas een nieuw
boek over de bewogen geschiedenis van
deze Leuvense cultuurtempel. Stads
archivaris Marika Ceunen en Koen
Dobbelaere vertellen daarin het opmerkelijke verhaal van de bouw en de wederopbouw van de schouwburg.

De voorstelling van het boek op zondag
4 februari ging gepaard met een overweldigende belangstelling, waardoor
een heleboel stoelen moesten worden
bijgesleept om alle aanwezigen in de
foyer een plaatsje te kunnen geven.
Ook schepen van Cultuur Denise
Vandevoort die het welkomstwoordje
tijdens de boekvoorstelling verzorgde,
stelde vast dat de opkomst blijkbaar
groter dan verwacht was. Leuven heeft
een zeer warm hart voor de schouwburg, het theater en cultuur in het algemeen, zoveel werd hier door de massale belangstelling nog eens duidelijk gemaakt.
Los van de lezenswaardige teksten die
een uitstekend beeld geven van de
soms toch erg bewogen geschiedenis
van de Leuvense stadsschouwburg, maken vooral de vele (ontwerp)tekeningen, foto’s en de talrijke oude affiches
dit boek tot een echt hebbeding voor al
wie van Leuven houdt. Een affiche van
De Dijlezonen uit 1913 (pagina 133) of
de stadsrevue uit 1944 (hulde aan de
bevrijders), waarbij Adolf Hitler de
kookpot ingaat (pagina 139) zijn slechts
twee van de vele voorbeelden, maar
deze nostalgische afdrukken maken
van deze mooie uitgave een klein archief op zichzelf.
De ‘Bewogen geschiedenis van een tempel
vol schoonheid – 150 jaar Leuvense
schouwburg’ kost 20 euro en is te koop in
de stadsschouwburg (Bondgenotenlaan 21)
en bij het Stadsarchief (Rijschoolstraat 4).
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Speciale stadswandeling
voor handelaars
De Koninklijke Leuvense Gidsenbond, tegenwoordig ook bekend
als Leuven+, herinnert nog even aan de stadswandeling die
op dinsdag 24 april speciaal wordt georganiseerd voor de
Leuvense handelaars, horeca-uitbaters, hun familie en vrienden.
Deelnemen aan de wandeling ‘Ontdek Leuven met Rooie Oortjes’
kost slechts 6 euro, ter plaatse te betalen op de plaats van
afspraak: om 19 uur vóór het historische stadhuis op de Grote
Markt. Het einde van de wandeling is voorzien omstreeks 21 uur.

Leuven+ staat al zeventig jaar ten dienste van toeristen en bezoekers. Iedereen
heeft ze al wel eens in het straatbeeld
gezien: een gids met een groep toeristen of een vereniging op sleeptouw.
Misschien heb je je zelfs al eens afgevraagd wat zo’n gids vertelt? Want in
Leuven is nog veel meer te zien dan het
stadhuis, de Grote Markt, de SintPieterskerk, het Groot Begijnhof of de
Oude Markt. Het antwoord op die vragen krijg je tijdens ‘Ontdek Leuven met
rooie oortjes!’, een speciale wandeling
voor de Leuvense middenstand, hun familie en vrienden.
De gidsen van Leuven+ nemen je mee
langs bekende en minder bekende ge-

bouwen, straatjes en plekken in de
stad. Onderweg krijg je alles te horen
over hoe het gesteld was met de
preutsheid vroeger en nu, verneem je
meer over Adam, Eva en andere blote
beelden in de gevel van het stadhuis,
kom je alles te weten over de lichtekooien in het Pauscollege, krijg je informatie over het liefdesleven van Karel V
en Napoleon, wordt dieper ingegaan op
de romances bij studenten en studentinnen en zal je worden bijgepraat over
ontuchthuizen, overspel, seks, lingerie
en liefde.
Inschrijven kan tot 2 april door een
mailtje te sturen naar mertenslucie@
skynet.be. Het wordt een prettige en

unieke ervaring en de gidsen kijken
ernaar uit om een keer samen met de
Leuvense handelaars op stap te gaan.
De Leuvense Gidsenbond bestaat sinds
mei 1947. De gediplomeerde stadsgidsen leiden dagelijks bezoekers rond in
het Nederlands, Engels, Frans, Duits,
Spaans en ‘Leives’. De gidsen hebben
altijd nauw samengewerkt met de stad
Leuven en stonden mee aan de wieg
van het toeristische beleid van de stad.
In de loop der jaren hebben de
Leuvense stadsgidsen een zeer gevarieerd programma opgebouwd met voor
elk wat wils. Zo zijn er ook uitstappen
met de fiets, kan je speciale thematische wandelingen of stadsspelen meemaken en kan je desgewenst op stap
met een begijntje.
www.gidsenleuven.be
Foto: Fréderic Van Hoof – Visit Flanders.

Wonen
boven
winkel
voordeliger
Vlaams minister van Financiën
Bart Tommelein maakt het fiscaal
voordeliger om te wonen boven
een winkel. De bedoeling is leegstand in winkelkernen tegen te
gaan.
Wie in een winkelarm gebied een
winkel tot woning wil ombouwen,
kan daarvoor drie jaar vrijstelling
van de onroerende voorheffing
krijgen. Maar daar zijn strenge
voorwaarden aan verbonden.
Tommelein heeft die voorwaarden nu afgeschaft. Ook trekt de
Vlaamse regering de termijn van
drie naar vijf jaar op.
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Bij Taste kom je om te eten én om te beleven. We laten je proeven van
verfijnde gastronomie waarbij we nieuwe smaken en producten niet
uit de weg gaan. We streven naar echte smaaksensaties en een pure
streling voor de tong.
Hoor, zie, voel, ruik en proef de Tastesfeer als je bij ons komt eten en
vooral… geniet.

Taste is je zesde zintuig

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

Nieuwe Europese betaalrichtlijn
Europa lanceert een nieuwe Payment Services Directive (PSD2)
of betaalrichtlijn. De opvolger van de PSD1 die tien jaar
geleden werd gelanceerd moet één juridisch kader creëren
voor eenvoudiger, veiliger en efficiënter betalingsverkeer
in heel Europa. De meest ingrijpende verandering is dat
banken verplicht worden om de rekeningen van klanten en
de informatie op die rekeningen, open te stellen voor erkende
derde partijen. Bedrijven (niet alleen banken) kunnen op die
manier betalingen voor je regelen, het saldo op je rekening
checken en rekeninginformatie ophalen.
Vandaag is het al zo dat een derde partij zoals bijvoorbeeld Payconiq je kan
vragen om te connecteren met je rekening. Als je daarmee instemt, kan
Payconiq om haar diensten te kunnen
uitvoeren toegang krijgen tot je rekeninginformatie. Als klant beslis je zelf
of je derde partijen toegang wil geven
tot je rekening. Een bank mag dus nooit
zomaar je gegevens vrijgeven. Je kan
bovendien op elk moment de verleende
toegang stopzetten.
Met de komst van PSD2 mogen bovendien geen extra kosten meer aangerekend worden voor bepaalde betaalmethodes. Een webwinkel mag bijvoorbeeld nu nog een kleine toeslag vragen
wanneer je betaalt met een kredietkaart. Dat mag niet meer.
Tegenwoordig kan je op heel wat nieuwe manieren betalingen uitvoeren.
Denk maar aan betalingen via een vingerafdruk of gezichtsherkenning. Daar
waren echter nog geen Europese richtlijnen over. PSD2 introduceert nieuwe,
strenge regels om je veiligheid te garanderen.
Bij het toegang geven tot je rekening,
wordt wel aangeraden altijd goed na te
gaan of je het bedrijf voldoende vertrouwt. Wees ook alert voor zogenaamde phishingmails. Criminelen kunnen
mogelijk misbruik maken van PSD2
voor frauduleuze doeleinden. De nieuwe wetgeving zal de komende tijd naar
verwachting een vloedgolf aan financiële apps en toepassingen teweegbrengen.

Het is nog af te wachten welke grote
spelers zich zullen aandienen op de betaalmarkt. Naast voor de hand liggende
maatschappijen zoals Mastercard, Visa,
PayPal en de banken zelf hebben vooral
grote winkelketens, vliegtuigmaatschappijen en telecombedrijven interesse om een graantje mee te pikken.

Waarschijnlijk zullen ook de grote technologiereuzen zoals Google, Facebook,
Amazon en Apple zich in de strijd gooien, al is de eerder gelanceerde mobiele
betalingsdienst van deze laatste (Apple
Pay) tot nog toe geen denderend succes.
Er zullen waarschijnlijk ook meer prijsen tarievenvergelijkers op de markt komen. Belgen zijn nu nog vrij trouw aan
hun bank. Maar wanneer het mogelijk
wordt met een simpele druk op een app
te switchen van bank of rekening kan
dat snel veranderen.
Er zijn nog veel juridische en technische
vragen over de nieuwe spelregels. Tevens
moeten ook nog heel wat beveiligingsen privacykwesties uitgeklaard worden.
Wie is bv. aansprakelijk bij een hacking?
En zullen retailers te weten kunnen komen of een consument daadwerkelijk
iets koopt na een advertentie? Het wordt
een voortdurend afwegen tussen gebruiksgemak, veiligheid en privacy.

Gele olifant
wordt afgebroken
Begin volgend jaar zal het Sint-Pietersziekenhuis aan de Brusselstraat worden
afgebroken. Op de plaats van deze gigantische blok die in de volksmond weleens
‘de gele olifant’ wordt genoemd, en in de zone tussen de Kapucijnenvoer, de
Minderbroedersstraat en de Brusselsestraat wordt de Hertogensite ontwikkeld.
In totaal komen op de Hertogensite 540 wooneenheden, waaronder een groot
aantal appartementen, maar ook enkele woningen met tuin. Op de site is ook
nog plaats voor het cohousingproject
BotaniCo, een welzijnstoren, een
park met de opengelegde Dijle en het
museum HistarUZ van UZ Gasthuis
berg. Vermoedelijk is er ook plaats
voor de podiumkunstensite. Het geheel moet klaar zijn tegen 2023.
Volgens de UZ Leuven verloopt hun
verhuis uit het Sint-Pietersziekenhuis
volgens schema en zal het gebouw
eind dit jaar volledig leeg staan. Als
er geen beroepsprocedure gestart is,
zal het oude ziekenhuis begin 2019
tegen de vlakte gaan.
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Goed zitten

Thuis én bij de collega’s.

is een recht.

Ergonomie en design • Woon- en kantoorconcepten
DINING
MEETING
WORKING
WAITING
LOUNGING
E AT I N G I N
G AT H E R I N G
OUTSIDE
Bierbeekstraat 18, 3360 Bierbeek
T 016 46 80 41
info@sioen-furniture.be
www.sioen-furniture.be
TOONZAAL MET PARKING

ssst...

SecretSale
profiteer nog t.e.m. 18 maart van onze

BATIBOUW-CONDITIES
op een gelimiteerde* selectie
BEURSMODELLEN

KLAFS SAUNA’S
HOTSPRING SPA’S
INFRAROODCABINES
ZWEMSPA’S
*
Zolang de
voorraad strekt.

kom langs in één van onze showrooms
Gervi Leuven
Aarschotsesteenweg 584 – 016 447 034
Gervi Maasmechelen
Rijksweg 539 – 089 760 536
Gervi Hasselt
Herkenrodesingel 11a – 011 230 860
Gervi Sint-Martens-Latem Kortrijksesteenweg 200 – 09 231 44 31
www.gervi.be

facebook.com/gervigivesyoumore

748.000 euro voor fontein
Herbert Hooverplein
Het ontwerp van de grote waterspeelfontein die op het Herbert
Hooverplein zal worden geïnstalleerd, is klaar. De fontein
visualiseert de eerste stadsomwalling. De werken aan de
fontein beginnen op 30 april en moeten tegen de zomer worden
afgerond. Het project kwam tot stand na een wedstrijd en werd
gewonnen door het bureau LINT uit Utrecht, dat sinds kort
actief is onder de naam 'Flux landscape architecture'. Het totale
budget voor de fontein bedraagt 748.000 euro. De plaatsing
van de waterpartij past in de heraanleg van het Monseigneur
Ladeuzeplein en het Herbert Hooverplein.
"Op het Herbert Hooverplein komt er
naast extra groen en een groter plein
ook een prachtige waterspeelfontein,
met een doorsnede van 18 m. De fontein krijgt de vorm van het stratenplan
van Leuven zoals Jacob van Deventer,
de beroemde Nederlandse cartograaf
het in 1550 uittekende. Je zal in de tekening van de fontein kunnen zien waar
de stadsomwalling ligt, waar de stadspoorten zich bevonden, en welke delen
van de omwalling vandaag nog bestaan
en je dus nog kan bezoeken”, vertellen
schepen van Toerisme en Erfgoed Dirk
Vansina en schepen van Openbare
Werken Dirk Robbeets.
“In de stadsomwalling komen waterverstuivers en ledverlichting, wat in het
donker heel mooi om zien zal zijn.
Leuven is een stad met veel water,
dankzij de Dijle, de Vunt en de Voer. Dat
is ook te zien in het ontwerp van deze
nieuwe waterspeelfontein. De loop van
de rivieren in de binnenstad zal met
een watergoot en een zestigtal fonteinspuiters uitgebeeld worden. Ook in de
spuiters zelf zal ledverlichting zitten”,
vervolgt de schepen.

Belangrijk om weten is dat de fontein en
de andere nieuwigheden op het plein de
wekelijkse vrijdagmarkt of de jaarlijkse
kermis niet zullen hinderen. De fontein
zal regelbaar zijn, zodat hij kan uitgezet
worden in de winter en tijdens de vrijdagmarkt of bij evenementen. Hij is zo
gemaakt dat er marktkramen op kunnen staan zonder schade te berokkenen
aan de fontein. Ook aan vandalisme is
gedacht. Zo kan de fontein detecteren
wanneer er zeep in belandt, iets waarmee studenten zich al eens bezighouden. Als dat gebeurt valt de fontein stil
en wordt het water vernieuwd.

Stadsomwalling
De fontein past in het stadsproject om
de historische stadsomwalling opnieuw
te visualiseren in het straatbeeld. “De

elf stadspoorten van de eerste stads
omwalling rond Leuven zullen opnieuw
zichtbaar zijn, met verlichte strips uit
cortenstaal verwerkt in de straten. Dat
is een verwijzing naar de vandaag zeldzame ijzerzandsteen, die destijds gebruikt werd om de omwalling te bouwen. De bestaande restanten van de
omwalling zullen we restaureren, bijvoorbeeld in het stadspark, op de
Hertogensite en in het Handbooghof”,
vertellen Dirk Vansina en Dirk Robbeets.
De oude stadsomwalling van Leuven is
grotendeels verdwenen en niet meer
zichtbaar in het straatbeeld. Het project
wil die oude muur weer zichtbaar en
beleefbaar maken en op de mentale
kaart van bewoners en bezoekers van
Leuven zetten. De stadsomwalling
wordt niet letterlijk hersteld, maar herkenbaar gemaakt door middel van elementen in de openbare ruimte. De elementen vertellen over de historie en de
ligging van de muur in de stad Leuven
en geven een idee van de maat, continuïteit en het strategische belang voor
Leuven. De elementen vormen een
reeks die de continuïteit van de muur
benadrukken en de muur als geheel
herkenbaar maken.
'Flux landscape architecture' die samen
met 'Rots Maatwerk', 'Haller Brun' en
'Annika Devroe landschapsarchitectuur'
verantwoordelijk is voor het ontwerp,
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Kia.com

Gemaakt voor de subliemste
wegen op aarde.

2 jaar garantie
2 j a a r g a r a n t oi ep b r e u k
op breuk

*
*
*
***
g r at i S r e CgHrtat
Z e ti St erne C H t Z e t t e n
Va n H e t M Va
o n tnu H
u re t M o n t u u r

De nieuwe Kia Stinger. Long live driving.

Beeld u de weg in die voor u ligt. Het gevoel van een luxueuze cabine rond u. En onder de motorkap een
opwindende 3,3-liter twin-turbo V6-motor met 370 pk die rijden opmerkelijk dynamisch maakt. Dat alles met
een iconische kracht die al het overige in de schaduw zet. De nieuwe Kia Stinger geeft u dit alles en meer.

KIA Stinger center Gilcon Leuven

Geldenaaksebaan 321 | 3001 Leuven | T 016 40 04 36 | F 016 40 97 51 | www.gilcon.be

*7 jaar garantie of 150.000 km (wat het eerst wordt bereikt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).

5,6 - 10,6 l/100 km (NEDC*)

147 - 244 g/km (NEDC*)

*Volgens de nieuwe WLTP-testmethode bedraagt het brandstofverbruik van deze wagens .,.l/100 km en de CO2 uitstoot … g/km. Vanaf 1 september 2019 zullen enkel de WLTP-waarden beschikbaar zijn. Zie het koninklijk besluit van 5 september 2001.

info en voorwaarden in de winkel

info en voorwaarden in de winkel

2 jaar garantie
s p e c i a l iosp tb rke ui kn d e r b r i l l e n

specialist kinderbr

***
g r at i S r e C H t Z e t t e n
Va n H e t M o n t u u r
info en
voorwaarden in de30
winkel
TIENSESTRAAT
• 3000 LEUVEN

T 016 23 61 92 • F 016 20 82 00

2 jsa p
a re gcairaa nl tiise t
op breuk

kinderbrillen

ma - vr: 9u - 18u · za: 10u - 18u ∙ do & zo gesloten

***
g r at i S r e C H t Z e t t e n
Va n H e t M o n t u u r

TIENSESTRAAT 30 • 3000 LEUVEN
T 016 23 61 92 • F 016 20 82 00

info en voorwaarden in de winkel

ma - vr: 9u - 18u · za: 10u - 18u ∙ do & zo gesloten

specialist kinderbrillen

TIENSESTRAAT 30 • 3000 LEUVEN
T 016 23 61 92 • F 016 20 82 00

ma - vr: 9u - 18u · za: 10u - 18u ∙ do & zo gesloten

wil nadrukkelijk aandacht geven aan
de oude stadspoorten door middel van
een markering die moet bijdragen aan
het besef van waar de oude stadsomwalling zich bevond. De oorspronkelijke muur was 1,70 m breed, in het ontwerp wordt deze maat in de openbare
ruimte weergegeven door twee metalen
strips van beide 10 cm breedte aan de
buitenzijde. (zie foto's onderaan) De
twee strips lopen van gevel tot gevel en
doorsnijden alle bestaande verharding.
In de lijnen zijn de namen van de poorten opgenomen. Het metaal geeft het
element overdag een monumentaal en
subtiel karakter, ‘s avonds komt de
oude poort door verlichting tot leven.
De poorten samen geven een besef van
de ligging van de stadsomwalling, telkens als bewoners of bezoekers de stad
binnenkomen of verlaten. Er wordt ook
een wandelroute gemarkeerd langs de
stadsomwalling en een zitelement geplaatst met informatie over het ontstaan en de ligging van de muur. Door
een zitelement te combineren met informatievoorziening is het niet nodig
om nieuwe borden te plaatsen in de
openbare ruimte en zijn de informatiepunten tegelijk ook verblijfsplekken op
de route.
(Visualisaties: Flux landscape architecture).

Parkeertijd shop-and-go
verlengd tot 45 minuten
De maximale parkeertijd op de ongeveer honderd shop-and-goplaatsen,
waar je gratis kan parkeren om een snelle boodschap te doen, wordt na
overleg met en op voorstel van handelsvereniging Liefst Leuven verhoogd van
30 naar 45 minuten. Het schepencollege
besliste ook om drie extra shop-andgoplaatsen aan te leggen in de Tiense
30 minuten gratis park
eren zonder ticket
straat, net vóór de Tiensepoort.

Shop & Go

“Eind december ging het college van
burgemeester en schepenen akkoord
met de verlenging van de parkeertijd
voor de shop-and-goplaatsen. De gemeenteraad besliste op de raadszitting
van eind januari over de aanpassing in
het reglement. Zodra de verkeersborden en de parkeersensoren aangepast
zijn, kan iedereen er 45 minuten gratis
parkeren”, aldus de schepenen Erik
Vanderheiden, Dirk Robbeets en Carl
Devlies.

Parkeer je wagen op
één

van de Shop & Go plaa
tsen

Sensoren registreren
je aanwezigheid

start

geen ticket

30 min. gratis
Shop & Go

geen parkeerschijf

meer dan 30 min.
RETRIBUTIE

geen gsm

Stad Leuven
Professor Roger Van
Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Danny Van Assche
baas van Unizo
Danny Van Assche (45) volgt Karel Van Eetvelt op als gedelegeerd bestuurder
van Unizo. Deze laatste heeft Unizo dertien jaar geleid en maakte in oktober
vorig jaar de overstap naar de Belgische bankenfederatie Febelfin. Danny Van
Assche is licentiaat in de Economische Wetenschappen en behaalde een doctoraat in de Politieke en Sociale Wetenschappen. Hij woont in Wilrijk.
Van Assche is geen onbekende in middenstandskringen: hij was verschillende
jaren afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen. De voorbije jaren werd
hij geconfronteerd met de witte kassa, die voor de horeca moeilijk ligt. De sector kon die kassa, die zwartwerk moet tegengaan, lang tegenhouden. Door de
druk voldoende hoog te houden, verkreeg de sector dat in ruil voor de witte
kassa de flexi-jobs werden ingevoerd. Dat zijn deeltijdse banen waarop minder
sociale lasten moeten worden betaald dan op reguliere banen.
Voordien, van 2005 tot 2010, werkte Danny Van Assche al op de studiedienst
van Unizo als adviseur Sociale Zaken. Die grote affiniteit met de organisatie,
met haar leden en met het sociaal overleg, vormden de belangrijkste elementen om Van Assche voor te dragen als nieuwe bestuurder. Hij was één van de
drie namen op een shortlist en de meest voor de hand liggende kandidaat
om Unizo te leiden, een organisatie die de belangen van zowat 110.000 zelfstandigen en kmo’s behartigt.
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Specialist alle
huishoudtoestellen
beter, maar niet duurder

GRIETENS ELEKTRO

IN HET WOUD

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

Slaapmode en Huishoudlinnen

Brusselsestraat 38 – 40 • 3000 Leuven
016/22 53 15 • inhetwoud@skynet.be
Webshop www.inhetwoud.be

Op zoek naar de beste
partner om mee te
bouwen aan jouw succes?

samen
slim
ondernemen

SBB ondersteunt ondernemers en
vrijberoepsbeoefenaars als een echte coach.
Of je nu start met je eigen zaak, deel uitmaakt
van een groepspraktijk of een familiebedrijf
runt, onze specialisten begeleiden je in elke
fase van je ondernemersverhaal.
Ons persoonlijk advies - op maat van
elke klant - in combinatie met onze
performante digitale tools garanderen een
resultaatsgerichte aanpak. Zo bouwen we
samen aan jouw succes.
SBB Accountants & Adviseurs
Vuurkruisenlaan 2, 3000 Leuven
tel. 016 24 51 59 | fax 016 24 70 27
leuven@sbb.be | sbb.be

Nieuwe Europese privacywet
op komst
Vele handelaars hebben waarschijnlijk nog nooit gehoord
van GDPR. Vanaf eind mei zullen deze vier letters voor heel
wat ondernemingen verregaande gevolgen hebben. Het gaat
om de nieuwe Europese privacywet die nogal omslachtig
‘General Data Protection Regulation’, afgekort GDPR, werd
gedoopt. In het Nederlands heet dat de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Concreet zal deze nieuwe Europese wetgeving waken over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Euro
pese burgers. Organisaties en bedrijven
moeten vanaf 25 mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens ze verzamelen, hoe deze data worden gebruikt en hoe
ze beveiligd zijn, eender of ze nu worden
bewaard in een datacenter of in de cloud
binnen of buiten de Europese Unie.
Staatssecretaris voor Privacy Philippe De
Backer noemt de nieuwe wet een kans
voor bedrijven om hun databeheer te professionaliseren en het vertrouwen van de
consumenten in het bedrijf te versterken.
“In de digitale economie overleven immers alleen die bedrijven die het vertrouwen van hun klanten niet beschadigen”,
zegt De Backer.
Wanneer de GDPR binnen enkele maanden in werking treedt, zullen bedrijven
enkel nog data mogen bijhouden van
klanten die hiervoor hun expliciete toestemming hebben gegeven. De betrokkenen moeten ook geïnformeerd worden over hoe deze data worden verzameld en verwerkt en kunnen ook eisen
om alle info over hen te wissen. Grote
bedrijven die veel en gevoelige gegevens
verwerken, moeten zelfs een Data
Protection Officer (DPO) aanstellen.
Eventuele datalekken of diefstallen
moeten binnen de 72 uur verplicht gemeld worden aan de privacycommissie.
De Backer bereidt momenteel een
Belgische wet voor waarin alles in detail
wordt geregeld. De privacycommissie
wordt vanaf 25 mei ook een controlerende instantie en krijgt een afzonderlijke inspectiedienst die ter plaatse bedrijven zal kunnen controleren. Een

wetsvoorstel om dat mogelijk te maken, wordt momenteel in de Kamer behandeld. De privacyinspecteurs zullen
zich aanvankelijk richten op het doen
toepassen van de nieuwe regels, maar

zullen ook boetes kunnen opleggen die
kunnen oplopen tot 4% van de omzet
van het betrokken bedrijf.
Een aantal ondernemingen zullen nog
heel wat werk voor de boeg hebben om
te voldoen aan alle eisen. De nieuwe
wet omvat immers veel meer dan een
aantal regeltjes volgen, maar zal soms
een compleet nieuwe cultuur eisen
over hoe in het bedrijf wordt omgegaan met data en klantengegevens.
Voor een handelaar is het belangrijk
zich hierover zeer tijdig te informeren,
want de nieuwe wet heeft grotere gevolgen dan de meesten vermoeden of
denken.

Leuven
Convention
Bureau gestart
De samenwerking tussen de KU Leuven en
Iris Rademaekers (Hoofd dienst
Toerisme Leuven bestaat al sinds 2011.
Congres en Event KU Leuven), Geertrui
Vanloo (Adjunct-stadssecretaris), Koen
Sindsdien is het aantal congressen sterk
Debackere (Algemeen beheerder KU
toegenomen. Van de bijna 500.000 overLeuven) en schepen van Toerisme Dirk
nachtingen in 2016 in Leuven zijn er zowat
Vansina geven de aftrap van het
30% toe te schrijven aan congressen. Het
Leuven Convention Bureau.
aantal meeting-overnachtingen is tussen
2010 en 2015 gestegen van 32.000 naar 137.000. Studies wijzen uit dat Leuven
nog meer groeipotentieel heeft in het segment congrestoerisme.
“Leuven heeft inderdaad alle troeven om het congrestoerisme te doen groeien.
De troeven die we gaan uitspelen zijn kennis, technologie en gezondheid.
Daarnaast is Leuven zeer interessant als congresbestemming omwille van
haar veilig en cosy karakter, alles bevindt zich hier op wandelafstand en dankzij het aanwezige monumentale erfgoed en cultuuraanbod heeft Leuven ook
een grote belevingswaarde”, vertelt schepen van Toerisme Dirk Vansina.
Daarom wordt de samenwerking tussen de universiteit en Toerisme Leuven nog
intenser verankerd door de start van het ‘Leuven Convention Bureau’. Middelen
en personeel worden gebundeld en Toerisme Vlaanderen subsidieert de coöperatie. Door deze samenwerking kan Leuven internationaal nog sterker op de
kaart worden gezet als een geprefereerde bestemming voor meetings.
Het ‘Leuven Convention Bureau’ biedt een duidelijke meerwaarde aan de potentiële klant, verhoogt de efficiëntie door het bundelen van mensen en middelen
en versterkt de uitstraling van de partijen. Bovendien wordt Leuven als stad van
kennis en innovatie uitgedragen en wordt de economische impact verhoogd.
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Het Hyundai gamma:

klein, groot & compleet.

Ontdek de verlengde saloncondities bij je Hyundai verdeler**.

Kessel-Lo Motors

Diestsesteenweg 600, 3010 Kessel-Lo

Tel 016 26 16 77

JAAR

3,4 - 7,5 L/100KM • 89 - 175 G CO2/KM (NEDC)
WAARBORG ZONDER

KILOMETERBEPERKING

* De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van
het garantieboekje. Adverteerder: Korean Motor Company N.V. (invoerder), Pierstraat 229, 2550 Kontich - BTW BE 0404.273.333 RPR Antwerpen - DEXIA IBAN BE 36 5503 3947 0081 - BIC GKCCBEBB Niet contractuele foto. Milieuinformatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be - ** De verlengde saloncondities zijn geldig voor particulieren van 01/02/2018 t.e.m. 28/02/2018.

Geniet elke zondag van onze verrukkelijke buffetten.

Open: Ons buffetrestaurant is geopend op zon- en feestdagen
van 12:00 tot 20:00 uur. Voor allerhande feesten kan men
7 dagen op 7 bij ons terecht. Voor inlichtingen of besprekingen
zijn wij aanwezig op maandag van 14:00 tot 20:00 uur.

Open: Ons buffetrestaurant is geopend op zon- en feestdagen
van 12:00 tot 20:00 uur. Voor allerhande feesten kan men
7 dagen op 7 bij ons terecht. Voor inlichtingen of besprekingen zijn
wij aanwezig op maandag van 14:00 tot 20:00 uur.

Lindenhof • Booischotsestraat 1 • 3128 Baal • 016 53 52 37
info@feestzaallindenhof.be • www.feestzaallindenhof.be

Horeca blijft bezorgd over witte
kassa en verkeerscirculatieplan
Danny Justens, de voorzitter van Horeca Leuven, gaat ervan
uit dat het actuele jaar beter zal zijn dan 2017. Daarop wijzen
althans een aantal factoren. “De economische vooruitzichten
zijn zeker niet slecht; denk maar aan de historisch lage
werkloosheidgraad en aan de voorziene groei van de economie
in 2018. Hierbij kan een innovatieve en creatieve horeca garen
spinnen”, zei hij tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van
zijn organisatie in de Salons Georges.

hoop dat die er in de loop van het jaar
komen. Het heeft immers geen zin om
een vrij duur horecabeleidsplan te bestellen als daar nadien niets mee gedaan wordt. Het wordt een uitdaging
voor onze schepen van Middenstand
om in het laatste jaar van deze legislatuur hiervoor de nodige budgetten los
te weken en ervoor te zorgen dat de
studie niet verticaal geklasseerd wordt
in het archief. We zullen met Horeca
Leuven alvast de vinger aan de pols
houden”, belooft de voorzitter.
Wat het verkeerscirculatieplan betreft
staan we volgens Danny Justens iets
minder ver. “Nadat het plan onverkort
werd ingevoerd in 2016 en 2017 zijn we
dikwijls op een muur van onbegrip gebotst. Nauwe samenwerking met Liefst
Leuven, dat de belangen van alle handelaars behartigt, drong zich op en samen proberen we resultaten te behalen. In het voorjaar heeft Horeca Leuven
een vergadering belegd met onze belangrijkste leveranciers. Van verschillende kanten ontvingen we klachten
van moeilijke leveringen of leveringen
die omzeggens niet meer konden gebeuren omwille van de moeilijke verkeersomstandigheden”.

Hotelgasten
Ondervoorzitter Cafés Maurice Vanderauwera (R.) en voorzitter Danny Justens (L.) van Horeca Leuven lieten
burgemeester Louis Tobback repliceren op hun grieven.

Justens staat ook stil bij een aantal dossiers waarvoor Horeca Leuven zich in
2017 heeft ingezet. “Onze horecacoach
Evert Thys, wiens aanstelling ik hier vorig jaar kon aankondigen, heeft zich in
2017 ontpopt tot een gedegen bruggenbouwer tussen Horeca Leuven en het
stadsbestuur. Onder zijn impuls is de
positieve wisselwerking tussen beide
instanties versterkt. Deze verstandhouding was in het verleden al aanwezig,
maar ondertussen is een nieuwe boost
ontstaan die ons werk op vele gebieden
heeft gefaciliteerd en ontmijnd. Horeca
Leuven is vastbesloten om Evert hierbij
onvoorwaardelijk te blijven steunen en
roept alle leden en niet-leden op om
hetzelfde te doen”, stelt Justens.

Op het lokale vlak trekken volgens
Danny Justens vooral drie voor de horeca belangrijke projecten de aandacht:
het horecabeleidsplan, het verkeerscirculatieplan en de lopende procedure bij
de Raad van State over het geregistreerde kassasysteem, de zogenaamde ‘witte kassa’.
“Het horecabeleidsplan werd verleden
jaar op deze receptie aangekondigd
door de schepen van Middenstand en
mezelf. De kick-off vergadering vond
toen plaats in januari. In de loop van
2017 werd het plan uitgerold en nu kan
het effectief omgezet worden in veranderingen op het terrein. Dat laatste vereist echter bijkomende middelen en ik

“De hotelsector meldde ons de moeilijke bereikbaarheid voor de hotelgasten in de binnenstad. De complexiteit
van de bewegwijzering naar de parkings bleek ook een probleem. Na lang
aandringen van Liefst Leuven en
Horeca Leuven konden we een aantal
aanpassingen bekomen en zit er nog
een vergadering aan te komen. Hope
lijk zijn nog aanpassingen van het verkeerscirculatieplan mogelijk. Het plan
zal niet drastisch gewijzigd worden,
laten we ons daarover geen illusies
maken, maar verbeteringen en wijzigingen moeten volgens ons kunnen en
daarvoor zullen we ons blijven inzetten”, belooft Justens.
De procedure bij de Raad van State die
Horeca Vlaams-Brabant en Horeca
Leuven gestart hadden tot de nietigverklaring van de reglementering inzake de
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Bloemen Vannerum

bvba

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

PAUL THIRY Decor

• 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

+
+
+
+
+
+

muurbekleding
vloerbekleding
raambekleding
meubelen
decoratie
verf

Brusselsesteenweg 10 I

3020 HERENT

T +32 (0)16 230 250

I

F +32 (0)16 230 650

I

info@thirydecor.com
www.thirydecor.be

(Leuven)

witte kassa loopt nog. “Pas in oktober vorig jaar werden de adviezen van de auditeur ontvangen en die waren niet gunstig
voor onze procedure. Ondertussen is een
antwoord opgesteld en verstuurd binnen
de wettelijke termijn. Nu is het wachten
op een beslissing van de Raad van State.
Tegen de zomermaanden zou er een uitspraak kunnen zijn. Horeca Vlaanderen
blijft zich in elk geval onverminderd inzetten voor flankerende maatregelen, die
er nog niet of onvoldoende zijn”, beklemtoont Danny Justens.
Hij juicht alvast wel de flexijobs voor gepensioneerden en de makkelijkere toepassing van de overuren in de sector toe,
maar wijst tegelijk op de schaduwzijde
hiervan. “De flexijobs zijn inmiddels ook
mogelijk geworden in andere sectoren
zoals bij bakkers, slagers en kappers,
waarbij de vraag zich opdringt of we nog
wel voldoende flexi’s zullen vinden in de
horeca. Ik hoop dat onze ministers en
staatssecretarissen niet blind blijven
voor de alarmerende faillissementscijfers in de horeca. Dit is immers alvast
één hitlijst waar we met stip op nummer één staan: 2.000 falingen in 2017,
ondanks een verbeterende conjunctuur.
Hopelijk zien we een kentering in 2018”,
aldus de horecavoorzitter.

aangeworven die geen onbekende is
van de Leuvense horeca: Frank Houben
is een gewezen collega van Steve Mes
mans en een voormalige horeca-agent
in Leuven. We wensen Frank alvast veel
succes in zijn verdere loopbaan bij
Horeca Vlaanderen. Het kwaliteitstraject zal in 2018 uitgerold worden”, signaleert Danny Justens.

Horecagids
In samenwerking met de toeristische
dienst van de stad Leuven werd op
maandag 15 januari tevens de nieuwe
toeristische Horecagids 2018 voorgesteld.
Ongeveer 130 adverteerders waarvan 90
horeca-uitbatingen tekenden in voor
deze editie. Horeca Leuven hoopt de goede samenwerking met en financiële
steun vanwege de toeristische dienst
eveneens na deze legislatuur nog jaren te
kunnen voortzetten. Het boekje is in vele
horecazaken gratis verkrijgbaar.
“Horeca Leuven heeft vorig jaar voor
het eerst in zijn geschiedenis de kaap
van 330 leden gehaald. Vorig jaar was ik
fier dat we de drempel van de 300 leden

overschreden hadden en nu zijn het er
nog 10% meer! In 1995, toen ik aan mijn
eerste voorzitterschap begon, waren er
welgeteld 70 leden. Uiteraard is dit niet
alleen mijn verdienste, maar is dit het
werk van een ganse ploeg bestuursleden van vroeger en nu die in de loop
der jaren een hechte vriendenclub geworden zijn. Ik wil hier nog een warme
oproep doen om lid te worden, want samen kunnen we meer en hoe talrijker
we naar buiten kunnen komen hoe
meer we zullen bereiken. De tijd dat je
alleen de stoep voor je eigen deur veegde, is immers lang voorbij. Alleen samen kunnen we de uitdagingen voor de
volgende jaren aangaan”, stelt Danny
Justens.

Mandaat
Bij Horeca Leuven zijn dit jaar geen
nieuwe bestuursleden bijgekomen en
niemand is weggevallen. Alle mandaten werden voor een jaar vernieuwd en
Danny Justens werd voor de volgende
twee jaar in zijn mandaat als voorzitter
herbevestigd. “Het is wel voor de dertiende en laatste keer. Als ik dit man-

Een ander belangrijk item in dit nieuwe
jaar is de afschaffing van de vestigingswet. “Omwille van de Europese wetgeving is de vestigingswet per 1 januari
2018 niet alleen in de horeca, maar ook
in andere sectoren afgeschaft. Horeca
Vlaanderen blijft nochtans voorstander
van een zekere bewaking van de toegang tot de verschillende horeca-activiteiten als waarborg van een bepaald
kwaliteitsniveau en van de rendabiliteit
in de sector. Uit overleg met de Vlaamse
overheid bleek dat men daar dezelfde
mening toegedaan is. Bijgevolg werd
een kwaliteitsconvenant met de Vlaam
se overheid onderhandeld en ondertekend dat de procedure en de voorwaarden bepaalt om een kwaliteitskenmerk
te bekomen alsook de procedure om
het label eventueel in te trekken”.
“De verschillende categorieën waarin
men een kwaliteitskenmerk kan bekomen (voor restaurants, frituren, cafés, …)
worden bepaald. De basisvoorwaarde
(of zelfs enige voorwaarde) is steeds het
volgen of gevolgd hebben van een opleiding. In dit kader heeft Horeca
Vlaanderen een kwaliteitsconsulent
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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!

Truck Trading Brabant

www.ttbrabant.be

Brusselsesteenweg 74 • 3020 Herent • Tel. 016 49 92 00

THE NEW XF AND CF
PURE EXCELLENCE

New Generation
at Work

Uw key-dealer voor regio Brabant
2017_HANDELSZAKEN LEUVEN_185x138 mm.indd 1

13/05/17 10:39

Dany De Meirsman
(83) overleden
Het nieuwe jaar was nog maar drie dagen
jong toen we het droevige nieuws vernamen
dat het voormalige Leuvense horeca- en
handelaarsmonument Dany De Meirsman
was overleden. Hij werd 83. Dany De
Meirsman zette al op jonge leeftijd zijn eerste stappen in de horeca maar was in het
Leuvense vooral bekend als de baas van
Salons Georges op het Hogeschoolplein, aanvankelijk een restaurant dat hij
vanaf 1958 samen met zijn broer Georges uitbouwde tot een alombekende
traiteurdienst en feestzaal.

daat mag uitdoen, zal ik 26 jaar voorzitter van Horeca Leuven geweest zijn en
zal ik in 2020 met genoegen de fakkel
doorgeven aan de jongere generatie die
nu al aanwezig is in onze bestuursploeg”, kondigt hij aan.
Vervolgens mocht Louis Tobback toelichten hoe hij tijdens de voorbije 24
jaar van zijn burgemeesterschap
Horeca Leuven heeft ervaren. “Ik heb in
elk geval geen enkele van de vorige 23
nieuwjaarsrecepties van Horeca Leuven
gemist. Deze organisatie heeft echter
een vergissing begaan door deze bijeenkomst net tijdens de Dertig Dagen
Zonder Klagen te beleggen, al toonde
Danny Justens zich in vergelijking met
de vorige 23 edities wel ludiek. Wij worden ook niet zo makkelijk verkozen als
de voorzitter van Horeca Leuven, maar
moeten daar meer ons best voor doen”,
grapte Tobback.
“Wat het verkeerscirculatieplan betreft,
stel ik vast dat men in heel West-Europa
al een aantal jaren verkeersvrije en autoluwe zones aan het maken is; het kan
niet dat ze overal gek zijn. Als jullie geen
initiatieven nemen en geen zin voor dynamisme en innovatie opbrengen, gebeurt er niks. Het stijgende aantal horecagelegenheden in Groot-Leuven bewijst
in elk geval dat er een dynamiek is.
Daarnaast mag men toch niet te licht
over die vestigingswet heen gaan, want
we moeten ons afvragen waarom zovele
horecazaken failliet gaan. En voor de rest
reserveer ik jullie klachten voor mijn opvolger”, besloot Louis Tobback, die eveneens hulde bracht aan de twee Leuvense
horecalegendes Dany De Meirsman en
Pol Leemans die net voordien overleden
waren.

Ook voor het lokale verenigingsleven en vooral de middenstand in het algemeen heeft Dany veel betekend. In de jaren ’90 werd hij voorzitter van het
Handelaarsverbond Leuven, de organisator van de toenmalige Handelsbeurs
die onder zijn impuls uitgroeide tot de huidige Jaarbeurs en die hij in 1995
succesvol verhuisde van een uit de kluiten gewassen tentenkamp aan de
Diestsesteenweg naar de gloednieuwe Brabanthal in Haasrode. De Leuvense
Jaarbeurs was trouwens de eerste gebruiker van de nieuwe evenementenhal.
In 2005 kreeg De Meirsman als voorzitter van het Leuvense Handelaarsverbond
de Medaille van Verdienste van de stad Leuven uit de handen van burgemeester Louis Tobback. Het ging toen om de allereerste medaille, die nog
maar net in het leven was geroepen. Ook na zijn pensionering bleef Dany
aanwezig in het Leuvense straatbeeld. Zo trad hij jarenlang op als jurylid tijdens het populaire culinaire zomerevenement Hapje-Tapje. De jongste jaren
sukkelde De Meirsman met zijn gezondheid en hij was enkele jaren geleden
met zijn vrouw Mimi en zoon Eric verhuisd naar Westende.

Pol Leemans (67)
overleden
Vlak nadat het slechte nieuws van het overlijden van Dany De Meirsman ons bereikte, zat er
alweer slecht nieuws in onze bus. Ook Pol
Leemans, gedurende vele jaren één van de belangrijkste gezichten van AB InBev in de
Leuvense regio, overleed op de zesde dag van
het nieuwe jaar op 67-jarige leeftijd aan hartfalen. Ook hij stond, nota bene samen met Dany
De Meirsman, vaak mee in voor de jurering tijdens Hapje Tapje.
Pol Leemans begon zijn carrière in de jaren ’80 bij Jupiler. Toen na de fusie
met Stella Artois in 1988 brouwerij Interbrew ontstond, ging Leemans aan de
slag bij ‘de Stella’ in Leuven. Daar bracht hij het tot verkoopleider voor het
hele arrondissement Leuven. Nadat Pol Leemans met brugpensioen ging,
vond hij veel plezier bij zijn lievelingsvereniging, de basketbalclub Leuven
Bears, waar hij zich ontpopte als de motor van het volledige horecagebeuren
tijdens de thuismatchen.

De redactie van Handelen biedt aan de familie en vrienden van Dany De
Meirsman en Pol Leemans haar oprechte deelneming aan. Zij waren twee
fijne mensen die Leuven zal missen.

Foto’s: Visit Flanders / Toerisme Leuven.
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BIJ STAND BY KAN U BOUWEN OP MEER
DAN 20 JAAR ERVARING IN:
grootformaat digitaal printen
vlaggen en spandoeken
beletteringen van voertuigen,
panelen, gevels, ramen, banners, ...
draagbare displays
geprinte- en geplotte stickers

binnen- en buitensignalisatie
beprinte lampenkappen
canvasprints (met kader)
prints & folies voor interieur
raamdecoraties
en nog veel meer

Ambachtenlaan 33 • 3001 Heverlee (Leuven)
Tel: +32 (0)16 400 292 • Fax: +32 (0)16 400 139
primetime@stand-by.com • www.primetimegroup.be

Parkle: goedkoop
parkeren bij de buren
Je vrienden of familieleden willen graag op bezoek komen in
Leuven, maar ze kijken er tegenop om parkeerplaats te zoeken in
de binnenstad. “Misschien een volgende keer dan maar.” Klinkt
dit herkenbaar? Parkle wil de parkeeroplossing zijn voor mensen
die in een stad wonen en hun vrienden of familie graag willen
uitnodigen. Parkeren kan zonder zoeken en naast de deur.
Leuvenaar Chris De Herdt is één van de
twee bezielers van Parkle. Het idee is
ontstaan uit een persoonlijke frustratie.
Hij woont al jaren in de stad, maar zag
de sociale verbondenheid met sommige
vrienden of familieleden verwateren
omwille van de parkeerdruk in zijn stad.
“We willen stadsbewoners graag de kans
geven om zelf gastheer of gastvrouw te
spelen en parkeerplaatsen te reserveren
in hun eigen appartementsgebouw”, vertelt Chris. Momenteel loopt een proefproject met de bewoners van het appartementsgebouw ’t Roodhuys aan de Parijs
straat in Leuven. Zo’n 150 gebruikers in
het centrum van Leuven doen al mee.

Airbnb van het parkeren
Er zijn veel gebouwen waarin een groot
deel van de parkeerplaatsen regelmatig
leeg staan, gewoon omdat mensen op
verschillende momenten werken of er
een paar dagen tussenuit zijn.
“Stel: je wil drie vrienden uitnodigen om
’s avonds iets lekkers te gaan eten en ze
komen allemaal met de wagen. Je woont
in een appartementsgebouw en een
deel van de buren is ook ingescheven op
Parkle. Via Facebook Messenger stuur je
een berichtje naar onze bot, Liv heet ze.
Je vraagt haar of je drie parkeerplaatsen
kan reserveren voor vanavond tussen 16
uur en 21 uur en ze gaat meteen op
zoek. De buren uit het gebouw krijgen
een bericht, je maakt duidelijke afspraken en de plaatsen zijn gereserveerd. Zo
simpel is het”, legt Chris uit.
Wie z’n parkeerplaats via Parkle verhuurt, verdient maandelijks ook een
centje bij. Sommigen zelfs tot 300 euro
per jaar. “En onze tarieven zijn 20 tot 30%
lager dan bij de publieke parkeerplaatsen

in dezelfde buurt. Met andere woorden:
iedereen wint. Ze noemen ons wel eens
de Airbnb van het parkeren”, zegt Chris.

de Oude Markt, krijgt het derde drankje
gratis. Ik zeg maar iets. De mogelijkheden van het systeem zijn eindeloos.”

Een tijdje geleden deed Chris z’n plannen
uit de doeken bij schepen voor Mobiliteit
Mohamed Ridouani. “In het begin stond
hij er weigerachtig tegenover, maar toen
ik hem duidelijk kon maken dat we geen
extra parkeerplaatsen inpalmen, maar
enkel mensen naar de stad brengen die
een sociale band hebben met de stadsbewoners, was hij meteen verkocht. Hij begreep ook snel dat al die extra mensen in
de stad alleen maar goed nieuws zijn
voor de lokale handel”, zegt Chris.

De gastheer of gastvrouw is verantwoordelijk voor de parkeerplaatsen die
hij of zij voor de gasten huurt. “Veel
mensen regelen de parkeerkosten onderling door het eerste rondje te betalen. Hoe mooi is dat?” lacht Chris.

Joyn
Op termijn wil Parkle graag samenwerken met plaatselijke Leuvense winkeliers. Via acties of getrouwheidspremies
wil Chris graag leuke acties op poten
zetten. “De klantenkaarten van Joyn bijvoorbeeld zouden daar ideaal voor zijn.
Wie via Parkle naar Leuven komt en
iets gaat drinken in een nieuw café op

Parkle wil graag inspelen op de evoluties
die steden vandaag doormaken. “Leuven
heeft vorig jaar een nieuw verkeerscirculatieplan ingevoerd. Het openbaar
vervoer staat onder druk en de randparkings functioneren nog niet optimaal. Al
die dingen maken dat mensen nog meer
op zoek zullen gaan naar makkelijkere
en goedkopere manieren om hun auto
kwijt te geraken. We dromen ervan om
het project uit te breiden. We hebben
ook al initiatieven opgestart in Brussel,
Mechelen en Antwerpen”, besluit Chris.
www.parkle.io

Hoger btw-tarief
voor foodtrucks
Foodtrucks zullen hun klanten binnenkort een btw-tarief van 12% in plaats
van 6% moeten aanrekenen. Het tarief wordt daarmee gelijkgesteld met klassieke horecabedrijven zoals restaurants, koks aan huis en traiteurs. Het tarief
geldt ook voor foodtrucks die worden ingehuurd voor bedrijfsfeesten of huwelijken.
Omdat de foodtrucks voortaan als dienstverstrekkers worden behandeld,
zullen de succesvolste ook onder de regels van de ‘witte kassa’ vallen. Iedere
horecazaak die meer dan 25.000 euro omzet per jaar boekt uit bereide voeding moet zo’n geregistreerd kassasysteem gebruiken.
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Uitgesproken trendy en even geconnecteerd

SPECIALE LIMITED EDITION500 LIVE EDIZIONE .

• 7” U-Connect LIVE infotainmentsysteem Radio, MP3, USB, AUX & Bluetooth
• Integratie met Apple CarPlay (3) & Android Auto (binnenkort beschikbaar)
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(4)

• Lederen stuur met bedieningstoetsen
• Elektrisch regelbare en verwarmde buitenspiegels met chroomafwerking
fiat.be

89-115 G/KM NEDC

AUTOSTAD HAASRODE
Neringenweg 46 - 3001 Heverlee - 016 400 267
Brusselsesteenweg 3 - 3020 Herent - 016 400 267
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Word vandaag nog lid van

Op zoek naar heerlijke
koffie voor uw zaak?
Bel of fax
naar ons secretariaat
Fed. HO.RE.CA.

07/02/17-83494-03

BELANGRIJKSTE STANDAARDUITRUSTINGEN

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

The JAVA Coffee Company | www.tjcc.be | info@tjcc.be
Koffiebrander in Rotselaar sinds 1935 | T 016 300 400

Leuvense Persclub deelt prijzen uit
De Leuvense Persclub heeft voor de 15de keer de jaarlijkse
Hugo De Keyserprijs uitgereikt. Deze prijs, die in 2003 ontstond
naar aanleiding van het overlijden van een Leuvense collega, is
bedoeld voor mensen, groepen of initiatieven die het afgelopen
jaar het leven in Leuven aangenamer maakten in de zeer
brede zin van het woord. Alle journalisten die regelmatig over
Leuvense kwesties schrijven, kunnen kandidaten voordragen en
meestemmen om de laureaat aan te duiden. Dit jaar brachten
18 onder hen een stem uit.

stond de teller op 100.000 euro. Als
boodschap van hoop dat de ziekte ooit
zal kunnen overwonnen worden, nam
hij tijdens zijn tocht meer dan 800 brieven en kaartjes van kankerpatiënten
mee in zijn rugzak. Over zijn prestatie
schreef hij het boek ‘De lange tocht’.

Veerle Ausloos
Veerle Ausloos van Museum M werd
door de pers in de bloemetjes gezet als
‘Beste woordvoerder’. Zij wordt door
heel wat journalisten omschreven als
een woordvoerder waar je een huis op
kan bouwen en in haar geval zelfs een
prachtig museum. Haar enthousiasme
laat niet zelden een onuitwisbare indruk na op de Leuvense journalisten
waarvoor ze altijd bereikbaar is. Dat
verklaart waarom ze met meer dan het
dubbel van de stemmen de nummer
twee achter zich liet. Eervolle vermeldingen zijn er voor Jos Artois van
EcoWerf en het team van de Leuvense
politie met Marc Vranckx en Stephanie
Gille in de rangen.

Dany De Meirsman

Veerle Ausloos (Museum M), Jo Claes (schrijver), Luc Vanheerentals EN Patrick Staudt (resp. voorzitter en
secretaris van de Leuvense Persclub) en Mimi en Eric De Meirsman, echtgenote en zoon van Dany.

Jo Claes
Laureaat dit jaar werd de Leuvense
schrijver Jo Claes die vorig jaar zijn elfde
misdaadverhaal uitbracht. Behalve de
spannende boeken die duizenden mensen ontspanning bezorgen, is het universum waarin zijn romanpersonage
hoofdinspecteur Thomas Berg zich beweegt, geleidelijk een eigen leven gaan
leiden met onder meer speciale wandelingen waarbij locaties, bezienswaardigheden en horecazaken uit de boeken
bezocht worden. Daar komen zelfs buitenlandse toeristen op af. De boeken
zijn door de rake beschrijvingen van de
historische binnenstad en de vele weet
jes bovendien een uitstekend middel
om kennis te maken met Leuven.

Johan Swinnen
Johan Swinnen, hoogleraar oncologie
aan de KU Leuven, kreeg de persprijs
voor ‘De strafste prestatie van 2017’. Hij
legde op 33 dagen tijd de 2.400 km tussen Leuven en het Spaanse bedevaarts-

oord Santiago de Compostella al lopend
af. Dit komt neer op twee marathons
per dag. Swinnen deed dit vooreerst uit
dankbaarheid omdat zijn 19-jarige
zoon een kwaadaardige hersentumor al
vijf jaar overleeft. Met zijn tocht wilde
hij ook geld inzamelen voor kankeronderzoek. Bij aankomst in San
t iago

De recent overleden Dany De Meirsman
(zie pagina 45) ontving postuum een
Life Time Award. Hij was immers veel
meer dan de zaakvoerder van de bekende zaak Salons Georges op het
Hogeschoolplein die hij 30 jaar zou leiden. Zo was Dany jarenlang voorzitter
van het Handelaarsverbond Leuven,
voorzitter van Horeca Vlaams-Brabant,
ondervoorzitter van Horeca Leuven, bestuurslid van VVV Leuven, enz. Hij is
steeds een verbindende figuur geweest
met het hart op de juiste plaats en
heeft veel voor Leuven betekend.

6 op de 10 ondernemers klagen
over oneerlijke concurrentie
Steeds meer ondernemers (62%) klagen over de oneerlijke concurrentie waarmee ze geconfronteerd worden: zwartwerkers, bijberoepers, concurrenten
met goedkope buitenlandse werkkrachten, overheden, ... ze knagen allemaal
aan het concurrentievermogen van onze reguliere ondernemers.
Die betalen voluit belastingen, dragen bij aan de sociale zekerheid en financieren zo onze welvaart, terwijl ze moeten opboksen tegen concurrenten met
een vaak veel lagere kostenstructuur.
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Verhoging bierprijs is slechte grap
“Dit moet een slechte grap zijn met een afschuwelijke pointe
bovendien”, reageerde Christine Mattheeuws, voorzitter van
het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen op het nieuws dat
AB InBev andermaal de bierprijs met gemiddeld 3,04% verhoogt.
Er vielen inderdaad nogal wat horeca-uitbaters van hun stoel
nadat ze de plannen voor de prijsverhoging vernamen.
Amper een week eerder had de Euro
pese commissie AB InBev immers nog
op de vingers getikt omdat de bierbrouwer de Belgische handelaars en consumenten teveel zou laten betalen voor
de merken Jupiler en Leffe door de invoer van het eigen bier uit goedkopere
buurlanden te belemmeren.
“In januari verhoogde AB InBev de bierprijs voor handelaars met 2,83% en
voor horecazaken met 3,12%, goed voor
een gemiddelde prijsstijging met 3,04.
Niet alleen die beslissing is ronduit
fout, maar ook de timing ervan. Wij
krijgen nu al heel wat klachten binnen
van handelaars en horeca-uitbaters
naar aanleiding van het onderzoek van
de Europese Commissie dat vaststelde

dat AB InBev haar dominante positie
op de Belgische biermarkt misbruikt”,
stelt Christine Mattheeuws vast.
Sowieso zal deze nieuwe prijsverhoging de kleinhandel en de horeca in
ons land alweer pijn doen. Daarom
raadt het NSZ aan om die prijsverhoging integraal door te rekenen aan de
klant. “Dat is misschien geen sympathieke maatregel, maar wel een noodzakelijke, gezien de beperkte winstmarges in beide sectoren”, zo zegt
Mattheeuws.
Uit eerder onderzoek van de ondernemersorganisatie bleek dat een meerderheid van de handelaars de prijs effectief optrok na een prijsverhoging bij

de bierbrouwers, terwijl slechts een
vierde van de horecazaken dat deed.
Het NSZ verwacht bovendien ook dat
de andere grote brouwerijen in ons
land op korte of iets langere termijn
eveneens prijsverhogingen zullen doorvoeren. Dat was bij eerdere prijsverhogingen van AB InBev in ieder geval altijd zo.

Pleintje aan Justus Lipsius heraangelegd
Na de aanplanting van een aantal bomen en zitbanken is
de vernieuwing van het pleintje aan het standbeeld van
Justus Lipsius in de Bondgenotenlaan helemaal klaar.
Sinds de invoering van het verkeerscirculatieplan is het
plein deels autovrij geworden.

De afdeling Groenbeheer van de stad Leuven koos voor
amberbomen, die in de zomer mooie handvormige bladeren krijgen en in de herfst prachtig rood kleuren. De amberboom zou bovendien een uitstekende ‘stadsboom’ zijn
omdat hij goed gedijt in alle grondsoorten en weinig vatbaar is voor ziektes en insecten.

“Dat gaf ons de kans om het plein om te vormen tot een
aangename rustplek op de Bondgenotenlaan. Met succes,
want heel veel bezoekers en inwoners gebruiken het plein
met het nieuwe zitmeubilair graag om even te rusten, iets
te eten of een praatje te slaan”, zegt schepen van Openbare
Werken Dirk Robbeets.
Half januari werd het pleintje nu ook verfraaid met een
twintigtal bomen. “We kozen voor meerstammige bomen
van een groot formaat. Die zullen door hun speciale vorm
en grillige stammen het pleintje nog mooier maken. De
bomen zullen ondergronds verankerd worden en niet met
steunpalen, dit om het zicht op het plein en de bomen zelf
niet te verstoren”, aldus schepen van Openbaar Groen
Myriam Fannes.
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RestoBOB in 36
Leuvense restaurants
Liefst 36 restaurants werkten tijdens de voorbije
eindejaarsperiode en de twee eerste maanden van dit jaar mee
aan de campagne RestoBOB. De deelnemende zaken legden de
veilige chauffeurs extra in de watten, dit onder het motto: ‘veilig
op de baan na een avondje uit’.
Ze doen dat onder meer door originele
alcoholvrije dranken op de kaart te
plaatsen, maar de chauffeurs mogen
ook rekenen op een gadget, zoals een
promilletester, een sleutelhanger of
magneet met een recept voor een
mocktail, enz. Na afloop van de campagne verloot elk restaurant een kortingsbon van 40 euro onder de deelnemers.
De deelnemende restaurants zijn herkenbaar aan de sticker van RestoBOB.
De campagne is een samenwerking van
de stad Leuven met vzw Horeca Leuven,
vzw Oude Markt, politiezone Leuven,
De Lijn, het Vias institute, de beroeps-

vereniging van verzekeringsondernemingen Assuralia en de Belgische
Brouwers.

De deelnemende restaurants:
Bar Del Sol, Schapenstraat 105; Bar Louis,
Grote Markt 2; Bistro Lust, Wieringstraat
14; Brasserie Etoile D’Or, Tiensevest 13;
Brasserie Oud Leuven, Tiense
vest 12;
Café Leffe, Bondgenotenlaan 20A; Café
Sport, Martelarenplein 13; Absolut (brasserie), Mechelse
straat 177; Arenberg,
Kapeldreef 46; Carlisse, Arendstraat 1;
D’Artagnan, Naamsestraat 72; De blauwe
schuit, Vismarkt 16; De Kansel, Munt
straat 15; De Klimop, Martelarenplein 5;
De Nachtuil, Krakenstraat 8; De Optimist,

Vismarkt 7; De Rector, Oude Markt 4; De
Valck, Tiensestraat 10; Ellis Gourmet
Burger, Naamsestraat 5; Fonduehuisje,
Sint-Maartenstraat 12C; Gainsbourg,
Kardinaal Mercierplein 1; Gloria resto,
Arnold Nobelstraat 50; House of Lalibela,
Brusselsestraat 59; Improvisio, Brussel
sestraat 63 B; Il Peperoncino, Mgr. La
deuzeplein 32; Lukemieke, Vlamingen
straat 55; Toeareg, Parijsstraat 37; Mea
ting Room, Oude markt 12; Mykene,
Muntstraat 44; New Mexico, Muntstraat
32-34; Nieuwe Tijd, Parijsstraat 32; Noord
oever, Vaartkom 17 A; Nour El Kamar,
Parkstraat 125; Osteria Michele, Tiense
straat 23; Savoye, Savoyestraat 11 en Tur
quoise, Naamsevest 6.

Rechtszekerheid voor overuren en flexi-jobs
de horeca worden dus niet langer ter discussie gesteld en
blijken ondertussen ook een regelrecht succes.
De flexi-jobs en de overuren maken deel uit van de compenserende maatregelen van het horecaplan die de regerering op vraag van de horecafederaties heeft ingevoerd
ter begeleiding van de geregistreerde kassa. Sinds december 2015 kunnen mensen die minimaal vier vijfde werken,
belastingvrij bijklussen in de horeca. De vakbonden argumenteerden dat flexi-jobbers worden gediscrimineerd ten
opzichte van andere horecawerknemers. Klopt niet, zo
oordeelde het Grondwettelijk Hof.

De beroepsfederatie Horeca Vlaanderen en de werkgeversorganisaties reageren tevreden op de uitspraak van het
Grondwettelijk Hof over de rechtsgeldigheid van de flexijobs en de goedkope overuren in de horeca. Het Hof heeft
het beroep van de horecavakbonden om de wet te vernietigen eind september ongegrond verklaard. De flexi-jobs in

Daardoor is het voor eens en altijd mogelijk om in de horeca met flexi-jobbers te werken. In de horeca en in bepaalde handelszaken die afhankelijk zijn van piekmomenten, is het nog altijd niet evident om tijdelijke werknemers
te vinden die gedurende enkele uren kunnen inspringen.
Door de uitspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt dat de
rechtsgeldigheid van flexi-jobs helemaal niet in twijfel
wordt getrokken en ze een solide juridische basis hebben.
Foto: Visit Flanders
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Ideaal wonen

I N H U I S EN TUIN
Heb je (ver)bouwplannen? Ben je op zoek naar de mooiste tuin?
Zoek je een partner voor je renovatiewerken?
Een nieuwe keuken? Carport? Veranda?
Tuinmeubilair? Ben je op zoek naar het perfecte bed?
Je nieuwe zetel? …

Ideaal Wonen heeft het allemaal!

Bezoek de grootste (ver)bouw /
huis en tuin beurs van Vlaams-Brabant met:
• 180 exposanten uit meer dan 40 sectoren
• Verfrissende ideeën voor binnen- en
buitenhuis- inrichting
• Verschillende stijlen van landelijk over
tijdloos tot hedendaags
• Tuinideeën en tuinmeubelen
• Aandacht voor isolatie
• 12.000m2 aan ideeën
• Verwarmd zwembad te winnen (t.w.v. € 5.000)
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Niet-alcoholische Nagra
is alternatief voor bier
Het smaakt naar bier, het ziet eruit als bier en het gedraagt
zich in het glas als bier, maar toch is het geen bier! Nagra
laat zich met plezier drinken als een lekker frisse en heel mild
koolzuurhoudende dorstlesser die de missing link maakt tussen
frisdrank en bier. Met hun niet-alcoholisch natuurproduct op
basis van een recept van brouwerij De Vlier (de makers van
onder meer Kessel Blond), waardoor elke productie ook lichtjes
anders is, hopen de drie makers van Nagra bierliefhebbers aan
te spreken die hun alcoholpeil op nul willen houden, maar
toch de hele avond broodnuchter op volle kracht willen blijven
meedoen met bierdrinkers.

“Nagra is biologisch, Belgisch, natuurlijk en ecologisch”, prijzen Marc Andries (l.) en Hans Van Grinderbeek (r.)
hun drank aan. (foto Wilfried Verreck)

Innovative Beverages
De drie Leuvense kameraden Hans Van
Grinderbeek, Marc Andries en Dimitri
De Meyer leerden elkaar kennen in het
proeflokaal van Brouwerij De Vlier en
toen ze samen het bedrijfje Innovative
Beverages oprichtten, koesterden ze het
plan om een alcoholvrije drank op basis
van gerstemout op de markt te brengen. Eigenlijk speelde Marc al enkele
decennia geleden tijdens zijn studies
bio-ingenieur met dit originele idee,
maar het concrete project werd zoals
zovele goeie ideeën veel recenter aan
de toog geboren.

De drie kompanen zijn bovendien complementair: Marc runt zijn eigen brouwerij De Vlier, Dimitri is jurist en een
gepassioneerde amateurkok en Hans
leidt een grafisch bureau en is als kaasmaker gebeten door alles wat met fermentatie te maken heeft. Hans Van
Grinderbeek ontfermt zich in het
Nagra-verhaal over design en communicatie. Dimitri De Meyer is vooral achter de schermen actief (advies, administratie, wetgeving, …). Marc Andries
is verantwoordelijk voor het volledige
productie- en logistieke verhaal van
Nagra.

Nagra, een anagram van graan en een
internationaal klinkende merknaam
die in het food & beverage-segment nog
niet was geregistreerd, werd aanvankelijk in een eerste kleine productie van
3.000 liter gebrouwen. Via het eeuwenoude, natuurlijke productieproces van
melkzuurfermentatie ontstaat een friszure, lichtparelende drank. Alle culturen gebruiken trouwens sinds mensenheugenis melkzuurfermentatie om
voedsel beter te bewaren en lekkerder
en/of beter verteerbaar te maken; denk
maar aan yoghurt, de Koreaanse kimchi
of dichter bij ons zuurdesembrood.
Met deze eerste productie werd de
markt verkend en bij de eerste tests
bleek twee derde van de mensen die
Nagra aangeboden kregen het echt lekker te vinden, hoewel ze uiteraard nog
wat aan de nieuwe smaak moesten
wennen. Die tests leidden er ook toe
dat de beschrijving biofrisdrank werd
vervangen door ‘biogranade’ of ‘cérénade bio’ in het Frans. Na enige strubbelingen werd vorige zomer een eerste
grote batch van 11.000 liter gebrouwen,
afgetapt en verdeeld in kleine (bio)winkeltjes en bij grotere retailers. Via een
slimme toepassing op www.nagra.be
vind je een overzicht van de verdeelpunten en er komen nog elke week
nieuwe verkooppunten bij.
Nagra vormt een perfect alternatief
voor mensen die geen alcohol mogen,
willen of kunnen drinken. Deze mooie
blonde verschijning met haar stoere
schuimkraag doet misschien aan bier
denken, maar is het ondanks de gebruikte ingrediënten niet. Naast haar
moutsmaak bevat ze ook frisse zuren,
toetsen van honing en citrus. Doordat
Nagra je in tegenstelling tot klassieke
frisdranken niet snel een verzadigingsgevoel bezorgt, vormt het tevens
een ideale doordrinkdrank die zowel
als aperitief, bij een maaltijd of gewoon als verfrissende dorstlesser kan
gedronken worden. Deze biodrank op
basis van gerstemout is helemaal alcoholvrij en volledig natuurlijk, bevat
uitsluitend biologische ingrediënten
en geen toegevoegde suikers en is
100% Belgisch.
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Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Voor een gratis en vrijblijvende offerte
kan u ons steeds contacteren.

Persoonlijke dossierbeheerder met grondige
kennis van uw bedrijfscultuur
Elke dag bereikbaar van 8u30 tot 12u30 en van
13u30 tot 17u30
Sectorale specialisatie door permanente vorming
Snel, correct en verstaanbaar juridisch advies

Tel.: +32 (0)475 69 35 34
kristof.dongleur@easypay-group.com
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CSI Cleaning

08/17-70900-09

www.longinparkerstore.be
Wingepark 29 - 3110 Rotselaar
T 016 44 80 70

Bel of mail ons!

06/17-70898-09
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Vier troeven
Nagra verenigt vier grote troeven: het is
bio, Belgisch, natuurlijk en ecologisch.
Vooreerst is Nagra BIO-gecertificeerd.
De producenten kozen er dan ook bewust voor om het in eerste instantie
aan te bieden via een kanaal dat bewuste consumenten bedient die open
staan voor een nieuwe smaak en een
verrassende drank. Nagra is verkrijgbaar via de bio-retail in heel België.
Daarnaast is Nagra een op-en-top
Belgisch product, dat bij ons werd ontwikkeld en wordt geproduceerd; de
productie is uitbesteed aan een andere
Belgische brouwerij. Deze drank toont
aan dat in ons land, geroemd om haar
bieren, met dezelfde ingrediënten ook
een drank kan worden gemaakt met
een ander, uniek smaakpatroon.
Ten derde is Nagra puur natuur, zonder
toevoeging van suikers. Het bevat wel
natuurlijke suikers, waarvan een deel
al door fermentatie is omgezet in koolzuur. Uiteindelijk bezit Nagra nog 6 g
suiker/100 ml, wat slechts de helft is
van een klassieke frisdrank of een natuurlijk appelsap. Nagra is ook geen gefabriceerde drank waar op industriële
schaal een hoop ingrediënten worden

samengevoegd. Het is het uitgebalanceerde resultaat van een natuurlijk fermentatieproces op basis van slechts
vier ingrediënten: water, gerstemout,
korianderzaadjes en zoete sinaasappelschil.
Bioproducten en ecologie gaan hand in
hand en dat geldt ook voor de verpakking, hoewel die vaak nog niet als dusdanig wordt ervaren. Nagra is verkrijgbaar in blikken van 50 cl. Aluminium
blikjes worden steeds dunner en lichter
en ze worden steeds meer hergebruikt.
Blik dat via de PMD-zak wordt ingeleverd kan je gemakkelijk en schoon
scheiden en recycleren. Intussen wordt
al 95% van alle aluminium gerecycleerd
en deze aluminiumrecyclage bespaart
ook 90% van de energie die normaal
nodig is om nieuw aluminium te maken. Aluminium is, in tegenstelling tot
glas, ook oneindig recycleerbaar.
“We zijn met dit project twee jaar bezig
en hebben intussen ook onze eigen
Nagra-'bier'kaartjes. We verdelen onze
drank via de klassieke biokanalen en
sporadisch ook reeds in de horeca, al
moet ons verhaal daar nog beginnen.
Intussen vertonen echter ook de drankencentrales interesse en richten we

Nagra laat bierliefhebbers toe om hun alcoholpeil op
nul te houden en toch de hele avond mee te drinken
met bierdrinkers. (foto Rosey Goodman)

ons eveneens op baanwinkels, wegrestaurants en tankstations. We zien
Nagra het liefst in de rekken bij de frisdranken en in een koeltoog opduiken.
Uiteindelijk moet iedereen in een straal
van 10 km rond zijn woning Nagra kunnen drinken”, zeggen de makers.

Toeslag elektronisch betalen afgeschaft
Handelaars mogen niet langer een toeslag aanrekenen
aan een klant wanneer die elektronisch betaalt. Dat is het
gevolg van een Europese richtlijn die al op 18 januari in
werking trad. België loopt een beetje achter maar heeft inmiddels een wetsontwerp goedgekeurd dat de richtlijn
omzet naar Belgische wetgeving. De nieuwe wet zal spoedig worden goedgekeurd en in principe nog vóór de zomer
in het Staatsblad verschijnen, waarna hij automatisch van
kracht wordt.

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters zegt dat de
maatregel bij zowel de handelaar als de consument moet
zorgen voor meer veiligheid omdat er minder cash geld zal
circuleren. In werkelijkheid is het vooral een nieuwe stap in
de talrijke pogingen om het cash geld zoveel mogelijk te
bannen en om fiscale fraude beter te kunnen aanpakken.
Ondanks alle inspanningen van de financiële sector om het
gebruik van cash geld te beperken, blijven Belgen echter erg
graag rondlopen en betalen met biljetten.

Vorig jaar rekende nog één op de tien handelaars een toeslag aan wanneer de klant een bedrag onder de 10 euro met
de kaart betaalde. Sommige webwinkels rekenen eveneens
een (soms forse) toeslag aan bij klanten die met een kredietkaart betalen. Een maatschappij zoals bv.
Brussels Airlines was daar kampioen in door
bij de boeking van een vliegtuigticket
(H/T) 8 euro toeslag te eisen indien
de klant betaalde met een kredietkaart. Die praktijken
worden dus binnenkort verboden.

Maar indien de overheid en de financiële sector kaartbetalingen echt willen stimuleren, zal men vooral de kostprijs
van het elektronisch betalen voor de handelaars nog een
stuk goedkoper of zelfs volledig gratis moeten maken. De
huur- of aankoopprijzen van betaalterminals zijn nog
steeds erg hoog, al hanteren de verschillende spelers op
de markt niet allemaal dezelfde tarieven en kosten. Het
feit dat een winkelier zelf moet betalen om zijn eigen geld
te mogen ontvangen blijft in heel wat middenstandskringen zorgen voor een negatief imago van het elektronisch
betalingsverkeer. Daar kunnen geen twintig overheidsmaatregelen tegenop.
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Het vuur. De passie.

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

Creatieve foodparing
aan de Vaartkom
“We willen bier interpreteren als wijn en beide op
gelijke hoogte stellen. Daarom bieden we een zeer mooi
uitgebalanceerd assortiment aan waarbij elk gerecht
perfect matcht met een aangepast bier en een passende
wijn. Hierbij kiezen we doorgaans voor zeer aromatische,
lichte bieren”, beschrijft Bram Verbeken de foodpairingfilosofie achter Gastrobar Hop, die begin februari zijn deuren
opende aan de Vaartkom onder de lokalen van sociale
huisvestingsmaatschappij Dijledal naast Opek.
Bram Verbeken stond meer dan vijf jaar
aan het hoofd van de keuken in restaurant Zarza. Nadat hij tot ‘Bierkok van
Vlaams-Brabant’ werd gekroond, laaide
zijn passie voor bieren en gerechten
helemaal op. “Nu was het tijd voor een
nieuw avontuur. In dit bistronomieconcept wil ik samen met een klein team
mijn culinaire ambitie voort uitpuren.
In een open keuken wil ik meer contact
met mijn gasten hebben en op een
laagdrempelige manier een hoogwaardige keuken presenteren”, stelt hij.

Bites
Bram zweert bij een ongedwongen en
oprechte keuken gecombineerd met
een weldoordacht drankenaanbod. Hij

wil zijn gasten trakteren op een boeiende beleving met een eigenzinnige boodschap gedrenkt in kwaliteit, nostalgie
en vernieuwing. “Zo brengen we met
onze creatieve interpretatie van ons nationaal gerecht mosselen friet met een
nostalgische knipoog een eerbetoon
aan onze eetcultuur. Het menu is opgebouwd uit een aantal bites, die van frisse naar vollere smaken evolueren. Voor
het hoofdgerecht kan de klant kiezen
tussen vlees, vis of vegetarisch. We ronden af met een dessert of de selectie
Kaas Hop Select”, licht hij toe.
Gastrobar Hop gaat op zoek naar de
smaakeigenschappen in wijnen en bieren en plaatst bij elk gerecht een pas-

“We zullen bier steeds meer beleven als een goed glas wijn”, voorspelt Bram Verbeken. (foto’s Julie Feyaerts)

send bier of glas wijn. “We gaan echter
evengoed omgekeerd tewerk. Zo hebben we een dessert gecreëerd voor het
eerste menu met de Dark Sister van
Brussels Beer Project, waarin we de frisse citrussmaken en de gebrande mouten combineren met chocolade, bergamot en gekaramelliseerde macadamianoten. Een andere perfecte foodpairing is onze frisse, rauw gemarineerde
makreel met bloedsinaas en hangop in
combinatie met een fris gehopte Taras
Boulba”, verklapt Bram Verbeken.
Hij is ervan overtuigd dat we wat minder
bescheiden moeten zijn over onze eigen
producten en zet dan ook een lekkere
mousserende wijn uit Heuvelland naast
een gerijpte fles Geuze. “Er is niets mis
met het bekendere werk uit Frankrijk,
maar dit zijn toch echt wel topaperitieven
van eigen bodem”, looft hij.

Dertig gasten
In zijn Gastrobar Hop, die plaats biedt
aan dertig gasten en waarin een prominent aanwezige bar de aandacht trekt,
wil Bram bistronomie in haar puurste
vorm serveren. Hij brengt er sinds
5 februari op maandag, dinsdag, donder
dag, vrijdag (lunch en diner) en zater
dagavond (alleen diner) van 12 tot 14
uur en tussen 18.30 uur en 22 uur een
ongedwongen en oprechte ode aan onze
eetcultuur, ons biererfgoed en onze eigenwijze wijnmakers, boeren, slagers en
vissers. Zijn keuken met een herkomst
verspreidt een eigenzinnige boodschap
en gaat op zoek naar kwaliteit en naar
zowel nostalgie als vernieuwing.
Hierbij tracht Bram biererfgoed in een
verfrissend daglicht te plaatsen. Hij stelt
vast dat de kritische consument van
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Corrida
Bram had de opening van zijn gastrobar
reeds tijdens de jongste eindejaarscorrida op originele wijze aangekondigd met
de actie #iwillrunforbeer. “Enkele maanden geleden vatte ik het idee op om opnieuw te gaan joggen, met als eerste
streefdoel de eindejaarscorrida. Omdat
een beetje groepsdruk goed is om je trainingsschema’s vol te houden tijdens de
donkere, koude wintermaanden besloot
ik hier een ludieke actie aan te koppelen
en trakteerde ik met de steun van het
bier Ambras de meer dan veertig corridalopers die mijn promo t-shirt droegen
op een vroeg eindejaarsaperitief. Vooraf
dacht ik dat heel wat mensen dit een
vreemde actie zouden vinden, maar die
vrees bleek helemaal onterecht. Integen
deel zelfs, we denken er zeer sterk aan
om deze campagne jaarlijks te herhalen
met hopelijk meer lopers, meer soep en
meer bier”, lacht hij.

Gastrobar Hop kijkt uit op de kabbelende Vaartkom en het kunstcentrum Opek.

vandaag meer kwaliteit en authenticiteit verlangt en de manier waarop we
bier beleven, is volgens hem hiervan een
perfect voorbeeld. “Een zuivere smaak,
een transparante herkomst van de producten en minder alcohol zijn de toekomst van het bier. We zullen bier dan

ook steeds meer beleven als een goed
glas wijn. De verfrissende Ambras uit
het Waals-Brabantse Noduwez is hiervan het perfecte voorbeeld; zo is een
soepje van winterprei met een crème
van Ambras en Oud Brugge-kaas alvast
een geslaagd aperitief”, likkebaardt hij.

Gastrobar Hop
Vaartkom 1a, Leuven
tel. 016 35 61 53
info@hop-gastrobar.be
www.hop-gastrobar.be

ANPR uitgerold in heel Vlaanderen
Enkele maanden geleden werden in Leuven de eerste camera’s met nummerplaatherkenning, de zogenaamde ANPRcamera’s, geïntroduceerd. Ook elders in het land worden
steeds meer ANPR-systemen geïnstalleerd. Vlaanderen blijkt
een koploper in de uitrol van deze ‘Automatic Number Plate
Recognition’-camera’s. Wallonië en Brussel lopen ver achter.
Doorgaans is het gebruik van het systeem niet beperkt tot
het vaststellen van verkeersinbreuken, maar wordt het ook
gebruikt in de strijd tegen terrorisme en rondtrekkende dievenbendes.

van het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaamse
Gewest is reeds achter de rug. Tijdens de eerste helft van dit
jaar zal het ANPR-schild worden uitgebreid naar de autowegen, ringwegen en kritieke infrastructuren en tegen 2019 geïntegreerd worden met de lokale en federale politie. Intussen
wordt de wetgeving op de camera’s aangepast zodat er een
degelijk wettelijk kader komt voor het gebruik ervan.

Sinds 2013 wordt nummerplaatherkenning toegepast in dit
land. Volksvertegenwoordiger Koenraad Degroote stelde echter vast dat de investeringen sterk verschillen in de drie gewesten. Vlaanderen is de koploper bij uitstek. Zo beschikken
de Vlaamse politiezones sinds 2016 over 698 mobiele en vaste ANPR-camera’s. Wallonië telt er slechts 14 en het Brusselse
Gewest amper 10. De politiezones in West-Vlaanderen hebben in hun strijd tegen de grenscriminaliteit vooral geïnvesteerd in mobiele camera’s. Wat vaste camera’s betreft, zijn de
politiezones in de provincie Antwerpen koploper.
De installatie van een ANPR-systeem aan de grensovergangen met de autosnelwegen en de koppeling aan de camera’s
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Zoff en GiGi stellen
eigen recepten te boek
Parmigiana di melanzane, bucatini all’amatriciana, cannoli
siciliani: het zijn drie van de vijftien smaakpapillenstrelende
eenvoudige trattoriagerechten waarvan Massimiliano ‘Max’
Ciofi en zijn partner Graziella Battikha van ‘Zoff Catchy Italian
Bar’ en ‘GiGi Catchy Italian Store’ in de Mechelsestraat hun
eigen recepten in het handige kookboekje ‘La Cucina di GiGi e
Zoff’ hebben gegoten. De fraai uitgegeven publicatie bundelt
recepten die gehanteerd worden in Zoff naast enkele culinaire
pareltjes die in Max’ eigen familie van generatie op generatie
werden doorgegeven. Bovendien werd hartverwarmend veel
aandacht besteed aan bijpassende wijnen.

“Het boekje bundelt 15 regelmatig terugkerende succesreceptjes bij Zoff en gerechten van ‘la mamma’ uit de
Marche en l’Abruzzo”, lichten Massimiliano ‘Max’ Ciofi en Graziella Battikha toe.

Max is geboren en getogen in HeusdenZolder nadat zijn vader in 1951 vanuit
Arcevia in de Italiaanse provincie
Ancona (regione delle Marche) naar
België emigreerde om in onze steenkoolmijnen te komen werken. Zijn moeder, dochter van mijnwerkers uit Loreto
Aprutino in de provincie Pescara in de
Abruzzen, had reeds in 1948 met haar
ouders de oversteek naar hier gemaakt.
“Dertien jaar geleden hebben we Zoff
geopend en in juni 2014 hebben we daar
tegenover GiGi aan toegevoegd. Ik ben
immers een vurig supporter van
Juve(ntus), waar Dino Zoff in de jaren ’70
en ’80 het doel verdedigde en Gianluigi
‘Gigi’ Buffon sinds juli 2001 het solide
sluitstuk van de verdediging vormt; beiden speelden bovendien voor de Ita
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liaanse nationale ploeg. Tijdens het
Europese voetbalkampioenschap in
België en Nederland in 2000, toen Dino
Zoff trainer was van de Squadra Az
zurra, ben ik zelfs als gids voor de RAI
tot de verloren finale tegen Frankrijk in
De Kuip in Rotterdam met het ganse
team op stap geweest”, meldt hij fier.
In 2004 opende Massimiliano - die tussen 1999 en 2003 zijn sporen verdiende
in de Leuvense horeca met ‘Ombre ou
Soleil’ (destijds in de Muntstraat) - in de
Mechelsestraat het nog steeds goed
draaiende Zoff. “We noemden onze
zaak ‘catchy Italian bar’ omdat ‘catchy’
verwijst naar een ballenpakker terwijl
dit woord in combinatie met de andere
twee kosmopolitisch klinkt; we beelden
hier trouwens Dino Zoff af die naar een

pizzabroodje duikt”, brengt hij in herinnering.
Sinds GiGi 3,5 jaar geleden de deuren
opende, gaf hij zijn klanten ook altijd recepten mee in combinatie met de bijhorende ingrediënten. “Zo bezorgden we
hen tijdens de week waarin we risotto
serveerden de ingrediënten hiervan en
legden we het recept uit. Dat is met de
jaren geëvolueerd, tot we besloten 15 regelmatig bij ons terugkerende receptjes
te bundelen. We hebben dit boekje in eigen beheer uitgegeven i.s.m. Wolf Van de
Casteele van het Leuvense reclamebureau IJsbreker (lay-out) en de bevriende
modefotograaf en gewezen mede-initiatiefnemer van bar/restaurant Hungaria
Dirk Leunis. Ons ganse team heeft echter meegewerkt aan dit receptenboekje
(met het koken en uittesten van de recepten, de teksten, de presentatie in het
bord, de begeleidende dranksuggesties,
de weetjes, …)”, aldus Max.
Graziella en hij hebben dit boekje in de
eerste plaats uitgegeven omdat ze in Zoff
toch al regelmatig moesten antwoorden
op de vragen van klanten hoe ze hun gerechten klaarmaakten en bij GiGi hoe ze
bepaalde producten thuis moesten bereiden. Het boekje telt 46 bladzijden en is in
een eerste uitgave gedrukt op 500 exemplaren in een handig formaat.
Het is met veel zorg vormgegeven, op
kwalitatief opdikkend papier gedrukt
en afgewerkt met een genaaide
Zwitserse binding zodat het indien nodig mooi kan blijven openstaan. De vermelde gerechtjes zijn heel eenvoudig te
bereiden en zijn grosso modo onderverdeeld in telkens vijf voorgerechten,
hoofdgerechten en desserts. Het boekje
is te koop bij GiGi, Zoff, Young Amadeus,
De Tafel van Feliz en Cook & Serve.
“De verkoop ervan loopt goed. Als het
een succes wordt, smaakt dit echter
naar meer en komt er eventueel een
tweede uitgave met ofwel meer gerechten ofwel met 15 nieuwe gerechtjes. We
willen het boekje als cadeau verkopen,
maar ook in een cadeaumandje met
één of twee ingrediënten van een gerecht aanbieden”, besluit Max.

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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MAAK EEN TESTRIT !

NIEUWE FORD ECOSPORT

Zijn intelligente interieur, met SYNC 3 met Voice Control en B&O
PLAY geluidssysteem, laat zich gewillig omringen door een
opvallende, aerodynamische en stoere carrosserie. De nieuwe
EcoSport garandeert een indrukwekkende aanwezigheid op de
weg en laat steevast een blijvende indruk achter.
Meer informatie? Bezoek beslist ford.be

FORD STORE HERGON LEUVEN
BRUSSELSESTEENWEG 57
3020 LEUVEN (HERENT)
www.hergon.be
Tel. 016/31.05.10

Å 4,1-5,8 L/100 KM. Æ 107-134 G/KM CO2 (NEDC).

Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Contacteer ons
voor meer informatie. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.nl.ford.be. De afgebeelde wagen kan afwijken van de werkelijke specificaties. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu. ford.be

