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COMMENTAAR

Spuitjes en pasjes

Lang heeft ze niet opengestaan, de poort naar het rijk der vrijheid. Nochtans waren de eerste nazomerse
maanden hoopgevend voor onze handelaars. Klanten vonden na de lange gedwongen lockdowns stilaan hun weg
terug naar onze stad.
maar ook daar ging het aantal besmettingen plots even snel omhoog als in Vlaanderen. Het mondmasker is vooral nuttig voor
de perceptie dat de regering maatregelen
treft. Het dient vooral als symbool om het
publiek duidelijk te maken dat het virus
nog niet weg is en dat we best nog even
voorzichtig blijven.
We gaan helaas weer de verkeerde kant uit.
De actuele coronacrisis is vooral een crisis
van niet-gevaccineerden. Dankzij de nog
steeds te talrijke vaccinweigeraars is het
een illusie te denken dat we veilig zijn en
dat we na (misschien) alweer een ellendige
herfst en winter van het virus verlost zullen
zijn. Leuvenaars onder elkaar, waar de vaccinatiegraad intussen bijna 92 procent
bedraagt, staan er wat dat betreft vrij goed
voor, maar bezoekers uit andere regio’s
komen natuurlijk evengoed naar onze stad.
Aan promotie was er de voorbije maanden
geen gebrek. De evenementen volgden
elkaar op. Na het Weekend van de Klant, de
startdag van de Week van de Mode met
Leuven als gaststad en het familie-evenement Happy Halloween, een soort ‘Langste
Dag-light’, is het duidelijk dat het publiek
ons niet vergeten is.
Dankzij een relatief goede nazomer en de
terugkeer van de studenten, vloeit ook in de
horeca het bier weer wat vlotter uit de tapkranen, blijkbaar zodanig zelfs dat onze Leuvense internationale brouwer in oktober zijn
beurskoers nog eens kon laten stijgen. Ook
de toeristen doken weer talrijker op. Er arriveren vooral veel dagjesmensen, uit binnenen buitenland, maar ook het aantal overnachtingen stijgt weer. Het gaat misschien
allemaal wat langzamer dan we zouden willen, maar het gaat de goede kant uit.
Half oktober leek alles stilaan weer te evolueren naar de pre-coronatijd. En toen

begon het aantal Covid-19-besmettingen
weer te stijgen. De regering voerde
opnieuw maatregelen in, met op kop
opnieuw een mondmaskerplicht voor het
winkelend publiek. De voorbije maanden
heeft zowat iedere handelaar geleerd dat
vele klanten daar op afknappen. Wie niet in
alle vrijheid kan winkelen zoals hij of zij dat
wil, blijft vaak gewoon thuis, winkelt veel
minder of kiest een online alternatief. In
het allerbeste geval gebeurt dat laatste bij
een lokale winkelier, maar daarop moet niet
altijd worden gehoopt.
Mondmaskers zijn een gemakkelijke en snel
te nemen maatregel die echter een rem zetten op het ongedwongen winkelen. Van
funshopping is dan geen sprake meer. Er
zijn voor zover ons bekend geen cijfers over
het verband tussen het verplichten van een
masker en de besmettingscijfers. Met of
zonder masker zijn de besmettingen zowel
gestegen als gedaald. In Brussel en Wallonië werd het mondmasker nooit afgevoerd,

Het is duidelijk dat de vaccins wel degelijk
beschermend werken, in die zin dat ze
zware ziekte en ziekenhuisopname doorgaans verhinderen. De meeste mensen die
vandaag met een Covid-19-besmetting in
het ziekenhuis belanden, zijn niet ingeënt.
Mede dankzij hen lopen we nu weer met
mondmaskers rond en moet soms dringende zorg van anderen worden uitgesteld.
Zolang de onwil en onwetendheid doorheen de hoofden van de no-vaxers blijft
spoken, gaat het nog lang duren vooraleer
we van de virusongein verlost zullen zijn.
We moeten ons erop voorbereiden dat we
nog een hele tijd met het coronavirus te
maken zullen krijgen. Het zal regelmatig,
zeker in de koudere maanden, via lokale
kleinere of grotere uitbraken de kop opsteken. De komende jaren gaan we vermoedelijk een realiteit in waarbij de lente en de
zomermaanden door de toenemende buitenactiviteiten relatief veilige maanden zul-
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len zijn en dat in de herfst en de winterperiode ons normale sociale leven weer flink
wordt afgeremd. We evolueren dan naar
een samenleving die telkens weer in een
soort winterslaap moet.
Voor politici is zo’n scenario een nachtmerrie. Zij en de groep experts en virologen
kunnen de mensen ditmaal niet meer (of
toch veel minder) motiveren om de regels
te volgen. Begin dit jaar werd ons het vaccinspuitje voorgespiegeld als middel om
van de virusellende verlost te geraken. Nu
blijkt dat de vaccins wel beschermen, maar
niet doeltreffend genoeg zijn om een
nieuwe virusgolf tegen te houden. Mensen
raken ontmoedigd en gedemotiveerd.
De overheid kan geen concreet perspectief
meer bieden voor de toekomst. Er is enkel
de quasi zekerheid dat een regelmatig
terugkerende vaccinprik er zit aan te
komen, zeker in de eerstkomende jaren. Dat
zou via het circuit van huisartsen of apothekers kunnen gebeuren, maar de regering
houdt er nu al ernstig rekening mee dat
zowel in 2022 als 2023 opnieuw massaal
gevaccineerd moet worden.
Heel wat risicopatiënten en ouderen kregen
inmiddels al een bijkomende prik. België zit
ook mee in een groot contract van de Europese Commissie waarbij alleen al bij Pfizer
900 miljoen nieuwe vaccins besteld zijn. De
meeste vaccinatiecentra blijven ook in
bedrijf, al hebben sommige steden, zoals Leuven, een kleinere locatie gezocht en gevonden. Al is het niet ondenkbaar dat de Brabanthal in de toekomst voor een tweede keer
moet worden ingericht als vaccinatiecentrum.
Want een nieuwe bijkomende prik voor
iedereen komt er volgend jaar zeker aan.
Over concrete maatregelen om de gebrekkige vaccinatiegraad in sommige regio’s op
te trekken, spreekt men amper. Het getalm
van de regering om een vaccinatie in de
zorgsector verplicht te maken, is onbegrijpelijk. Niemand begrijpt waarom dat zo
lang moet duren. In ziekenhuizen en woonzorgcentra werken nog altijd vaccinatieweigeraars. Die kunnen door zelf onwetend
besmet te zijn anderen doden. Het zal wellicht niet meer zolang duren vooraleer de
eerste rechtszaken worden aangespannen

waarbij nabestaanden van overledenen in
zorgcentra of ziekenhuizen de directie of
de niet-gevaccineerde personeelsleden
dagvaarden wegens onvrijwillige doodslag
en een schadevergoeding eisen.
In Italië wordt iedereen in het arbeids-,
zorg- en onderwijscircuit verplicht gevaccineerd. Wie dat niet wil, moet zich op eigen
kosten om de twee dagen laten testen of
verliest zijn werk. Dat is natuurlijk een
drastische maatregel. Is een dergelijke verregaande dwang nog aanvaardbaar? Daarover valt te discussiëren, maar het land is
intussen van rood zorgenkind geëvolueerd
tot één van de beste leerlingen uit de
Europese klas. In België blijft men aanmodderen en volgen de lapmiddelen elkaar op.
Omdat de overheid in dit land niet dapper
genoeg is om tenminste de werkende
bevolking een verplichte vaccinatie op te
leggen, zat er voor de verzamelde kibbelende ministers in het overlegcomité uiteindelijk ook niets anders op dan de introductie van een vaccinatiebewijs of een
coronapaspoort goed te keuren, zij het
alleen nog maar in de horeca en fitnesscentra. Liever dat dan alweer een sluiting te
moeten aankondigen die heel wat winkeliers en horeca-uitbaters vermoedelijk niet
zullen overleven.
Zachte dwang helpt nochtans. Toen Wallonië plannen maakte om voor evenementen

en horecabezoek een coronapas in te voeren, lag de vaccinatiebereidheid in de
dagen nadien plots vier keer zo hoog. Ook
in Vlaanderen ging de vaccinatiebereidheid
flink de hoogte in na de invoering van de
coronapas in de horeca. Wat uiteraard de
bedoeling van de maatregel is: alsnog een
aantal twijfelaars overtuigen om toch nog
een spuitje te gaan halen.
Het is zeer begrijpelijk dat sommigen gruwen van een pasjesmaatschappij – burgers
die andere burgers moeten controleren is
inderdaad niets om blij van te worden –,
maar als we de komende maanden en misschien zelfs jaren enigszins normaal willen
leven, is zelfs een uitbreiding van de maatregel in de toekomst waarschijnlijk onvermijdelijk. Als daardoor tegelijk nog een aantal hardleerse vaccinweigeraars overtuigd
worden, is dat mooi meegenomen. En ja, die
groep late beslissers zullen de maatregel
inderdaad ervaren als een min of meer verplichte vaccinatie.
Als een horecabaas moet kiezen tussen het
gebruik van pasjes of opnieuw sluiten, zal
die niet lang twijfelen. Autobestuurders
hebben trouwens ook een pasje nodig, rijbewijs geheten. Wie zou het normaal vinden dat pakweg 30 tot 35 procent van de
chauffeurs in dit land zonder rijbewijs achter het stuur kruipt en daardoor de algemene veiligheid en die van andere verkeersdeelnemers in gevaar brengt?
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Volvo Selekt! GEEN VERRASSINGEN:

VOLVO SELEKT

➜ 24 maand fabrieksgarantie
➜ Gecontroleerd op 160 punten
➜ 12 Maanden Pechbijstand
➜ Gekende Historiek

BENZINE

HYBRIDE

www.lacomselekt.be

Volvo XC40 P8
RECHARGE

Volvo V90 T6 TE
Momentum

Volvo S60 T8 TE
R-Design

Volvo XC90 B5
Momentum Pro

-

FULL ELEKTRISCH
Onyx Black - 4650km
- 22/01/2020 - 408PK
- 0gr/km CO² - Elektrisch
- NAVI - Autonomie 450 km
- BLIS
- Verwarmde zetels + Stuurwiel
- Camera - Full LED

-

-

-

-

-

-

-

€

€

62.900

INCL. BTW

HYBRID - Bright Silver
7000 km - 28/10/2020
- 340 PK - 40gr/km CO²
- Benzine/Elektrisch - NAVI
- Keyless
- Adaptieve Cruise Control
- DAB+ Radio - BLIS
- Winter pack pro

54.900

INCL. BTW

HYBRID - Pine Grey
19900 km - 28/02/2020
- 403 PK - 42gr/km CO²
- Benzine/Elektrisch - NAVI
- Camera
- Adaptieve Cruise Control
- Keyless
- Leder Sport - Full LED
€

51.900

INCL. BTW

Volvo V40 T2
Edition

Volvo V60 T4
Momentum Pro

Volvo V60 B5
Cross Country

-

-

-

-

-

-

Mussel Blue - Manueel
50918km - 07/09/2018
- 122 PK - 137gr/km CO²
- BENZINE - NAVI
- 2jr Garantie - Volvo On Call
- Parkeersensoren
- Bluetooth - Handsfree
- LED Lampen

17.490

€

INCL. BTW

LACOM LEUVEN

Ice White - AUTOMAAT
31632km - 18/02/2020
- 190 PK - 154gr/km CO²
- BENZINE - NAVI
- Winter pack
- Volvo On Call
- TREKHAAK - Keyless
- Bluetooth - LED Lampen
€

33.900

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

INCL. BTW

DIESEL/HYBRID
Thunder Grey - 12714km
- 22/01/2020 - 390 PK
- 154gr/km CO²
- Diesel/Elektrisch - NAVI
- Trekhaak - BLIS
- Verwarmde zetels
- Camera - Full LED
€

54.900

INCL. BTW

Volvo XC60 T4
R-Design

Osmium Grey
AUTOMAAT - 6900km
- 12/10/2020 - 250 PK
- 152gr/km CO² - BENZINE
- NAVI - Winter pack
- Elektrische Koffer
- ParkeerCamera - Bluetooth
- Keyless - LED Lampen

Osmium Grey - AUTOMAAT
14702km - 03/08/2020
- 190 PK - 165gr/km CO²
- BENZINE - NAVI
- Winter pack
- Adaptieve Cruise Control
- ParkeerCamera - Bluetooth
- BLIS - LED Lampen

€

€

42.900

INCL. BTW

LACOM VILVOORDE

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

-

45.900

INCL. BTW

Leuven lanceert gratis coaching
voor ondernemers
Tijdens de inspiratiedag voor handel en horeca die op
19 oktober plaatsvond (zie p. 31 in dit nummer), lanceerde
de stad een aanbod voor gratis coaching voor handelaars en
horecaondernemers.
Externe coaches en vakspecialisten
werpen mee een frisse blik op hun
zaak. Ze helpen hen de dingen versterken die al goed zijn en geven suggesties
over wat nog beter kan. Het maakt niet
uit of het een bestaande waarde of startende onderneming is, iedereen kan dit
gratis professioneel advies krijgen.
“Leuven is een schitterende stad om
handel in te drijven. Steeds meer jonge
ondernemers wagen de sprong. Onze
stad biedt haar bezoekers immers vele
vernieuwende winkelconcepten aan.
We zien een trend ontstaan waarbij
vooral kleinere en gespecialiseerde
handelszaken zich hier ontwikkelen.
Voor hen is het niet altijd even evident
om zelf alle kennis in huis te hebben”,

zegt de Leuvense schepen van Handel
Johan Geleyns.
“Het kan dan erg nuttig zijn om eens
naar een specialist te luisteren die
nieuwe kennis en inzichten aanbrengt.
Maar ook voor ondernemers uit de handel en horeca met een langere staat van
dienst bieden we zeker interessante
coachingsessies aan, zodat ook zij met
een frisse blik naar hun zaak kunnen
kijken en verder kunnen doorgroeien”,
vervolgt schepen Geleyns.

Zeven onderwerpen
De stad biedt zeven verschillende coachings aan over uiteenlopende onderwerpen. Ze bestaan zowel voor handel
als voor horeca. Het gaat om een ver-

Schepen van Handel Johan Geleyns.

kooptraining, een sessie over innovatieve trends en vernieuwing, hulp bij de
optimalisatie van de winkelinrichting
met etalageadvies, een doorlichting van
de marketing en communicatiestrategie, hulp bij de ontwikkeling en bijsturing van sociale media, een sessie over
kostenbeheer of een HR-doorlichting
met ondersteuning van het personeel.
Het gaat telkens om maatwerk, afgestemd op de onderneming met een
coach die specifieke ervaring heeft met
het type zaak dat hij of zij begeleidt.
Hiervoor werkt de stad samen met ‘The
Coaching Collective’ uit Antwerpen.
Voor de ondernemers is deze individuele training gratis. Zij kunnen twee gratis sessies van gemiddeld zes uur aanvragen. De uren worden verspreid over
verschillende momenten zodat er voldoende tijd is om te reflecteren en tips
in de praktijk om te zetten.
“Stilstaan is achteruitgaan. Daarom
investeert de stad Leuven het komende
jaar 220.000 euro in deze coachings. We
willen onze handel en horeca ook in de
toekomst blijvend ondersteunen. Zij
zijn immers onze partner om te zorgen
dat Leuven een bloeiende stad blijft,
boordevol beleving”, besluit Johan
Geleyns.

Karl Magnus, Gert Buys en Victoria De Mulder van The Coaching Collective.
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Parking Benedenstad stapje
dichter bij realisatie
De gemeenteraad heeft eind oktober het ruimtelijk
uitvoeringsplan voor de Benedenstadparking goedgekeurd.
Daarmee is de Bruulparking 2.0 zoals een buurtcomité ze graag
omschrijft, een stapje dichter bij de realisatie. Maar de weg die
moet worden afgelegd vooraleer de eerste spadesteek ter hoogte
van het huidige Interleuvengebouw de grond ingaat, is nog lang.

Niet alleen is er een waslijst aan bezwaren ingediend door een buurt- en actiecomité, ook de oppositiepartijen N-VA
en PVDA zijn gekant tegen de nieuwe
parking. De handelaars zijn wel vragende partij. Vooral de Mechelsestraat,
één van de mooiste winkelstraten van
Leuven, zit al jaren geplaagd met een
verloederde Vismarkt, een plein dat de
naam al lang niet meer waardig is.
De Vismarkt vormt nu een lelijke buffer
tussen het gezellige eerste deel van de
Mechelsestraat en het tweede deel
ervan, dat na de heraanleg van de straat
in een snel tempo aan belang wint als
winkel- en handelsstraat.
Welke handelaar wil tussen die twee
straatdelen een gedrocht zoals de Vismarkt, dat voetgangers, eender van
waar ze komen, vaak op hun stappen
doet terugkeren. Was het niet omwille
van de parkeerplaatsen die er nu nog
zijn, dan zouden de dappere handelaars die op de Vismarkt een zaak draai-

ende houden het terrein eigenhandig
omspitten om het wat mooier te
maken.
“De realisatie van de parking in de
benedenstad (Bruul-Interleuven) sleept
intussen al vele jaren aan. De handelaars van ‘Winkelwijk de Mechelsestraat’ zijn nog steeds vragende partij
voor een rotatieparking die aansluit op
het kernwinkelgebied van de benedenstad”, zegt Erik Meulemans, zelf
schoenhandelaar in het eerste gedeelte
van de Mechelsestraat.
“Een stad die leeft en ‘bougeert’, gaande
van bewoners, bezoekers, studenten tot
shoppers, senioren en toeristen, heeft
een handelsfunctie en moet 24/7 goed
bereikbaar zijn op verschillende manieren, zowel te voet, per fiets, met het
openbaar vervoer als met de wagen.
Vooral het belang van de mogelijkheid
tot een ‘gerichte aankoop’ bij een speciaalzaak, zowel voeding als retail, op
week- en weekenddagen is voor ons

primordiaal. Door de opmars van de
e-commerce – waar voornamelijk vergelijkbare eenheidsworst wordt verkocht – is het duidelijk dat de kleinere
speciaalzaken scoren bij de klanten die
net op zoek zijn naar een eerlijk product met kwaliteit en geleverd met service”.
“Winkelwijk de Mechelsestraat, ongetwijfeld de gezelligste winkelstraat van
Leuven zonder leegstand, heeft dus
zeker nood aan zo’n rotatieparking met
een geïntegreerd mobipunt, waar zowel
de fietser, de cargofietser, de elektrische fietser, step en de wagen hun
plaats krijgen, om al dan niet gericht
shoppen mogelijk te maken”, vervolgt
Meulemans.
“Studies in andere succesvolle handelssteden leren ons ook dat een winkelstraat goed functioneert als ze de verbinding maakt tussen twee mooie pleinen. Met de heraanleg van de Mechelsestraat tussen de Vismarkt en de
Sint-Geertruikerk wordt het hoog tijd
dat de Vismarkt een doordachte
opmaakbeurt krijgt, met de inplanting
van een aantal shop-en-go-plaatsen, om
de handelsfunctie hier te versterken.
Maar niet voor de rotatieparking operationeel is”, aldus nog Erik Meulemans.
Oppositiepartij N-VA Leuven lanceerde
intussen een eigen voorstel rond parkeren in de benedenstad. “De benedenstad moet bereikbaar blijven voor
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Lassaut
Gastronomie, Gastvrijheid, Genieten:
Restaurant – Salons Lassaut maakt deze 3 G’s met verve waar!

Onze unieke locatie (vlakbij Leuven) biedt voor elke
gelegenheid de nodige faciliteiten, geheel op maat van
wensen en budget, zowel voor particulier, bedrijf, vereniging
als club.
Een overdekt terras, tuin, helihaven, ruime private parking
en 4 mooie feestzalen voorzien van airco en WiFi zijn ter
beschikking om te dineren, te presenteren of te vergaderen.

14
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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

)

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

Muntstraat 40 – 3000 Leuven
016 / 20 74 45
www.newmexico.be
Openingsuren
Ma-Vr: 17u30-22
Za: 12-14u en 17u30-22u
Zo: gesloten

Ontdek ons uitgebreid aanbod

elektrische mobiliteitsoplossingen

Kessel-Lo Motors, specialist Hyundai, JAC, Jeep en RAM
Diestsesteenweg 600, 3010 Kessel-Lo • Tel 016 261677 •

Kessellomotors.be

wagens. Verfraai de Vismarkt eindelijk en maak ze autoluw
maar niet autovrij. Hou de parkeerplaatsen op de leien voor
bezoekers en bewoners. Het kleine aantal geschrapte parkeerplaatsen kan dan opgevangen worden door een optimalisatie van de huidige Interleuvenparking die nu onderbenut
is”, suggereert gemeenteraadslid Zeger Debyser.
“Eventuele bezoekers voor een toekomstige podiumkunstenzaal moeten worden afgeleid naar Parking Vaartkom. Dan is
er geen nieuwe centrumparking nodig, kunnen we 25 miljoen
euro nuttiger spenderen, behouden we de autobereikbaarheid
voor de handel, starten we veel sneller met de verfraaiing van
de Vismarkt en houden we de Brouwersstraat leefbaar. Het
park blijft intact en we doen aan klimaatadaptatie”, aldus
Zeger Debyser, die het merkwaardig vindt dat de beloofde
shop-en-go plaatsen op de Vismarkt niét in het ruimtelijk uitvoeringsplan staan. “Dat het nieuwe parkingplan nog meer
bezwaarschriften oplevert dan de Bruulparking 1.0 zegt eigenlijk erg veel over dit project”, besluit het raadslid.

Abel Demeestere uit Heverlee
is ‘Eerste kok van België 2022’
In Brugge heeft Abel Demeestere (22) van restaurant Hof
van Cleve in Kruisem de titel van ‘Eerste Kok van België
2022’ gewonnen. Hij haalde het van de vier andere finalisten tijdens de 69ste editie van de meesterschapswedstrijd,
georganiseerd door Club Prosper Montagné. De prijs voor
‘beste keukencommis’ was voor Laurence De Smet, die
hem bijstond.

den georganiseerd door Club Prosper Montagné. Deze gastronomische club werd gesticht in 1952. De vzw verenigt
de grootste namen binnen de culinaire beroepen in België.
De doelstellingen zijn het steunen van getalenteerde professionals in hun ambitie, zorgen voor de uitstraling van
de Belgische gastronomie en het promoten van het culinair gebruik van topproducten van eigen bodem.

Tijdens de jaarlijkse culinaire wedstrijd wordt op zoek
gegaan naar ‘s lands beste talent in de keuken. Het was de
eerste keer dat Abel Demeestere deelnam. De finalisen
moesten elk drie gerechten klaarmaken: een voorgerecht
met goudbrasem en langoustines, als hoofdgerecht konijn
met drie garnituren en een saus, en een dessert met chocolade, flan, rolbiscuit en roomijs.

www.club-prosper-montagne.be

Abel Demeestere werd door de jury uitgekozen als winnaar. De jonge Leuvenaar heeft het kooktalent ongetwijfeld een stukje meegekregen van thuis, want de laureaat is
de zoon van chef-kok Lieven Demeestere van restaurant
Arenberg in Heverlee dat zich al vele jaren de trotse bezitter van een Michelinster mag noemen.
Abel Demeestere werkt momenteel in het driesterrenrestaurant Hof van Cleve van Peter Goossens in Kruisem. Ook
daar heeft hij ongetwijfeld al heel wat kennis opgedaan.
Hij dankt zijn overwinning naar eigen zeggen aan de
bekende sterrenchef die hem heel wat tips gaf over wat
wel en wat niet te doen in de keuken.
De titel ‘Eerste Kok van België’ is wettelijk beschermd en
exclusief voorbehouden aan de meesterschapswedstrij-

Handelen 6 | 2021

13

Martelarenlaan 32, 3010 Leuven - Eikbosweg 63, 1980 Zemst - www.legaldirect.be

WWW.CHATEAUBIB.BE
CHATEAU BAG IN BOX

Topwijn uit een doosje.

DIESTSESTEENWEG 367
KESSEL-LO (LEUVEN)

Alleen maar voordelen voor uw zaak.
Echt lekkere en betaalbare w�n uit een doosje bestaat!
Of je nu uitbater bent van een eetcafé, kofﬁehuis, sportkantine of restaurant... een bag-in-box is voor iedereen
interessant.
Neem contact op en we helpen u graag verder!
Kristine Coenen - 0475 60 21 54 - info@chateaubib.be

VOORDELEN BAG-IN-BOX

8
Topkwaliteit

Heel lang vers

Snel tappen

Minder glasafval

Kwaliteitsvolle w�nen.
Vooroordelen aan de kant.

Bl�ft tot 6 à 8 weken vers
na openen van de doos.

Dankz� het tapsysteem
tap je makkel�k en snel.

Minder glasafval en handig
formaat voor de koelkast.

Forfaitaire btw-regeling voor
kleinhandel wordt afgeschaft
Als startende ondernemer zal je vanaf 1 januari 2022 niet meer
kunnen kiezen voor de forfaitaire btw-regeling. Wie vóór die
datum al gebruik maakte van dit systeem, kan dat wel blijven
doen tot 1 januari 2028.
omzet halen uit verkoop zonder factuur
aan particulieren. Ook is de jaaromzet
beperkt tot maximaal 750.000 euro.

Met de forfaitaire btw-regeling wordt
de btw niet berekend op basis van je
echte inkomsten, maar op basis van
een forfait. In de horeca bijvoorbeeld
betekent dit dat je btw niet wordt berekend op het aantal verkochte pintjes,
maar wel op basis van hoeveel pintjes
je uit een vat kan tappen. Of hoeveel
hoorntjes een ijsjeszaak kan vullen met
één liter ijs.

Het voordeel van deze regeling is dat je
minder boekhoudkundige en administratieve verplichtingen hebt. Anderzijds
heb je door die beperkte boekhouding
zelf ook een minder goed zicht op ‘hoe
goed de zaken gaan’.

Alleen eenmanszaken in bepaalde sectoren zoals caféhouders, kappers,
bepaalde kleinhandelaars,… komen
hiervoor in aanmerking. Bovendien
moet je minstens 75 procent van je

Het nieuwe wetboek economisch recht
bepaalt dat elke zelfstandige een boekhouding moet voeren. Bovendien is de
forfaitaire btw-regeling volgens de wetgever fraudegevoelig en vaak voer voor

discussie. Want het ene bolletje ijs is
het andere niet, dus sommige ijsventers verkopen minder hoorntjes dan de
btw-administratie inschat.
Ten slotte maken ook steeds minder
ondernemers gebruik van deze regeling. Naar schatting zouden ongeveer
zesduizend handelaars nog werken
met de forfaitaire btw-regeling.
Wie nog werkt met deze forfaitaire btwregeling mag dit nog blijven doen tot 1
januari 2028. Start je dit kwartaal op de
valreep nog als ondernemer met de forfaitaire btw-regeling? Ook dan kan je
hier nog tot 2028 gebruik van maken.
Vanaf 1 januari 2022 zal het echter niet
meer mogelijk zijn om voor deze btwregeling te kiezen.
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Home &
Office
Bierbeekstraat 18, 3360 Bierbeek
T 016 46 80 41 • info@sioenfurniture.be
www.sioenfurniture.be
Ergonomie en Design • Woon- en kantoorconcepten

TOONZAAL MET PARKING

ANPR-vaststellingen dalen
maar blijven te hoog
Om sluipverkeer te weren en om meer ruimte voor voetgangers en fietsers te creëren door middel
van een autoluwe zone, maakt Leuven al een hele tijd gebruik van ANPR-camera’s. Volgens
burgemeester Ridouani zit het aantal overtredingen op locaties waar met dergelijke camera’s
wordt gehandhaafd, overal in dalende lijn. Gemeenteraadslid Zeger Debyser ziet dat anders.
Volgens hem leren de cijfers dat elke invoering van een nieuwe ANPR-camera leidt tot een hoog
aantal boetes en dat de cijfers vervolgens stabiliseren op een niveau dat nog steeds hoog is.
kleine stijging, die sindsdien weer
afneemt. “Het gaat bovendien om vaststellingen, die niet altijd resulteren in
een boete. Je kan altijd een verweer
indienen. Soms is de nummerplaat fout
gelezen, is iemand zijn toegangsvergunning vergeten te verlengen, enz. Die
correcties zitten nog niet in de recente
cijfers”, aldus de burgemeester.

In Leuven staan in vier zones ANPRcamera’s om de toegangsregels te
handhaven: de Spaanse Kroon, het
Martelarenplein, het voetgangersgebied
en de Burchtstraat. Bij de invoering van
de ANPR-handhaving (Automatic Number Plate Recognition of automatische
nummerplaatherkenning) was er op
elke locatie een piek aan vaststellingen.
Ondertussen zit het aantal vaststellingen in alle zones in dalende lijn. Het
totale aantal vaststellingen van alle
zones samen neemt wel toe, omdat er
nieuwe locaties zijn bijgekomen.

kingtreding. Dat betekent dat er minder
overtredingen zijn en de omgeving dus
veiliger en aangenamer is geworden”,
zegt burgemeester Ridouani.
De coronapandemie had wel een
impact op de cijfers. Tijdens de lockdownperiodes was er een daling van
het aantal vaststellingen, omdat er heel
wat minder verkeer was. Ook de versoepelingen in juni 2021 zorgden voor een

“Met duidelijke signalisatie wil de stad
voorkomen dat automobilisten onbewust een overtreding begaan. De ANPRcamera’s in de autovrije zone zijn pas
aangezet nadat we fors geïnvesteerd
hebben in duidelijke signalisatietotems, die aangeven wanneer je een
bepaalde straat in het voetgangersgebied wel of niet mag inrijden. De verkeerssituatie is daar bovendien ook niet
gewijzigd sinds de invoering van het
circulatieplan vier jaar geleden”, aldus
Mohamed Ridouani.
Volgens gemeenteraadslid Zeger Debyser (N-VA) waren de ANPR-camera’s aan
de Spaanse Kroon (Oudebaan en Hoegaardsestraat) bij de invoering ervan in
juli 2017 goed voor ongeveer 2.750 GASboetes. Dit aantal daalde vervolgens
geleidelijk aan tot ongeveer 500 inbreuken per maand in augustus 2019. Sinds-

“Een vergelijking van de jaarcijfers is
onmogelijk, omdat het over verschillende periodes en bijkomende locaties
gaat. Zo zijn de ANPR-camera’s in de
voetgangerszone in oktober 2020 in
werking getreden, en in februari 2021 in
de Burchtstraat. We zien dat het aantal
vaststellingen in elke zone met meer
dan de helft gedaald is sinds de inwerHandelen 6 | 2021
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Hofleveranciers van
de ondernemers.
Waarom je beter voor De Wasstraat kiest.
Elke ondernemer kent het belang van een proper imago. En je bestelwagens en auto’s
zijn daar een belangrijk onderdeel van. Als meest vooruitstrevende en milieuvriendelijkste
carwash van België hebben wij voor jullie ondernemers de perfecte oplossing!
Met een De Wasstraat-account op onze website voeg je immers zelf eenvoudig
nummerplaten of CleanCards toe aan je account, bekijk je historieken (eventueel per
persoon of per voertuig), download je je facturen of laad je online wastegoed op om geen
tijd te verliezen aan de kassa’s.
7 op 7 open, gratis velgenreiniging, 2 supersnelle wasstraten én maar liefst 50 gratis
indoor stofzuigplaatsen achteraf.
Denk milieubewust: kies De Wasstraat, dé carwash van België.

Brusselsesteenweg 70, Herent (Leuven), E314 Afrit 17.

www.dewasstraat.be/registreer
DWA306_Handelen-algemeen-200*138_LE01.indd 1

Traditie / Ambacht / Kwaliteit

Artisanale Koffiebranderij & Shop
Branderij & Shop
Industrieweg 3 - 3190 Boortmeerbeek
Tel.: 016/60 43 49

STOFZUIGEN
na gebruik wasstraat

26/02/2020 11:33

Handelaars moeten
elektronische
betaalmogelijkheid
aanbieden vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli volgend jaar moeten alle handelaars in ons
land een mogelijkheid voorzien om hun klanten elektronisch te laten betalen. De handelaar kiest met welk platform dat gebeurt. Ook betaalapps zijn toegelaten. Cashbetalingen blijven wel bestaan.
Het wetsvoorstel komt van minister van Financiën Vincent
Van Peteghem en maakt deel uit van het actieplan tegen
fraude. De minister wil met de maatregel hetzelfde effect
creëren als bij de invoering van de witte kassa in de horeca
zes jaar geleden. Sindsdien is de aangegeven omzet van de
restaurants veel meer gestegen dan die van de cafés, waar
de witte kassa niet verplicht werd.
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Coronapas verplicht
voor horeca- en
fitnessbezoek
De invoering van een Covid Safe Ticket (wat overigens een verkeerde
benaming is, want het is niet zo dat wanneer je zo’n ticket hebt dat je
ook echt veilig bent) komt in ieder geval alweer neer op extra kosten en
werk voor onze handelaars.

dien blijven de camera’s aan de Spaanse
Kroon op een constant niveau van 500
overtredingen per maand flitsen.
“Ook de cijfers voor het Martelarenplein
zijn niet zo rooskleurig als het stadsbestuur
wil laten geloven. Daar zien we zelfs dat de
cijfers sinds mei 2021 opnieuw aan het stijgen zijn en de jongste maanden op een
constant niveau van 2.300 inbreuken per
maand flitsen. Dat zijn er 74 per dag. De
ANPR-camera aan de Burchtstraat brak dan
weer alle records door bij zijn indienststelling de eerste maand meer dan 8.000
inbreuken vast te stellen of 260 per dag. Dat
is ondertussen wel gedaald tot ‘slechts’
3.000 vaststellingen per maand, maar dat
zijn er dus nog steeds 100 per dag”, zegt
Zeger Debyser.
“De cijfers mogen dan wel gezakt zijn vergeleken met de eerste maanden na de inwerkingtreding, de meeste ANPR-camera’s flitsen vandaag nog steeds op een erg hoog
niveau. Dit leidt niet alleen tot torenhoge
boetes, maar laten we vooral niet vergeten
dat dit elke keer ook gepaard gaat met een
onveilige verkeerssituatie. En wat gezegd van
de verstrooide bezoeker die door een onoplettendheid bijvoorbeeld door de knip van de
Burchtstraat rijdt en vervolgens een boete
van 55 euro in zijn of haar bus krijgt? Die
zien we misschien niet meer terug in Leuven, met alle nadelige gevolgen voor onze
handel en horeca”, aldus raadslid Debyser.

In een drukke en grotere horecazaak, waar klanten voortdurend binnen- en buitenlopen, moet je al een medewerker met een scanner aan
de ingang laten postvatten om iedereen te controleren. De sector vond
het ook absurd dat klanten geen mondmasker moesten dragen en het
personeel wel, ook als ze zelf vrijwillig een geldige coronapas kunnen
tonen.
De Belgische Fitnessfederatie Fitness.be vindt het discriminerend dat
enkel de private sector wordt geviseerd en bijvoorbeeld dansscholen,
zwemclubs en boksclubs gewoon verder mogen werken zonder coronapas. De federatie vindt dit ronduit stigmatiserend. Alsof fitness- en
horecazaken de meest gevaarlijke plekken zijn om het virus op te
lopen.
Handelsfederatie Comeos betreurt dat er geen verplichte vaccinatie
komt. De sectororganisatie van de winkelketens vraagt ook begrip bij
de klanten omdat de medewerkers de opnieuw ingevoerde mondmaskerplicht moeten controleren. De handelsfederatie vindt het jammer
dat de overheid haar verantwoordelijkheid niet opneemt en vaccinatie
verplicht maakt voor iedereen.
Zo wordt al maanden gesproken over vaccinatieplicht bij zorgpersoneel. Zelfs die maatregel is er na al dat overleg nog altijd niet. Terwijl in
andere landen kordate maatregelen worden genomen, moet het hier
blijkbaar allemaal veel langer duren en wordt er eindeloos getreuzeld,
bang als men is om een of andere belangengroep of een kiezer voor het
hoofd te stoten. Volgens Comeos biedt een hogere vaccinatiegraad een
veel betere bescherming voor de volksgezondheid dan het dragen van
een mondmasker in de winkel.
De vraag is hoelang we de gevolgen van de virusellende nog moeten
ondergaan? Drie maanden? Een jaar? Vijf jaar? Zolang de overheid de
consument in crisismodus blijft houden, komt de middenstand er economisch nooit bovenop. Een verplichte vaccinatie dringt zich op als alle
andere middelen keer op keer falen en niet bij machte zijn om het
virus voorgoed een halt toe te roepen.

“Concreet vragen wij om bij een eerste overtreding met een waarschuwing te werken. Zo
leren de mensen de nieuwe verkeerssituatie
kennen zonder dat ze boos de stad de rug toekeren. Inzake verkeersveiligheid maakt dat
weinig verschil, maar dit zal tot minder frustraties en ongenoegen leiden. Waar de cijfers
hoog blijven, dringt zich bovendien een betere
signalisatie op”, besluit Zeger Debyser.
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Echt rijplezier

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

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

Drogue zet duurzame
droogbloemen in de kijker
Prachtige droogbloemen in alle kleuren en variëteiten vormen
het even hartverwarmende als milieuvriendelijke visitekaartje
van Drogue in de Pensstraat. Met hun nieuwe winkel zijn
zaakvoerder Marina Crombez en haar team reeds aan hun
derde zaak in de handelsomgeving Vismarkt-MechelsestraatBrusselsestraat toe.
“Achttien jaar geleden openden we de
nog steeds florerende bloemenwinkel
Mirte op de Vismarkt 3. Daarna zijn de
kinderen mee in de zaak gestapt. In
december 2019 startten we decoratiewinkel Mirte Boutique tegenover Pauli
in de Mechelsestraat 7, waar je alles
voor je huis van dekentjes tot huwelijkslijsten vindt. En net vóór Kerstmis
2020 zijn we in volle lockdown met

Drogue begonnen”, vertelt Marina
Crombez.
“In de lente van 2021 openden we de
pop-up winkel Mirte XL met een uniek
aanbod van grote potten en planten in de
Brusselsestraat in Leuven. Het moment
was ideaal: iedereen zat toen immers
thuis, men kon geen geld uitgeven en
mensen hadden automatisch meer oog

voor de inrichting van hun woning en
terras. We hebben daarom een bijkomende vrachtwagen met laadklep
gekocht om makkelijk te kunnen leveren
bij klanten thuis. In oktober verhuisden
we de winkel Mirte van de Vismarkt naar
een groter pand in de Mechelsestraat 41,
het vierde nieuwe pand in twee jaar tijd”,
vervolgt Marina Crombez.
In de Pensstraat verkopen ze bijna uitsluitend droogbloemen. “Drogue vangt
alvast de aandacht door zijn verrassend
gedurfd logo en richt zich op een
publiek dat uitkijkt naar iets origineels.
De winkel is doorlopend geopend van
dinsdag tot en met zaterdag tussen 11u
en 18 uur”, vult Stephanie Gosiau aan.
Op een commerciële oppervlakte van
zowat 35 m² biedt Drogue behalve

“Onze droogbloemen spreken zowel jongere en oudere klanten als de verzamelde horeca aan”, stellen Marina
Crombez (l.) en dochter Stephanie Gosiau vast.
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Service is...

Specialist alle
huishoudtoestellen
beter, maar niet duurder

GRIETENS ELEKTRO

Vlees, Wild & Gevogelte
Delicatessen

Ridderstraat 141 - B-3000 Leuven

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

T 016 22 18 31
long@longvl.be

Deweerdt nv
www.deweerdt-dhd.be

Een woning is iets
Deweerdt
nvvoor het leven.

www.deweerdt-dhd.be
Dan moet elk detail gewoon goed zitten.

En en
dáár
zorgen wij graag voor!
Vloertegelwerken
Tiensesteenweg 41 - 3360 Korbeek-Lo
Tel.: 016 46 33 77 - Fax: 016 46 16 57
info@deweerdt-dhd.be
Openingsuren: ma. 13-18 uur
di. - vrij. 9-12 en van 13-18 uur
zat. doorlopend 10-16 uur
zon- en feestdagen gesloten

02/11-12312-03

Deweerdt nv
www.deweerdt-dhd.be

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

Vloer- en tegelwerken

Vloer- en tegelwerken

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

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

016 46 33 77
info@deweerdt-dhd.be
02/11-12312-03
www.deweerdt-dhd.be

droogbloemen (in boeketjes of los voor
wie zelf een compositie wil maken) tal
van kleine en grote vazen, pampasgrassen (grote pluimen), natuurlijke zeepjes
en originele gadgets zoals cartoons op
postkaartformaat aan.
“We bieden de keuze uit meer dan honderd soorten droogbloemen, die vooral
hip en trendy zijn bij jonge mensen die
veel waarde hechten aan duurzaamheid en een kleine ecologische voetafdruk; droogbloemen kunnen immers in
principe eeuwig meegaan. Onze droogbloemen spreken tegelijk ook oudere
mensen aan, omdat ze die nog kennen
vanuit hun jeugd en die bij hen een
gevoel van nostalgie opwekken”.
“Daarnaast bestellen heel veel restaurants, cafés en hotels droogbloemen
om hun decor te verfraaien en te decoreren; ze gelijken immers sterk op verse
bloemen, maar verwelken niet en hoeven dus ook niet vervangen te worden.
En ten slotte bereiken we mensen met
plukweides vol verse bloemen die zich
toeleggen op droogbloemen als bijberoep bij hen thuis”, vertellen Marina en
Stephanie honderduit.

Drogue vestigde zich in een grondig vernieuwd pand in de Pensstraat waar voordien een kantwinkeltje gevestigd
was.

Gypsophila en pampas
Heel erg in de smaak vallende droogbloemen zijn momenteel Gypsophila of
gipskruid, een geslacht uit de anjerfamilie, en al dan niet gekleurde pampagrassen. Marina, Stephanie en hun hele
team geven hun klanten ook steeds veel
uitleg en trachten zoveel mogelijk in te
zetten op seizoensbloemen die kunnen
indrogen zodat mensen het droogproces van nabij kunnen meemaken.
Hun cliënteel komt niet alleen uit het
Leuvense, maar ook uit Mechelen, Brussel en zelfs Antwerpen. “Je ziet immers
wel vaak een kleine afdeling met droogbloemen in bv. een kledingwinkel; maar
een afzonderlijke winkel die uitsluitend
in droogbloemen gespecialiseerd is, kan
nu eenmaal een groter aanbod aanreiken. Bovendien organiseren we op
regelmatige basis cursussen en workshops waarvoor belangstellenden per
sessie kunnen inschrijven. We gaan ook
bij mensen thuis op locatie, verhuren
droogbloemen en verzorgen hiermee
vele feesten”, melden ze.
Drogue is tevens uitstekend gelegen in
een korte doorgangsstraat in volle

stadscentrum. “Hier passeren opvallend veel jonge mensen. Net daarom is
het pand, waar vroeger een kantwinkeltje gevestigd was, trendy verbouwd met
veel oog voor schoonheid. De grote glazen vitrine, groene terrazzovloer en
écru geschilderde blote muren ademen
een authentiek karakter terwijl decorstukken als een oude tv, flessen met
een gekronkelde hals, Sunlight-zeep,
Dash-trommeltjes en lampionnetjes uit
de seventies de nostalgie voeden. We

merken ook dat de Pensstraat een
ander cliënteel aantrekt dan bv. de
vlakbij gelegen Mechelsestraat, waardoor we op verschillende doelgroepen
inspelen”, besluiten ze.

Drogue
Pensstraat 4, Leuven
Tel. 016 58 10 98
info@drogue.be
www.drogue.be
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Happy Halloween!,
wat een feest.

Copyright © 2021 Liefst Leuven/www.liefstleuven.be

Partners van Liefst Leuven

Info, vragen, suggesties,…

Official partner

Tine Vandeweerd (handelscoach) 0486/63.51.43
tine@liefstleuven.be - www.liefstleuven.be
#shoppeninleuven

Shoppeninleuven

Happy
Halloween in
Leuven

De mooie shoppingmaand oktober werd in stijl afgesloten
met Happy Halloween, een stadsevenement voor het hele
gezin. Net als op de Langste Dag, die we nu al twee jaar op
rij hebben gemist, kon Leuven genieten van internationale straattheateracts zoals de Yeti, El Miedo & Zancos,
Theatro Pavana en andere figuren die de bezoekers onderdompelden in een griezelig sfeertje.
Kinderen konden zich aan de grimestanden in zes winkelstraten gratis een griezelig gezichtje laten bezorgen en ’s
avonds trok vanaf het Martelarenplein aan het station een
Halloweenparade door de stad, aangevoerd door een lichtgevende drumband en bevolkt met Halloweenfiguren,
ouders en hun kinderen, die allemaal een lichtgevende
armband hadden gekregen. De stoet trok door de Bondgenotenlaan richting Grote Markt om te eindigen op de
Oude Markt. Daar vond als afsluiter nog een feestelijk kinderdiscofestival plaats.
Ondertussen kon er volop worden gewinkeld. Wie een
kassaticket met een aankoop of een consumptie van meer
dan 25 euro kon voorleggen, mocht even grabbelen in een
ton op de Grote Markt en maakte dan kans op één van de
tweehonderd tienrittenkaarten van De Lijn. De gevreesde
regenbui die uiteindelijk ’s avonds toch nog viel, kon de
geslaagde dag niet meer stukmaken. We laten je hier even
nagenieten met enkele foto’s.
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Het vuur. De passie.

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

Enchanté Leuven lanceert
nieuwe folder met hartelijke
handelaars
Ook in Leuven zijn er heel wat mensen die de eindjes niet
altijd aan elkaar kunnen knopen of nood hebben aan wat
extra warmte. Net vóór de coronacrisis verenigden enkele
burgers zich om samen met de Leuvense horeca een Enchanténetwerk op te starten: hartelijke handelaars die kleine diensten
aanbieden aan wie er nood aan heeft. Begin oktober werd het
initiatief voor een tweede keer gelanceerd, ditmaal met een
veertigtal deelnemende handelszaken.
Met het initiatief wil Enchanté Leuven
iedereen uitnodigen om samen 'een
warme' stad te creëren waar iedereen
zich thuis en welkom voelt. Enchanté
kan ook rekenen op financiële steun
van de stad Leuven, die de opmaak en
druk van een stads- en informatieplan
voor haar rekening nam. “Het zit hem
in simpele dingen. Mensen in proble-

men hebben vooral behoefte aan plekken waar ze mens kunnen zijn onder
de mensen”, zegt Riet Buvens, initiatiefneemster van Enchanté.
Bij de hartelijke handelaars van
Enchanté kan je terecht voor verschillende diensten. Het gaat om basisdiensten zoals een stopcontact om de tele-

foon op te laden, een glas water, een
praatje, een kwartiertje met de krant,
maar ook om uitgestelde diensten. Burgers kopen zo’n uitgestelde dienst, bijvoorbeeld een kop koffie, een maaltijd,
een brood, een cultuurticket, … Andere
mensen die deze dienst nodig hebben
maar op dat moment niet kunnen betalen, vinden bij de deelnemende handelaars de beschikbare bonnen, kiezen er
eentje en vragen om de dienst.
“Toen Enchanté in Leuven startte ben ik
meteen mee op de kar gesprongen en
ik kan het alleen maar aanbevelen aan
elke handelaar in welke sector ook, sta
open voor iedereen en wees blij dat je
zelf niet in zo’n situatie zit. Ik merk ook
dat mensen heel bescheiden zijn. Zo
komt er na sluitingsuur altijd een
alleenstaande papa en die zal nooit
meer meenemen dan hij nodig heeft”,
vertelt Anna, uitbaatster van Anna
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Groep Ceulemans
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Het netwerk van
hartelijke handelaars

GELDIG VANAF SEPTEMBER 2021
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Leuven.
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De deelnemende
Leuvense handelaars
1.

HAL 5, Locomotievenstraat, 3010 Kessel-Lo

2.

ELSEN KAASAMBACHT, Mechelsestraat 36, 3000 Leuven

3.

BARBÓÉK, Schrijnmakersstraat 17, 3000 Leuven

4.

SWARTEHOND, Joris Helleputteplein 1, 3000 Leuven

5.

WERELDCAFÉ.COOP, Joris Helleputteplein 2, 3000 Leuven

6.

ANNA SPECIALTY BAR, Leopold Vanderkelenstraat 27, 3000 Leuven

7.

MERTENS SCHOENEN, Mechelsestraat 26, 3000 Leuven

8.

FLORIS VAN BOMMEL, Mechelsestraat 28, 3000 Leuven

9.

CLASSIX SCHOENEN MERTENS, Mechelsestraat 20, 3000 Leuven

10. OXFAM-WERELDWINKEL, Parijsstraat 56, 3000 Leuven
Enchanté is een netwerk van Leuvense hartelijke handelaars die kleine diensten
aanbieden aan wie hier nood aan heeft. Een klein gebaar kan het verschil maken en
een grote stad tot een warme plek omtoveren waar iedereen zich welkom voelt. Van
een stopcontact tot een kop koffie, laat jezelf opladen bij de deelnemende zaken.
Alleen of met vrienden en familie, iedereen die er nood aan heeft, is welkom. Vraag
het personeel naar de Enchanté stickers op de ruit en sla gerust eens een praatje.
We leren je graag kennen! Onze ondernemers zijn harde werkers en hun zaak gaat
voor. Probeer zelf in te schatten wanneer de piekuren van de handelszaken
plaatsvinden. Heb er begrip voor als er niets in de aanbieding is.

Specialty Bar in de Leopold Vanderkelenstraat.

11. OXFAM-WERELDWINKEL, Leuvensestraat 38, 3010 Kessel-Lo

Bij Anna kunnen mensen terecht voor een
uitgestelde koffie of taart, maar het Leuvense netwerk heeft meer in petto. Zo zijn
er volkscafés waar je meer dan welkom
Enchanté is a network of warm-hearted shops that offer small services to those in
need. One
small gesture
can make
difference and transform
a bigeen
city intouitan
bent
voor
sfeer
ena biggezelligheid
én
affectionate place where everyone feels welcome and wanted. From an electrical
gesteld
kopje
koffie,
in Alone
boekenoutlet to a cupglas
of coffee,fris
let the of
kindness
of our shops
recharge you.
or with
friends and family, everyone in need is welcome. Ask the shopkeepers about the
winkels
boek(je)
ofto kan
stickers on theirvoor
windows een
and don’tuitgesteld
hold back from having
a chat. We’d love
get
to know you! Our shopkeepers are hard workers and their business goes above all.
jeTryeen
kleine
bijdrage
doen
voor might
eennotduurto keep that
in mind. Please
understand that
our shopkeepers
always
have something to offer.
der
boek, in een apotheek kan je terecht
voor een babbel en een glas water, ...

13. BAR STAN, Constantin Meunierstraat 2, 3000 Leuven

Enchanté est un réseau de boutiques chaleureuses qui proposent des petits
services à ceux qui en ont besoin. Un simple geste peut faire la différence et
transformer une grande ville en un endroit attentioné où chacun se sent bienvenu
et désiré. D’une prise électrique à un café, laissez la bonté de ces boutiques vous
relaxer. Seul, avec des amis ou en famille, toute personne dans le besoin est la
bienvenue. Demandez aux commercants ayant un sticker sur leur devanture et
n’hésitez pas à discuter avec eux. Nous serons heureux d’apprendre à vous
connaitre! Nos commerçants travaillent dur et leurs affaires passent avant tout.
Merci d’essayez de garder cela en tête et de comprendre que nos commerçants ne
seront pas toujours en mesure de vous offrir quelque chose.

In andere winkels kan je even binnenspringen om wat op te warmen of om eens naar
toilet te gaan, of je kan in de enchantéspaarpot een centje steken voor een leuk
geschenk, een paar schoenen of een bloemetje. Je kan zelfs mee sparen voor of
genieten van gratis muzieklessen.

Trakteer zelf eens

12. SOLIKOOP HET PERRON, Locomotievenstraat, 3010 Kessel-Lo
14. DOEKJES EN BROEKJES, Diestsestraat 144, 3000 Leuven
15. ANDERS GETINT, Diestsestraat 148, 3000 Leuven
16. HARVEST CLUB, Mathieu de Layensplein 7, 3000 Leuven
17. FALAFEL HABIBI, Diestsesteenweg 104, 3010 Kessel-Lo
18. DE HOORN, Sluisstraat 79, 3000 Leuven
19. DE MAEKERIJ, Mechelsestraat 56, 3000 Leuven
20. FIETSEN HERMANS, Jozef Pierrestraat 68, 3010 Kessel-Lo
21. HUIS VAN IDA, ‘s-Hertogenlaan 97, 3000 Leuven
22. PUNTO KIOSK, Brusselsestraat 33, 3000 Leuven
23. IN DE ROZENBERG, Naamsesteenweg 353, 3001 Heverlee
24. DAGOBERT & MATHILDE, Dagobertstraat 11, 3000 Leuven
25. LEUVEN CENTRAL, Margarethaplein 3, 3000 Leuven
26. FRITUUR DEN DREEF, Naamsesteenweg 58, 3001 Heverlee
27. DE SPUYE, Tervuursevest 101 bus 4033, 3001 Heverlee

“Burgers zien wel dat sommige mensen in
hun wijk of stad het moeilijk hebben, maar
ze weten niet hoe ze kunnen helpen. We
geven hen met deze uitgestelde diensten
een relatief gemakkelijke manier om bij te
dragen. Wat is voor velen onder hen die
ene koffie in de maand?” aldus Sieg van De
Wissel. Spring dus eens binnen bij de handelaars die je kan terugvinden op het
nieuwe stadsplan of trakteer gewoon
online.

28. DE KLEINE JOHANNES, Tiensestraat 17, 3000 Leuven

De folder met de deelnemende handelaars
en het stadsplan kan je downloaden op
onderstaande website.

37. HET GROOT ONGELIJK, Diestsesteenweg 97, 3010 Kessel-Lo

https://enchantevzw.be/nl/leuven

40. DE BROODENIER, Mechelsestraat 75, 3000 Leuven

29. GOBELIJN STRIPS, Mechelsestraat 35, 3000 Leuven
30. BAR BERLIN, Brusselsestraat 115, 3000 Leuven
31. DEMO-SPEL, Sint Hubertusstraat 3, 3000 Leuven
32. CAFE MARENGO, Diestsestraat 56, 3000 Leuven
33. DE SMULLENDE HEKS, Diestsestraat 250, 3000 Leuven
34. BITE, Tiensestraat 12, 3000 Leuven
35. MUSEUM M, Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven
36. APOTHEEK HERBRAND, Middelweg 52, 3001 Heverlee
38. DE JACHT, Naamsesteenweg 581, 3001 Heverlee
39. BOEKAREST, Ladeuzeplein 12, 3000 Leuven

Trakteer online:
https://enchantecafe.enchantecafe.be/
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HYBRIDE IS NOG NOOIT ZO FUN GEWEEST.

Jeep.lu
ONTDEK HET NIEUWE JEEP® PLUG-IN HYBRIDE GAMMA
VANAF

€ 389 / MAAND EXCL. BTW

(1)

1,9 - 4,1 L /100 KM • 44 - 94 G / KM CO2 (WLTP)
(1) Offerte Financiële Renting met aankoopoptie van 20% op een duurtijd van 60 maanden op Jeep® Renegade 4xe Limited 1.3 190HP. Catalogusprijs van de wagen € 28.480,00 (BTW excl.), voorschot van € 1073,09 (BTW excl.), fleetkorting inbegrepen. Aanbod geldig van 01/09/2021 tot 30/09/2021, enkel bestemd
voor professionele doeleinden. Onder voorbehoud van beschikbaarheid van voertuigen op voorraad en van aanvaarding van uw dossier door FCA Bank Belgium, Belgisch filiaal van FCA Bank S.p.A., verhuurder en adverteerder, Jules Cockxstraat 8-10 te 1160 Oudergem met als maatschappelijke zetel Corso Agnelli
200, 10135 Torino - Italië. RPR: Brussel. KBO: 0699.630.712. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - Tel.: +32 800 120 33 - Fax : +32 800 120 57 - e-mail: info.eco@economie.fgov.be V.U.: Stéphane Levi. Adverteerder FCA Belgium N.V., Bourgetlaan 20, 1130 Haren. RPR: Brussel. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB:
BE 86 4829 0250 6150. Milieu-informatie [K.B. 19.03.04]: jeep.be.

MAN0112247RR Jeep locales gamme PHEV SEPT21 297x210 BEL NL v1.indd 1

24/08/21 14:20

NIEUW bij
Villa De Frit LEUVEN!
Bestel nu online via
www.villadefrit-leuven.be
Karakteristiek pand, Ideale ligging
in het centrum van Leuven
Prachtig tuinterras omringd door het Rambergpark
A la carte restaurant met 30 plaatsen
Private Dining tafel tot 10 personen
Aparte zaal voor feesten, communies,
bedrijfsmeetings,... GROEPEN TOT 80 PERSONEN
Privéparking naast het gebouw op reservatie
100m van parking Heilig-Hart

Leuven
Naamsestraat 72 • Leuven • T 016 29 26 26
www.restaurantdartagnan.be

Herbert Hooverplein 1, 3000 Leuven
Fonteinstraat 87, 3000 Leuven

Leuven organiseerde inspiratiedag
voor handel en horeca
De stad Leuven organiseerde op 19 oktober een inspiratiedag
voor handelaars en horeca-ondernemers. Tussen 15 en 22
uur verzamelden een honderdtal Leuvense ondernemers
in Brasserie De Curve in Kessel-Lo voor een namiddag en
avond vol inspirerende lezingen en workshops. Bij het
netwerkmoment achteraf waren alleen maar tevreden
gezichten te zien.

tijdens de inspiratiedag deelnemen aan
workshops over sociale media, strategie
en datagedreven ondernemen. Ze kregen ook een voorstelling van stedelijke
projecten zoals ‘wij.leveren’ en ‘Popstart’, maakten kennis met organisaties
zoals het International House Leuven
en de handelaarsvereniging Liefst Leuven en kregen meer uitleg over stedelijke diensten die in contact komen met
handelaars.
Eén van de gezelligste momenten was
de speeddate waar ze niet alleen
nieuwe collega’s leerden kennen maar
ook in dialoog konden gaan met burgemeester Mohamed Ridouani en schepen Johan Geleyns.

“De voorbije jaren heeft de stad hard
gewerkt om onze handelaars te ondersteunen in hun ondernemen. Dat harde
werk zorgt ervoor dat we een beter beeld
krijgen van de vragen van onze handel en
horeca, maar tegelijk ook dat we een grotere korf kunnen aanbieden met eigen
initiatieven, premies en een netwerk dat

van pas kan komen voor de handelaars
zelf. Daarom kozen we er bewust voor om
hen terug fysiek te ontmoeten, te luisteren naar hun bekommernissen en hen te
betrekken bij onze projecten”, vertelt
schepen van Handel Johan Geleyns.
De Leuvense ondernemers konden

“We zijn blij dat we iedereen terug konden zien. We kozen de uren zo dat de
mensen zowel na de sluiting van hun
winkel, als vóór de avondshift in de
horeca konden binnenlopen. Zo was
het heel de dag een plezierig komen en
gaan en kreeg iedereen de kans om zijn
bekommernissen te delen en inspiratie
op te doen. De vele positieve feedback
zal ons zelf bovendien zeker inspireren
om een tweede editie te organiseren.
Want we stoppen natuurlijk niet met
onze handelaars verder te ondersteunen en nieuwe projecten te lanceren.
We gaan voor een Leuven dat bruist van
beleving, en dat maken we samen met
onze ondernemers”, besluit schepen
Geleyns enthousiast.
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Residentie Schuurmansbos
Bekkevoort
Bietenweg 25,
Endepoelstraat 3,
3300 Tienen
3210 Lubbeek
Residentie Schuurmansbos is gelegen op de hoek van de Staatsbaan en de
vanaf
€ 200.002
vanaf € 195.000
Berkstraat in Bekkevoort. De residentie is een kleinschalig project met in totaal

vanaf € 168.391

11 appartementen van een of twee slaapkamers. De kwalitatieve afwerking van
de appartementen vormt een belangrijke peiler binnen dit project mede dankzij
de samenwerking met lokale partners zoals Freja Home Styling en bouwbedrijf
Van Goidsenhoven, beide gevestigd in Bekkevoort. Onder het gebouw is er nog
een ruime kelderruimte met in totaal 16 parkings en voor elk appartement een
kelderberging. Wg, GvKr, Gdv, Vg, Gvkv.
EPC

B

Nieuwe KMO units op een toplocatie!
Een deel van de Arca-Bifa site te
Lubbeek krijgt een nieuw leven!
Het terrein van 15.731m² wordt
getransformeerd tot een gloednieuw
en multifunctioneel bedrijvenpark met
Nieuwbouw
11 appartementen
36 kwalitatief
hoogstaande KMO-units
van 162m² tot 240m².

Het bedrijvenpark de Drie Tommen
biedt in tweede fase 10 KMO-units
te koop van 213 m2 tot 482 m2 met
de mogelijkheid om Units samen
te voegen of te combineren. De
Units kunnen dienen voor opslag,
Tuin en/of terras
als loods, showroom,
werkplaats,
magazijnruimte en dit mogelijk in
combinatie met kantoorruimte.

Het bedrijvenpark Assent biedt
26 KMO-units te koop aan van
155,61 m2 tot 238,88 m2 met
mogelijkheid om units samen te
voegen of te combineren. De Units
kunnen dienen voor opslag, als loods,
showroom, werkplaats, magazijnruimte
en dit mogelijk in combinatie met
kantoorruimte/showroom.

Bent u geïnteresseerd? We staan voor u klaar:
info@immogve.be
Created by Orin zuu
from the Noun Project

016 56 56 14

Kantoor Bertem - Tervuursesteenweg 206, 3060 Bertem
Kantoor Tienen - Goossensvest 1A, 3300 Tienen
Kantoor Leuven - Dirk Boutslaan 4, 3000 Leuven

www.immogve.be

Created by Simon Sim
from the Noun Project

PARKERSTORE webshop
www.parkerstore.com
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UGH
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ISHTOUGH
NISH
NISH
FINNISH
EAR
EAR
EAR
OOTWEAR

SET
SET

Nieuwstraat,
3460 Bekkevoort

U kan altijd en overal uw bestellingen plaatsen, 24/7.
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Hopelijk tot snel !

Het ParkerStore Team

GRATIS
BADHANDOEK
ParkerStore
Longin Service
GRATIS
BADHANDOEK
GRATIS
BADHANDOEK
Wingepark 29 - 3110
Rotselaar

www.longinparkerstore.be
www.longinparkerstore.be
Wingepark
29
Rotselaar
www.longinparkerstore.be
Wingepark
29--3110
3110
Rotselaar
www.longinparkerstore.be
TT016
44
70
Wingepark 29
- 3110
016Rotselaar
44
80
70 Rotselaar
Wingepark
2980
- 3110
06/17-70898-09
T 016 44 80
70016 44 80 70
06/17-70898-09
T
06/17-70898-09

06/17-70898-09

parkerstore@longin.be Bij
-Bij
T aankoop
016
44 80
van
een
aankoop
van70
eenpaar
paar
Bij
aankoop
van
eenvan
paar
SIEVI
Bij aankoop
een paa
SIEVIveiligheidsschoenen.
veiligheidsschoenen.
SIEVI veiligheidsschoenen.
SIEVI veiligheidsschoenen
Deze heerlijke handoek in de kleur rood

Deze heerlijke handoek in de kleur rood
isis
machinewasbaar
tot
°C.
Formaat
Deze
heerlijke
inhandoek
de
machinewasbaar
tot60
60
°C.kleur
Formaat
Dezehandoek
heerlijke
inrood
de kleur roo
isis
xx150
cm.
actie
geldig
van
is100
machinewasbaar
60isis
°C.
Formaat
100
150
cm.De
Detot
actie
geldig
van
is machinewasbaar
tot
60
°C. Forma
01-06-2016
en
met
30-06-2016
of
is 100 x 150
cm.
actie
geldig
istot
100
150
cm.isDe
actievan
isofgeldig va
01-06-2016
tot
enxDe
met
30-06-2016

Leuven zoekt ontwerper voor
vernieuwing Martelarenplein
De stad Leuven gaat op zoek naar een ontwerper om het
Martelarenplein aan het spoorwegstation een nieuw uitzicht
te geven. Dat plein werd bijna twintig jaar geleden volledig
vernieuwd, maar door de toenemende drukte en de gewijzigde
mobiliteit, is stilaan een heraanleg nodig.

De Bond en heeft een capaciteit van
ongeveer 4.000 fietsen. Na de voltooiing
van het project zullen in de omgeving
van het station in totaal meer dan
10.000 overdekte fietsstalplaatsen
beschikbaar zijn.

Groener
“Dat zijn dus allemaal argumenten om
de omgeving van het plein te herdenken en in een nieuw kleedje te steken.
Daar komt nog bij dat het wegdek het
de voorbije jaren zwaar te verduren
heeft gekregen door het intense
gebruik, wat zichtbaar is aan de betonverharding. We willen het Martelarenplein en de omgeving van het busstation aanpassen aan de nieuwe noden
en ambities van onze stad”, vertelt
schepen van Openbare Werken Dirk
Vansina.

“Het Martelarenplein moet in eerste instantie veiliger, gebruiksvriendelijker en duidelijker leesbaar worden voor
alle gebruikers”, zegt de Leuvense schepen van Openbare Werken Dirk Vansina.

Het Martelarenplein is één van de
grootste pleinen in de stad, al bestaat
het uit twee delen die van elkaar
gescheiden worden door de Ring van
Leuven. Sinds de aanleg van een ondergrondse autotunnel is die in de omgeving van het plein wel enkel toegankelijk voor plaatselijk autoverkeer, bussen
en fietsers. Samen met de Oostertunnel
werd ook een nieuwe parkeergarage
onder het plein aangelegd.
Sinds de heraanleg twintig jaar geleden
is het gebruik van het Martelarenplein
echter sterk geëvolueerd. Het gebruik
van het plein is enorm toegenomen en
de verkeersbehoeften zijn gewijzigd.
Door de aanwezigheid van zowel het
spoorwegstation, het busstation met
veertien haltes van vervoersmaatschappij De Lijn en de ondergrondse

autoparking, is het plein uitgegroeid tot
de belangrijkste toegangspoort tot de
stad.
De omgeving is vandaag de drukste
knoop van de stad en van de regio. De
aanwezigheid van het stadskantoor,
het provinciehuis en enkele kantoren
dragen eveneens bij aan de drukte.
Inmiddels sluit ook de fietsspiraal, die
fietsers vanuit de deelgemeente KesselLo dwars over de sporen naar het stadscentrum brengt, aan op het Martelarenplein.
Onder het plein legt aannemer BESIX
momenteel de laatste hand aan een bijkomende nieuwe grote fietsenstalling.
Die wordt gebouwd in opdracht van de
NMBS. De ondergrondse fietsenparking
sluit aan op de bestaande autoparking

“Het plein moet in eerste instantie veiliger, gebruiksvriendelijker en duidelijker leesbaar worden voor alle gebruikers, zowel fietsers, pendelaars, busgebruikers als horecabezoekers. Maar het
sterk versteende plein moet ook groener worden en klimaatrobuust worden
gemaakt”, aldus de schepen.
Een eerste stap voor de toekomstige
heraanleg is alvast gezet. Er gebeurde
een rondvraag bij de inwoners, de
bezoekers, de handelaars en horecauitbaters, de gebruikers van het plein
en de aansluitende handelswijk Bondgenotenlaan. Daar kwamen ongeveer
300 ideeën uit tevoorschijn, zowel over
mobiliteit, erfgoed, beleving, groen als
toerisme. Daarmee kan het toekomstige ontwerpteam alvast aan de slag.
De volgende stap is inderdaad het aanduiden van een ontwerper die vorm
moet geven aan deze bijzondere ruimte
aan de stationsomgeving. “We lanceren
nu een oproep naar ontwerpers. Zij
krijgen de opdracht om samen met de
stad regelmatig terug te koppelen naar
de handelaars en horeca van het Martelarenplein en de Bondgenotenlaan. Het
is een traject dat we samen gaan afleggen”, zegt Dirk Vansina.
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Win tijd en geld met uw kassa !
Sinds 1985 uw speciaalzaak

GROOTHANDEL HORECA
GROSSISTE
Kleine retail

vleminckx
Chocolaterie

Frituur en Snackbar
Kleine retail

Kleine retail
Café en Bar

Restaurant en Taverne

Bakkerij en Tea-room
Café en Bar

alles voor uw keuken
kwaliteit en service
aan de juiste prijs
7000 food en non food
producten

Chocolaterie

Café en Bar

Restaurant en Taverne
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Grafische tafelplannen

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

Chocolaterie

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

Uw Restaurant
regiodealer: en Taverne

NCR
CASIO
ORDERMAN

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

Kleine retail

Chocolaterie

Vleminckx Horeca Service

StationstraatVleminckx
180 bus 6D
Agora Culinair
BV
3110 Rotselaar
Stationsstraat
bus 6D
T 016
29 66 35 F 016 29 61 180
02  info@vlem.be
3110 Rotselaar
T +32 16 296 635 F +32 16 296 102  info@vlem.be

Café en Bar

Restaurant en Taverne

Frituur en Snackbar

Geen verplichte “wurg”contracten

RUBBENS & CO

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

Bakkerij en Tea-room

Leuven ontvangt prijs voor
fietsvriendelijke infrastructuur
Op de studiedag ‘Ontwerp ruimte voor de
fiets’ van Stad en Architectuur en Fietsberaad in samenwerking met de Deense
ambassade heeft de stad Leuven de ‘Prijs
voor fietsvriendelijke infrastructuur 2021’
gekregen. De heraangelegde Martelarenlaan met het park Belle-Vue kwam als
winnaar uit de bus.
“De heraanleg van de Martelarenlaan is een
ontwerp van Artgineering (architect Stefan
Bendiks) en H+N+S landschapsarchitecten.
De Martelarenlaan en omgeving ondergingen de voorbije jaren
een complete metamorfose. Door de investering
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Frituur en

in het openbaar domein is zowel het fietsen leefcomfort enorm toegenomen”, aldus
schepen van Openbare Werken Dirk Vansina.
Langs het spoorwegtalud tussen de Tiensesteenweg en de Diestsesteenweg werd
een nieuwe doorgangsweg voor doorgaand autoverkeer aangelegd. De Martelarenlaan werd heraangelegd en evolueerde
naar een fietsstraat met het karakter van
een woonerf, specifiek voor lokaal verkeer,
met veel groen en ontharding. Daarnaast werd ook nog het
nieuwe park Belle-Vue aangelegd.

Bakkerij e

Veiligheid verhogen
“De belangrijkste opdracht voor de ontwerper is de veiligheid verbeteren. Het
beter leesbaar maken van de publieke
ruimte en de drukke verkeersstromen
op het Martelarenplein beter leiden,
wordt de hoofdopdracht voor het ontwerpteam om conflicten tussen voetgangers, fietsers en bussen te vermijden”, vervolgt de schepen van Openbare Werken.
“We willen de voetgangers na de
heraanleg spontaan leiden naar minder
maar duidelijkere en dus veiligere oversteekplaatsen. De bestaande ondergrondse doorsteek onder het Martelarenplein van de stationszijde naar de
Bondgenotenlaan moet voor mij alleszins gebruiksvriendelijker worden. Dat
is voor voetgangers eigenlijk de meest
veilige verbinding, maar die loopt nu
dwars doorheen de ondergrondse parking en nodigt daarom niet echt uit om
ze te gebruiken. Sommige mensen
weten misschien zelfs niet eens dat ze
bestaat. Dit moet dus al zeker veranderen”, zegt schepen Vansina.

Ook de gebruikte materialen zoals de
blauwe hardsteen die vooral bij regenweer erg glad wordt, maken dat voetgangers zich niet altijd veilig voelen op
bepaalde plekken op het plein. Meer
en voldoende zitbanken moeten de
beleving van het Martelarenplein verhogen zodat het ook een echte aantrekkelijke ontmoetingsplek wordt om
te verpozen. Ook de horecaterrassen
moeten ingepast worden in de vergroening.
“Een lichtplan moet de prachtige erfgoedgebouwen op het plein en in de
Bondgenotenlaan uniform en stijlvol
aanstralen. Erfgoed levert immers een
belangrijke bijdrage in de opwaardering en sfeerschepping op het openbaar domein. De ontwerpers moeten
ook nadenken over een onthaalpunt
op het plein waar bezoekers info kunnen krijgen over de stad. Zo’n onthaalpunt kan tijdelijk zijn bij evenementen. Tijdens het voorbije wereldkampioenschap wielrennen bleek dit zeer
nuttig te zijn. Een permanent onthaalpunt voor wie de stad bezoekt behoort

eveneens tot de mogelijkheden”, vervolgt Dirk Vansina.

Bondgenotenlaan
Op vraag van de Handelswijk Bondgenotenlaan wordt ook de aangrenzende
Bondgenotenlaan mee onder de loep
genomen. De handelaars lieten zelf al
een studie maken en die wordt eveneens aan de ontwerpers meegegeven.
Het is de bedoeling om de stijl en de
belevingssfeer van het aangepaste Martelarenplein ook door te trekken in de
Bondgenotenlaan.
“Ongeveer vijf jaar geleden werd het
pleintje aan het beeld van Justus Lipsius heraangelegd. Dat is een voltreffer.
We denken er zelfs aan om dat plein
door te trekken naar de overzijde van
de Bondgenotenlaan. Een gelijkaardige
ontmoetingssfeer kan worden gecreëerd ter hoogte van de stadsschouwburg. Het is aan de ontwerpers om daar
creatief over na te denken. De heraanleg van het Martelarenplein belooft
alleszins een boeiende uitdaging te
worden”, besluit Dirk Vansina.
Handelen 6 | 2021
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Inspireer je zintuigen.
De volledig elektrische Kia EV6.

Creativiteit vraagt tijd. Gelukkig kan je de Kia EV6 dankzij zijn snellaadtechnologie opladen van 10 tot 80% in amper 18 minuten.
Zo heb je meer tijd over om inspiratie op te doen. Met zijn rijbereik tot 528 km brengt hij jou waarheen je maar wil, terwijl zijn
grote binnenruimte en geavanceerde rijhulpsystemen zorgen voor een ongeëvenaarde rijbeleving. Maar ook zakelijk scoort
de Kia EV6, want hij is 100%(1) fiscaal aftrekbaar. De nieuwe Kia EV6: tijd voor creativiteit.
Ontdek hem tijdens onze Opendeurdagen van 23 tot 30/10.

KIA
Gilcon
Dealership
Logo
Leuven
Dealership Name
Geldenaaksebaan
321
123Leuven
Any Street
, Any City,
3001
(Haasrode)
Any40
State,
12345
T 016
03 27
Tel : 012 - 3456 7890
www.gilcon.be
www.dealership.com
Rudi.schell@gilcon.be

58 kWh = 16,6 kWh/100 KM • 77,4 kWh = 16,6 - 17,2 kWh/100 km • 0 g CO2/KM (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
(1) Gebaseerd op de geldende wetgeving op 01/01/2021. Kia Motors Belgium is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de regelgeving.
* 7 jaar garantie of 150.000 km (wat het eerst wordt bereikt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar). ** De getoonde afbeelding is ter illustratie en kan worden gewijzigd.
V.U.:

advertentie maart2011.pdf

14/03/2011
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Bent u reeds lang op zoek naar uw
sociaal secretariaat?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

SPECIALISED ELECTRONICS

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

C

M
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technisch speelgoed
batterijen & packs
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netwerken
communicatie
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gereedschap
AITEC bvba
NAAMSESTEENWEG 380
3001 HEVERLEE
016/40.40.90
info@aitec.be

licht & geluid

en nog veel, veel meer...

www.aitec.be

maandag
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zaterdag

13u - 18u
9u - 12u 13u - 18u
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Bel of mail ons!

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

Op zoek naar miljarden
De voorbije paar maanden werd het virusnieuws naar de
achtergrond gedrongen door het begrotingsakkoord en
vooral de stijgende energie- en grondstofprijzen. Dit laatste zet een rem op de handel en economie, maakt producten en goederen op termijn duurder en is dus niet zo hoopgevend voor al wie financieel nog aan het herstellen is van
de viruspandemie. Ook het wegwerken van het enorme
begrotingstekort dat door de viruscrisis is ontstaan zal
daardoor nog heel wat langer duren.
De nachtarbeid in de e-commerce wordt versoepeld, waardoor in theorie avondwerk tussen 20 uur en 24 uur mogelijk wordt. Al is het nog lang niet zover, omdat men eerst
wil werken met testprojecten die pas na een jaar worden
geëvalueerd. De kwestie wordt doorgeschoven naar de
sociale partners waardoor onduidelijk is wat er moet
gebeuren wanneer die geen akkoord
bereiken met de werkgevers.
Het is amper te begrijpen dat de
regering en vakbonden nog altijd
geen algemeen definitief akkoord
kunnen bereiken voor avondwerk in
de e-commerce. Bedrijven willen
bestellingen die ’s avonds gebeuren
de volgende dag leveren. Als dat niet
mogelijk is, kopen mensen in het
buitenland. Door het gebrek aan een
sluitende wetgeving rond nachtarbeid zijn de voorbije jaren massaal
veel landgenoten terechtgekomen bij buitenlandse webwinkels.
Om dezelfde reden werden de magazijnen van die buitenlandse webshops vaak net over onze landsgrenzen
gebouwd, waardoor België massaal veel opbrengsten en
jobs misloopt. Dit gebrek aan daadkracht van de opeenvolgende regeringen heeft ons land al vele honderden miljoenen euro’s gekost.
Er komt een nieuwe taks op korte vliegtuigvluchten. De subsidies voor professionele diesel in de transport- en landbouwsector worden een beetje ingeperkt. Ondertussen wordt
nog altijd 13 miljard euro uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen, zo berekende de FOD Financiën in mei.
Er komt een individueel opleidingsrecht voor iedere werknemer, zodat die zich de hele carrière lang kan blijven
omscholen. Het ontslagrecht wordt hervormd waarbij de
opzegperiode zal kunnen worden gebruikt om mensen al
op te leiden voor een andere job. Langdurig werklozen die
in een knelpuntberoep aan de slag gaan, zullen de eerste
drie maanden 25 procent van hun werkloosheidsuitkering
kunnen combineren met hun nieuwe job.
De maatregel om voor de eerste aanwerving geen sociale
bijdragen te vragen, blijft overeind. Ze geldt onbeperkt in

de tijd en ongeacht het loon van de werknemer. Dat is een
maatregel die sommigen creatief invullen door bijvoorbeeld telkens nieuwe bedrijfjes op te richten.
De eerste medewerker mag ook de duurste zijn. Zonder
aanpassing zou dit tegen 2024 al 4 miljard euro kosten.
Daarom beperkt de regering de vrijstelling van sociale bijdragen tot 4.000 euro per kwartaal. Deze geplande besparing levert volgend jaar 47 miljoen euro op, het stelsel op
zich kost ongeveer een half miljard.
Het zwangerschapsverlof voor zelfstandigen wordt gelijkgetrokken met dat van gewone werknemers. Ook wordt het
overbruggingsrecht (de vroegere faillissementsverzekering) vereenvoudigd. Voor startende ondernemingen wordt
het investeringsplafond voor een belastingvermindering
verlaagd. Men wil ook zoveel mogelijk van het half miljoen langdurig
zieken in ons land proberen te heractiveren. Dat ongelooflijk hoge
aantal kost ons 12 miljard euro per
jaar.
Voor de rest bevat de begrotingstekst geen verrassingen. Over het
algemeen lijkt van echte hervormingen weinig in huis te komen. De
regering wil de werkgelegenheid
opdrijven, maar vertelt er niet bij
hoe ze de talrijke vacatures en knelpuntberoepen wil invullen. Talrijke sectoren kampen met
een tekort aan personeel.
Er wordt nog maar eens een poging gedaan om de effectentaks erdoor te jagen, er komt alweer een actieplan tegen
sociale en fiscale fraude, er worden – verrassing! – hogere
accijnzen op tabak en een betere inning van de boetes
gepland, de regering belooft besparingen bij de federale
overheid, men wil de arbeidsongeschiktheid aanpakken,
enz. Oudere wijn in niet zo nieuwe zakken.
Het gebakkelei over de geplande sluiting van de kerncentrales en de vervanging ervan door gascentrales die nog
vervuilender zijn, begrijpen weinig mensen. De bouw van
gascentrales wordt niet alleen gehinderd door een lastige
vergunningsprocedure, maar komt hoe dan ook te laat om
de energieprijzen de komende jaren in toom te houden.
Met alleen windturbines en zonnepanelen gaan we het
niet redden.
In een maatschappij die volledig afhangt van en uitsluitend nog kan functioneren bij de gratie van elektriciteit is
dat een zeer verontrustende gedachte. Als de stroom thuis,
in onze winkels, bedrijven of ziekenhuizen langere tijd uitvalt, zitten we gewoon weer in de middeleeuwen. De
wereld valt dan stil op een niveau waarbij alles wat het
coronavirus heeft aangericht gewoon verbleekt.
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NIET INBEGREPEN.

NIEUWE 500X “YACHT CLUB CAPRI”.
MET EXCLUSIEF BLAUW CABRIODAK.
Wereldburger in hart en ziel.
Stap aan boord van de nieuwe 500X « Yacht Club Capri », open het blauwe cabriodak en geniet van een
adembenemend uitzicht op de zee. Krijg een nieuwe kijk op de wereld in deze nieuwe speciale serie.
• 130 - 158 G / KM CO2 (WLTP) Contacteer je concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van je voertuig.
Alle productafbeeldingen en -specificaties zijn gebaseerd op de informatie beschikbaar op het ogenblik van de goedkeuring van de publicatie.
V.U.: Stéphane Levi. Adverteerder FCA Belgium N.V, Bourgetlaan 20, 1130 Haren. RPR: Brussel. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Milieu-informatie [K.B. 19.03.04]: fiat.be.

5,0 - 6,9 L /100 KM

MAN01006484D MAN - locales 500X YCC OCT21 210x148 BEL NL v1.indd 1
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INVESTEREN
MET GROTE
ONDERSCHEIDING?

B E Z O E K O N Z E M O D E L F LAT

Maak kennis met YOU, ons
nieuwe studentenproject op
de Bondgenotenlaan in Leuven.

Maak uw afspraak
telefonisch of via mail.

INFO & VERKOOP:

T. 0495 38 70 38

fiat.be

INFO@DYLS.BE

WWW.DYLS.BE

Leuven gaststad voor aftrap
Week van de Belgische Mode

Is Leuven een ingedommelde winkelstad? Vergeet het maar. Wie op 9 oktober de startdag
meemaakte van de Week van de Belgische Mode, waarbij Leuven optrad als gaststad, weet beter.
Zelden hebben we bij de wandelende kooplustigen meer boodschappen- en winkeltasjes
gezien dan die zaterdag. Het mooie weer was er ook, waardoor ook de terrasjes zich vulden en
de horeca eveneens een uitstekende dag meemaakte.
Het gezicht van de campagneweek was dit jaar actrice en televisiefiguur Kim Van Oncen.
Samen met een delegatie van de handelsvereniging Liefst Leuven en Mode Unie, de belangenverening van ondernemers in de modesector, werd een rondgang gemaakt langs enkele
Leuvense modezaken, waaronder Portobello (Bondgenotenlaan), Lasso (Parijsstraat). Mertens
Schoenen en Liv (beiden in de Mechelsestraat) en Inulio (Vismarkt). De handelaars kregen een
geschenkje overhandigd.
In de Shop & Joy Pop-up, het tijdelijke hoofdkwartier van Liefst Leuven in de Diestsestraat,
werden ondertussen vrijwel non-stop cadeaubons, goodiebags, winkeltassen in duurzaam
textiel, parkeertickets en geschenken uitgedeeld. Mensen konden die winnen of krijgen nadat
ze voor minstens 50 euro hadden gewinkeld. Je kon ook een shoppingtrip winnen met Kim
Van Oncen. We laten je even nagenieten met deze fotopagina.
Foto’s: Kristof Dongleur / Liefst Leuven – Handelen in Leuven
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PROMOTIES

Ontdek alle modellen en profiteer van onze promoties!
Surf snel naar www.sioenfurniture.be
€ 850

€ 586

excl btw*

excl btw*

€ 722

€ 493

€ 781

€ 599

€ 289

excl btw*

excl btw*

Bierbeekstraat 18, 3360 Bierbeek
T 016 46 80 41 • info@sioenfurniture.be
www.sioenfurniture.be
* BTW 21%

Ergonomie en Design • Woon- en kantoorconcepten

TOONZAAL MET PARKING

Olive & Juno biedt totaalpakket
voor bruiden
Er wordt opnieuw meer gehuwd en daar speelt Olivia Delva gevat
op in met haar nieuwe en smaakvolle bruidsboetiek Olive &
Juno. Indien gewenst kapt ze voor deze belangrijke dag zelfs het
haar van de bruid en brengt ze haar make-up aan, waardoor ze
vrouwelijke trouwers een totaalpakket kan aanbieden.

ook nog een ruime hoekpaskamer, een
sfeervolle marmeren schouw en een
glazen tafel in het oog.
Olivia verkoopt trouwkledij voor dames
van Franse (Atelier Blanche, Donatelle
Godart), Roemeense (Divine Atelier) en
Amerikaanse collecties (Willowby). “Zo
vindt iedereen hier wel zijn gading.
Bovendien heb ik alleen collecties geselecteerd die ik zelf ook mooi vind en
zou willen dragen. De twee Franse merken ogen veeleer romantisch, elegant
en toch minimalistisch. Het Roemeense
merk legt zich toe op fijne kantkleedjes,
terwijl het Amerikaanse verleidt met
echte glamourjurken”, licht ze toe.
Alle aangeboden merken en de richtprijzen staan overzichtelijk op haar
website. “De prijzen voor een trouwkleed variëren doorgaans tussen 1.000
en 3.500 euro, exclusief de retouches
die ik samen met anderen uitvoer. Ik
laat mijn bruiden echter niets passen
dat buiten hun budget valt”, klinkt het.

“Er wordt opnieuw meer gehuwd, maar de manier waarop is wel anders dan twintig jaar geleden“, weet Olivia Delva.

De frisse twintiger Olivia Delva, afkomstig uit Tervuren, studeerde een tijdlang
Kunstwetenschappen aan de UGent en
behaalde vervolgens een diploma Communicatiewetenschappen aan de Arteveldehogeschool. Daarna volgde ze in
Hasselt en bij een kapper (voor de praktijk) een opleiding tot kapster en makeup om de styling van dames te verzorgen.
“Nadien heb ik een vijftal jaar als kapster gewerkt in het kapsalon Snip Snip
in de bekende Antwerpse wijk Zurenborg en tot vandaag ben ik nog steeds
aan de slag in Knip in Haacht, waar ik
zelf mijn agenda kan invullen. Omdat
ik toch al vaak de schmink en het haar
van bruiden verzorgde voor trouwfeesten ben ik half mei bovendien gestart
met mijn eigen bruidsboetiek Olive &
Juno. Deze activiteit kan ik perfect combineren met mijn andere job omdat ik

op afspraak werk”, stelt ze.
De naam van haar zowel trendy hippe
als huiselijk gezellige bruidsshop is een
combinatie van haar (verengelste) voornaam en Juno, de Romeinse godin van
het huwelijk. Haar bruidsboetiek is
gevestigd op het gelijkvloers van een
stijlvol, statig herenhuis in de Vaartstraat, waar ze beschikt over een commerciële ruimte van zowat 120 m² die
bekoort door zijn strakke witte muren
en zijn mooi opgeschuurde parketvloer.
“Mijn toekomstige echtgenoot en ik
hebben dit ruime huurpand, dat aanvankelijk in een erbarmelijke staat verkeerde, helemaal zelf gerenoveerd”,
vertelt Olivia trots. Een grote spiegel
doet de ruimte subjectief groter lijken
en de fraaie verlichting van Accessori
licht ze subtiel uit. Daarnaast springen

Olivia gaat er prat op dat ze kan uitpakken met een kwalitatief, divers en zorgvuldig uitgekozen aanbod, waarbij ze
zweert bij kwaliteitsvolle materialen en
luxueuze stoffen zoals veel zachte zijde
en kant en bij hand- en maatwerk. Alle
stoffen worden in de Europese Unie
geproduceerd. Zo is één van haar
bruidskleden helemaal in kant van
Calais vervaardigd.
De meeste van Olivia’s klanten komen
uit het Leuvense en de regio Haacht,
maar ze kreeg ook al twee Brusselse
meisjes en een aanstaande uit Gent
over de vloer. De meesten zijn tussen
25 en 30 jaar jong, al biedt Olive & Juno
evenzeer ontwerpen aan voor mensen
die op latere leeftijd willen huwen.

Maakproces
Bij de eerste kennismaking vraagt Olivia aan de toekomstige bruiden welk
soort trouwfeest ze in gedachten hebben en wat hun stijl en persoonlijkheid
is. “Sommigen zijn geïnteresseerd in
bepaalde merken, anderen komen met
een door Pinterest geïnspireerd ontHandelen 6 | 2021
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Beleef. Creëer.
Excelleer.
Er is weinig onmogelijk. Ervaring, passie en
innovatie laten ons toe om oplossingen voor te stellen
die u onbeperkt van muziek laten genieten. Waar dan
ook. No limits. Wij helpen u de juiste keuze te maken uit
een reeks topproducten. Want het verschil tussen klank
en emotie is het advies. Dat is al jaren ons credo.
Dat is al jaren onze opdracht.

SHOWROOM LEUVEN
Tiensesteenweg 348, 3000 Leuven
T 016 29 23 90 • GSM 0477 56 19 35
SHOWROOM SINT-MARTENS-LATEM
Kortrijksesteenweg 33, 9830 Sint-Martens-Latem
T 09 223 88 33 • GSM 0477 56 19 35
WWW.STEVENS-HIFI.BE
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werp aandragen. Meestal probeer ik hen
te begeleiden door gepaste suggesties
aan te reiken en ik laat hen ook in
tegenstelling tot in sommige andere
bruidskledingwinkels uitgebreid passen”, licht ze toe.
Het maakproces van een bruidsjurk
duurt drie tot zes maanden, waarbij Olivia met haar klanten een gans fittingtraject doorloopt. “Tijdens de eerste fase
krijgt iedereen twee uur de tijd om rustig een kleedje uit te zoeken. Als het uitgekozen kleed daarna aankomt, komen
de klanten terug voor een tweede en
eventueel derde fitting; wie de eerste
keer nog wat overdonderd was of nog
twijfelde, kan immers zo nog een tweede
keer passen en zonder al te veel beïnvloed te worden door andere ideeën
naar zichzelf luisteren. De laatste etappe
is het maatwerk”, legt Olivia uit.
Ze benadrukt dat je dan ook best zeker
acht maanden vóór je huwelijksdag
afspreekt, zodat je rustig en zonder
stress je gedroomde outfit kan uitzoeken. Mede uit ecologische overwegingen
heeft Olivia overigens niks in stock,
maar bestelt ze bij de leverancier.
“Trouwkleding is belangrijk omdat je
maar één keer in je leven op zo’n irrationele manier zot geld kan uitgeven aan
iets om te dragen op een heel speciale dag
waarop iedereen er op zijn best uitziet.
Weinig bruiden verkopen dan ook achteraf hun trouwkleed omdat hieraan voor
hen een grote emotionele en sentimentele waarde kleeft”, weet de zaakvoerder.
Ze stelt vast dat trouwen weer hip is,
maar dat de manier waarop wordt

gehuwd wel grondig anders is dan
twintig jaar geleden. “De huidige
generatie trouwers bestaat immers in
grote mate uit kinderen van gescheiden ouders en ze leeft ook in een
andere tijdsgeest. Zo krijgen we vele
Pinterest-trouwers over de vloer, die
op hun trouwdag vrij en los gekleed
willen zijn; ze kiezen voor trouwkledij
waarin ze zich goed en op hun gemak
voelen en voluit kunnen stralen op
deze bijzondere dag. De stijl varieert
van romantisch over bohemien tot
meer minimalistisch. Op dit ogenblik
voeren wit en zwart de boventoon, al
zetten sommigen zich hier dan weer
net bewust tegen af. Sommige bruiden willen hun jurk ook graag nogal
nauw aansluitend, al zijn de meeste
van mijn kleedjes toch vooral comfortabel”, merkt Olivia.

sage in de stadskern, maar de huurprijs
ligt hier wel nog een pak lager dan in de
echte winkelstraten en deze buurt biedt
ook nog meer parkeermogelijkheden. Ik
woon bovendien zelf vlakbij aan de
Vaart, zodat ik indien gevraagd ook
klanten makkelijk ’s avonds kan ontvangen”.

Op afspraak

De uitbaatster creëerde in Olive & Juno
dan ook een aangename sfeer waar een
warm huiskamergevoel heerst. Je kan
er op een comfortabele manier en zonder haast passen, krijgt een heleboel
nuttig advies mee en vindt er ook leuke
accessoires zoals haarspeldjes en oorringen evenals fraaie truien van Lotte
Van Huyck uit Gent, die aan het KASK
(Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten) heeft gestudeerd.

Ze is eveneens erg opgetogen met de
ligging van haar eigentijdse, vlotte en
luchtige bruidszaak. “In de Vaartstraat
bevind ik mij vlak bij de drukke pas-

“Olive & Juno is normaliter open op
maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag; ik werk echter alleen op afspraak
(te maken via mijn website of Instagrampagina) omdat ik er veel belang
aan hecht dat mensen zich hier ontspannen voelen en in alle rust kunnen
kiezen. De bestelling van een trouwkleed is immers een persoonlijke aankoop, waarschijnlijk zelfs één van de
belangrijkste aankopen voor bruiden in
hun leven”, beseft Olivia Delva.

Kortom, ‘Say yes to the dress’, start op
tijd je zoektocht naar je gepaste trouwkleed en laat je hierbij met raad en
daad bijstaan door een professional
zoals Olive & Juno. Dan is je trouwdag
vooraf al voor de helft geslaagd.

Olive & Juno is gevestigd in een oud herenhuis waarvan het gelijkvloers door de uitbaatster en haar aanstaande
echtgenoot werd gerenoveerd tot een aangename ruimte met een hoog huiskamergevoel.

Olive & Juno
Vaartstraat 71, Leuven
hello@oliveandjuno.be
www.oliveandjuno.be
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Gold 2020

Open

Ruime keuze
25

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

in onze toonzaal

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

SDE

SDE bvba
Tiensesteenweg 46 - 3001 Leuven

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

Wij beschikken over een ruime parking via A. Delaunoislaan

Gratis klantenparking: zie website!

Uw key-dealer voor regio Brabant

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

New Generation
at Work

DRIVEN BY QUALITY

THE NEW XF, CF AND LF
2017_HANDELSZAKENLEUVEN_210x149
LEUVEN_210x149mm.indd
mm.indd 11
2017_HANDELSZAKEN

PURE EXCELLENCE THROUGHOUT THE RANGE

8/05/18 11:43
11:43
8/05/18

Alle stress en spanning
verdwijnt met 'dé relax times'
Wie de onmiskenbare geneugten weet te waarderen van
een deugddoende behandeling die alle negatieve stress en
hectische spanningen in je lichaam met veel gevoel en tact
wegmasseert, wordt in 'dé relax times' in Kessel-Lo helemaal
op zijn wenken bediend.

De uiterst attente en respectvolle uitbaatster, die drie certificaten in haar
discipline bezit en uiterst professioneel
en met veel ervaring tewerk gaat,
beschikt op een oppervlakte van zowat
40 m² over twee bedden die zich ook
uitstekend lenen voor massages in
familieverband en wil achteraan nog
een bed inrichten voor wie meer privacy wil.
“Je kan hier vooreerst terecht voor een
traditionele Thaise oliemassage, die
verschillende technieken omvat en
leidt tot zowel fysisch als psychisch
welzijn. De druk die ik daarbij uitoefen,
ontspant de spieren, vermindert eventuele spierpijn en -stijfheid en stimuleert het zenuwstelsel zodat de energie
beter door je lichaam kan stromen en
de stress kan wegebben. Tijdens deze
harde of zachte maar steeds relaxerende massage, die ook goed is voor de
nek, gebruik ik geurloze olie”, licht ze
toe.

Kokos- en orchideeolie
Daarnaast heeft Sunny nog heel wat
meer massagevormen in de vingers. Zo
helpt de aromatische (hot olie) massage, waarbij ze warme aromatische
(jasmijn-, kokos-, orchidee- of leelawadee- of frangipani) oliën gebruikt, je
vooral om diep te ontspannen en goed
te slapen. Tegelijk worden de dode cellen verwijderd, waardoor je huid glad
en gehydrateerd aanvoelt.

“Ik trek steeds ruimschoots de tijd uit voor al mijn klanten en tracht hen met mijn massages een ontspannen,
weldoend gevoel te bezorgen”, benadrukt Saisuda “Sunny” Glykiotis.

De vriendelijke Thaise zaakvoerster
Saisuda Glykiotis neemt ruimschoots
de tijd om je spieren en weefsels vakkundig te kneden en te wrijven tot je
opnieuw boordevol positieve energie
zit, waarbij zachte Thaise achtergrondmuziek en een gratis drankje je helemaal in de juiste rustgevende stemming brengen.

Saisuda “Sunny” Glykiotis woonde elf
jaar in Engeland en bezit ook een Engels
paspoort en werkte tien jaar in Londen
waar ze Thaise massages aanbood in het
plaatselijke Chinatown. Daarna was ze
gedurende één jaar aan de slag in
Mechelen en sinds 17 juli runt ze met 'dé
relax times' haar eigen massagesalon in
Kessel-Lo, waar ze op afspraak werkt.

Swedish of Zweedse massage is één
van de meest gebruikte massagevormen waarbij ze bijna uitsluitend met
de handen werkt en zorgt voor een
goede doorbloeding en ontspanning. Ze
zet matig gewicht om de spieren te ontspannen, de bloedsomloop te stimuleren en eventuele pijn te verminderen.
Daarbij is niet veel druk nodig en wordt
vaak aromatherapie-olie gebruikt om
de zachtheid te bevorderen. Bovendien
doet de geur van de aroma-olie je meer
ontspannen voelen en voedt ze de huid
in je lichaam.
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“Mijn hotstone-massage staat borg voor
een zachte en warme ervaring en is
geschikt voor mensen die willen ontspannen, hun stress willen verminderen en willen herstellen. Ze verbetert de
bloed- en lymfecirculatie, stimuleert
celvernieuwing en verlicht spierpijn.
Sportmassage vormt dan weer de beste
therapie om je spieren te ontspannen
en zo de balans tussen spieren en beenderen te herstellen. Wanneer ze op
regelmatige basis wordt uitgevoerd,
helpt ze atleten en andere sporters om
letsels te voorkomen die anders door
overbelasting ontstaan”, legt Sunny uitvoerig uit.
Op therapeutisch vlak is het belangrijk
om je bloedsomloop te stimuleren en
vermoeide voeten en benen te herstellen. Reflexologie of reflexzonetherapie
– een alternatieve geneeswijze die
ervan uitgaat dat alle organen en
lichaamsdelen in verbinding staan met
plaatsen op de voeten, handen of
oren – en beweging kunnen je lichaam
weer in evenwicht helpen brengen bij
verschillende soorten pijn. De hoofd-,
nek-, rug- en schoudermassage vermindert dan weer de spierspanning en
werkt ontspannend bij vermoeidheid.

“Al deze massages brengen een zalig
gevoel teweeg en zijn heilzaam voor je
lichaam. Intussen krijg ik al klanten
over de vloer uit Leuven, Kessel-Lo,
Herent, Holsbeek en zelfs Charleroi. Ik
verwelkom studenten, kinderen, hele
families en toeristen evenals klanten
die niet door kinesisten kunnen worden voortgeholpen.”
“Mijn cliënteel is opvallend trouw –
sommigen komen hier vier tot vijf keer
per maand over de vloer! – en maakt
mondeling reclame of post op Facebook
positieve commentaar op mijn massages, waardoor mijn klantenbestand
snel groeit. Bovendien beschikt mijn
uitstekend gelegen pand op het de Becker Remyplein over ruime parkeerfaciliteiten voor de deur en geniet ik van
veel extra zichtbaarheid dankzij de
plaatselijke woensdagnamiddagmarkt”,
vertelt deze uiterst minzame en aimabele gastvrouw, waarvan ondanks haar
frêle uiterlijk een indrukwekkende

massagekracht en veel metier uitgaat.
Zachtbruine, écru en lichtgrijze tinten
voeren de hoofdtoon in haar sfeervolle,
met verticaal houten latwerk, gulle gordijnen, een houten kast en stemmig
licht ingevulde werkruimte. “In de toekomst wil ik het vertrek achteraan nog
kunnen afsluiten voor klanten die
gesteld zijn op hun privacy. Ik voorzie
ook steeds warme handdoekjes, werk
rustgevend in comfortabele omstandigheden en maak er een erezaak van om
meer dan voldoende tijd te besteden
aan al mijn klanten, zodat ze telkens
met een aangenaam en voldaan gevoel
naar huis gaan”, beklemtoont Sunny.

dé relax times
Baron August de Becker Remyplein 16
3010 Kessel-Lo
Tel. 0499 32 95 65
derelaxtimes@gmail.com
www.derelaxtimes.com

Kinderen en families
“Kindermassage (tussen 3 en 14 jaar)
verhoogt de flexibiliteit van hun spieren en helpt hen goed te slapen. Mijn
kruidenstempelmassage doet je ontspannen en verwijdert de stress doordat de warme kruidenafdichting een
diepgaand positief effect heeft op het
rugweefsel en de bloedcirculatie, het
lichaam ontgift en pijn verlicht. Bij mijn
kaarsmassage benut ik de geur van
pure etherische oliën en de warmte van
de kaarstranen om het lichaam te masseren en de spieren meer te ontspannen”, signaleert de zaakvoerster.
Haar combomassage vormt een goede
introductie tot de Thaise massage vermits ze bestaat uit dertig minuten voetmassage, dertig minuten deep tissue en
dertig minuten oliemassage; hierbij
ervaar je dus de weldoende effecten
van deze drie technieken. Tijdens een
duomassage genieten jij en je partner,
vriend of familielid samen in dezelfde
ruimte, waarbij elkeen zijn eigen massagetherapeut toegewezen krijgt. Tot
slot biedt Sunny ook zwangerschapsmassage aan.

Haar massagesalon, dat achter de voorgevel een knus en rustgevend ingericht interieur prijsgeeft, bevindt zich
op wandelafstand van het Leuvense trein- en busstation en heeft ook steeds voldoende parkeerruimte voor
wagens voor de deur.

[SHOP]

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

[SERVICES]

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

Ontdek het nieuwe interactieve
bezoek in het hart van de Stella
Artois brouwerij.

Digame bvba
Lei 8A 3000 Leuven
016 222 100

Open voor groepsbezoeken en
individuele bezoekers doorheen
de week en in het weekend.

info@digame.be

digame.be

De ideale locatie voor uw
(bedrijfs) event.

BTW BE 0874.617.425
RPR Leuven
IBAN BE44 7390 1019 9145

Meer info en reservaties:
www.brouwerijbezoeken.be
Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.
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advies & offertes
herstellingen
afhaalpunt
verzendingen
leveringen
installaties
cadeaubon
datarecuperatie
smartphoto.be
iLabo.be

MUSTANG
MACH-E
Kom de Mustang Mach-E ontdekken in onze showroom
Maak hier uw testrit.

VAN MOSSEL AUTOPOLIS LEUVEN
Brusselsesteenweg 57 - 3020 Herent
Tel. 016 310 510 - www.autopolis.be

0 L/100KM.

0 G/KM.

Tot 610 km rijbereik*. (WLTP)

*Gebaseerd op een volledig geladen accu. Het geschatte bereik met behulp van de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) is van toepassing op RWD-modellen met een accu met
vergroot rijbereik. Werkelijk rijbereik varieert naargelang de omstandigheden, zoals externe elementen, rijgedrag, onderhoud van het voertuig en leeftijd van de lithium-ion-accu. De definitieve WLTP-cijfers
zullen in 2021 beschikbaar zijn.
Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Verbruiksvoorwaarden en CO2-emissies zijn gemeten op basis van een voertuig met basisuitrusting. Optionele uitrustingen (zoals velgen en/
of banden) kunnen deze gegevens beïnvloeden. De verkopende Ford-verdelers, Ford en de fabrikant van het voertuig zijn hiervoor niet aansprakelijk. Het afgebeelde voertuig kan afwijken van de vermelde
wagen. Contacteer ons voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig, het afgebeelde voertuig of prijs, of raadpleeg www.nl.ford.be.
ford.be

