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Heb je een zaak of ben je zelfstandige in Leuven ? Wil jij 
ook Handelen in je bus ?

Contacteer het secretariaat. Geef je naam, adres en 
BTW-nummer (uit Leuven natuurlijk) en vanaf het 
volgende nummer ontvang je ook gratis Handelen in 
je bus.

Handelen is het magazine van Handelen in Leuven vzw 
voor de Leuvense midden stand. Handelen wordt voor 
het grootste deel door vrijwilligers gemaakt, gedre ven 
Leuvenaars die zich inzetten voor de promotie van de 
Leuvense handel.
Handelen verschijnt 5 keer per jaar. Handelen komt 
tot stand met de steun van Stad Leuven en Leuven 
Handelt!

Het hele creatieproces van dit tijdschrift 
(prepress, druk, afwerking en levering) 
verloopt 100% klimaatneutraal, 
gecertificeerd door de CO2logic-
Vinçotte label, de garantie voor echte 
klimaatinspanningen.
Meer info vindt u op 
www.vanderpoorten.be/klimaatneutraal-drukwerk

Eindelijk!
 
We durven het nauwelijks te schrijven, uit vrees de Covid-goden ongunstig te stemmen, maar na 2 jaar afwezigheid kunnen we op 25 juni 
opnieuw De Langste Dag vieren. 
En vieren is hier wel het juiste werkwoord. Het wordt weer een editie zoals we die al tientallen jaren gewend zijn: internationaal kunst- en 
vliegwerk in de straten, braderie, brocante en een groot speelfestijn op het Ladeuzeplein voor onze kleinste bezoekers.
We twijfelen er niet aan dat De Langste Dag, editie 2022, zijn reputatie van ‘Grootste Braderie van Vlaanderen’ alle eer zal aandoen.
Laat ons dan ook hopen dat het een echte hoogdag wordt voor handel en horeca in onze stad.
Na 2 vrij magere jaren is dat wel verdiend. Zullen we alvast een flinke portie goed weer bestellen?
We stellen trouwens met plezier vast dat ondernemend Leuven zijn ‘schwung’ nog niet verloren is.
Ook in dit nummer stellen we enkele nieuwe zaken voor die behoorlijk creatief uit de hoek komen. We wensen hen, en alle andere Leuvense 
ondernemers, alle succes toe.
Ook de stad zelf doet haar duit in het zakje, we hadden niets anders verwacht.
De nieuwe invulling van de Vaartkom, de renovatie van het stadhuis, de podiumkunstensite waar iedereen met belangstelling naar uitkijkt…
We zijn er bijna zeker van dat al die ontwikkelingen de populariteit van de stad nog zullen vergroten. 
Leuven is al, terecht, verkozen tot van de vijf topbestemmingen in Europa, maar alles kan (altijd) beter zoals het populaire 
televisieprogramma het jaren geleden al zei.
We gaan een mooie zomer tegemoet (als het weer een beetje meezit).
 
In afwachting u te ontmoeten op een Leuvens terras, veel leesgenot. 
 
De redactie
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Leuven verkozen tot  
Europese topbestemming
Leuven is met bijna 48.000 stemmen uit 77 landen verkozen 
tot één van de vijf topbestemmingen van Europa in 2022 en 
mag nu officieel de titel ‘European Best Destination’ dragen. 
Deze lijst met de beste toeristische bestemmingen in Europa 
wordt jaarlijks samengesteld door European Best Destinations 
(EBD) en EDEN Network, een initiatief van de Europese 
Commissie. 

“Dankzij de stemmen van vele Leuve-
naars en iedereen met een hart voor de 
stad, eindigde Leuven in de top vijf, 
vóór steden zoals Rome en Londen. We 
zijn bijzonder fier op dit resultaat. Leu-
ven is één van de vijf beste plekken 
van Europa. Het is een terechte erken-
ning voor onze stad, die prachtig is in 
al haar facetten”, zegt burgemeester 
Mohamed Ridouani.

Leuven werd als enige Belgische 
bestemming geselecteerd voor deze 
dertiende editie van EBD. Stemmen 
kon online gebeuren. Leuven wist 
47.947 stemmen te verzamelen uit 77 

landen wereldwijd, en belandt daar-
mee op de vijfde plaats. De Sloveense 
hoofdstad Ljubljana eindigde op de 
eerste plaats. Marbella (Spanje) en 
Amiens (Frankrijk) eindigden tweede 
en derde. Het is de eerste keer dat een 
Belgische stad zo hoog scoort.

“Dat Leuven zo’n schitterend resultaat 
behaalt maakt ons erg trots. Ik wil 
iedereen die op onze stad gestemd 
heeft dan ook uitdrukkelijk bedanken”, 
zeggen Ridouani en schepen van Toe-
risme Denise Vandevoort. Bij EBD 
omschrijft men Leuven als “een 
betrokken stad waar alles mogelijk 

lijkt. Er valt heel wat te beleven in Leu-
ven, in een unieke historische setting”. 

Leuven wordt bovendien ook verkozen 
als ‘Best Open-Minded Destination in 
Europe’, vóór Amsterdam en Londen. 
EBD omschrijft Leuven als ‘The Bel-
gian miracle’.  Leuven werd initieel 
door EBD geselecteerd voor de Top 20, 
onder andere omwille van haar rijke 
historische en culturele erfgoed, de 
vele evenementen, de groene plekken 
en het gevarieerde aanbod aan restau-
rants en winkels. EBD verwijst ook 
naar onze levenskwaliteit, fietsvrien-
delijkheid en inzet voor duurzame 
ontwikkeling. 

Leuven mag als één van de vijf beste 
Europese bestemmingen in haar com-
municatie de titel ‘European Best Desti-
nations 2022’ gebruiken en kan daar-
naast ook rekenen op een internatio-
naal mediabereik in belangrijke natio-
nale kranten, gespecialiseerde reispers, 
-blogs en -websites, sociale en audio-
visuele media in meer dan 170 landen.
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Leuven zet data in om het 
kernwinkelgebied te versterken
 

De centrumsteden Leuven, Mechelen, Antwerpen en Roeselare 
slaan de handen in elkaar om gezamenlijk retaildata aan 
te kopen rond drukte en bestedingen, dit om de handel en 
horeca te ondersteunen in het nemen van meer doelgerichte en 
effectieve beslissingen. 

De vier steden werken samen met 
expertise partner Thomas More-hoge-
school aan het project ‘Datagestuurde 
winkelgebieden’. Dit project onder-
zoekt hoe datagegevens gebruiksvrien-
delijk kunnen worden aangeboden aan 
handel en horeca en ondersteunt 
ondernemers om deze data te gebrui-
ken in hun businessplannen via de ont-
wikkeling van een handelaarsdash-
board. Daarnaast wordt een algemeen 
dashboard uitgewerkt op maat van ste-
den en gemeenten, om het stedelijk 
beleid rond handel en horeca te ver-
sterken met data.

Het project wil vooral inspelen op de 
noden van de lokale economie. Het ver-
trekpunt is de lokale handelaar en 
horecaondernemer in het winkelge-
bied. Door data nuttig in te zetten wil 
de stad cruciale ondersteuning bieden 
om economische data effectief te han-
teren, met als doel de lokale handelaar 

en horecaondernemer te gidsen naar 
een efficiëntere bedrijfsvoering en zo te 
streven naar gezonde ondernemingen 
in een gezond winkelgebied. Met de 
datagegevens die binnen dit project 
verzameld worden, kunnen onderne-
mers worden geholpen om bijvoorbeeld 
hun personeelsplanning of stockbeheer 
te optimaliseren.

Het voortraject van dit project werd 
afgerond in samenwerking met de Tho-
mas More-hogeschool om de databe-
hoeften van handelaars en steden in 
kaart te brengen. Op basis van hun 
grootste databehoeften, werd bepaald 
welke informatie moet worden opgeno-
men in het dashboard.

Naast  de vrij beschikbare data die de 
dashboards kunnen voeden (bv. over 
het weer, de evenementenkalender, 
vanuit Toerisme Vlaanderen, …), werd 
uit het onderzoek ook duidelijk dat het 

nodig is om nog andere data aan te 
kopen of zelf te capteren, over onder 
meer drukte en bestedingsgedrag. Deze 
data kan dan gekoppeld worden aan 
andere gegevens zoals bv. het weer en 
de activiteitenkalender van de stad. Dat 
moet leiden tot bruikbare inzichten 
voor zowel de handel en horeca als 
voor de steden zelf.

Zicht hebben op de concentratie van 
mensen in een stad biedt vele voorde-
len voor handelaars, horeca-uitbaters, 
investeerders en andere ondernemers. 
Met de druktemeter kan de relatie tus-
sen de drukte en de omzetgegevens van 
horeca en handel gelegd worden. Deze 
gegevens kunnen echter ook gebruikt 
worden om meer handelaars aan te 
trekken.
 
Voor de gezamenlijke aankoop van de 
retaildata werd een bestek opgemaakt 
voor de druktemeting en een afzonder-
lijk bestek voor het bestedingsgedrag. 
Inmiddels werden deze opdrachten 
gegund aan respectievelijk Proximus en 
de firma Cropland.

Het project loopt dus gelijktijdig in Leu-
ven, Mechelen, Antwerpen en Roese-
lare, en dat voor een budget van in 
totaal bijna 970.000 euro. Het Vlaams 
Agentschap Innovatie en Ondernemen 
(VLAIO) en het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) investe-
ren elk 40% van het budget. De overige 
20% dragen de steden zelf bij. Ook Tho-
mas More is betrokken in zowel het 
ontwikkelen van het handelaarsdash-
board als het coachen van de onderne-
mers om van bij het begin een zo groot 
mogelijke impact te genereren.

De dashboards zullen voornamelijk 
inzetten op data rond drukte en beste-
dingen. Het gaat hierbij om samenge-
voegde en geanonimiseerde gegevens, 
waarbij strikte minimumdrempels 
gehanteerd worden met betrekking tot 
de privacy. Er worden hierbij dus geen 
persoonsgegevens gebruikt of opgesla-
gen. De data zijn op geen enkele manier 
te herleiden tot specifieke personen.
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Grootschalige werken in de 
Brusselsestraat begonnen
Eind april is de heraanleg van de Brusselsestraat tussen de Blauwe Hoek en de Brusselsesteenweg 
begonnen. Er komt tevens een gescheiden riolering die regen- en afvalwater afzonderlijk afvoert. 
Als alle werken volgens plan verlopen, zijn ze klaar in september 2023. De opdracht werd voor 
ruim 3 miljoen euro gegund aan aannemer Vanhoeyveld B. & M. uit Boortmeerbeek.

De rijbaan en de voetpaden worden 
vernieuwd en er komen groenvakken 
met bomen. De werken starten op de 
rotonde aan de Blauwe Hoek. Die wordt 
afgesloten tot eind juni. De werken in 
de rest van de straat verlopen in ver
schillende fases.

Samen met de Brusselsestraat pakt de 
stad ook de Goudsbloemstraat en het 
tweede gedeelte van de Ierse Predik
herenstraat aan. De Gouds bloem straat 
wordt een fietsstraat, net zoals de 
Riddersstraat en de HeiligeGeest
straat. Zo kunnen fietsers in de toe
komst via een aaneengesloten lint van 
fietsstraten vanaf de Vaartkom, dwars 
door de stad, naar de Tervuursevest 
rijden.

“Met de werken in de Brusselsestraat 
start de volgende grote fase in de he
raanleg van verschillende straten in de 
Benedenstad. Eerder waren de Mechel
se straat, Voorzorgstraat, IersePredik
heren straat, Noormannenstraat, Mon
seigneur Van Waeyenberghlaan en de 
HeiligeGeeststraat aan de beurt”, aldus 
schepen van Openbare Werken Dirk 
Vansina. 

Toekomstige projecten
Ook in die straten kwam er een nieuwe, 
gescheiden riolering die regenwater en 
afvalwater apart afvoert en meer ruim
te voor ontharding en vergroening. Na 
de heraanleg van de Brusselsestraat zal 
de stad ook nog de Minder broeders
straat, Kapucijnenvoer, Grasmushof, 

Tervuursestraat en de Kabouter man s
straat heraanleggen volgens dezelfde 
principes.

Uit het participatietraject met bewo
ners van de Brusselsestraat bleek dat er 
nood is aan verkeersremmende maat
regelen en meer groen in de straat. De 
stad maakt de zone 30 duidelijker door 
een smallere rijbaan en asverschuivin
gen die het verkeer afremmen. Nieuwe 
bomen en groenvakken accenturen de 
asverschuivingen.

Fietsers
De stad testte de voorbije maanden 
Berlijnse kussens uit, een soort kleine 
verhogingen in het midden van de rij
baan. Die remmen autoverkeer af ter
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wijl fietsers weinig hinder ondervinden. 
De Berlijnse kussens keren terug na de 
heraanleg. Daarnaast komen er bredere 
voetpaden: 1,5 meter of breder waar het 
kan, op sommige plaatsen iets minder 
omdat de straatbreedte te smal is.

Fietsers krijgen een duidelijke plaats 
door fietssuggestiestroken. De Brus
selse straat is te smal om volwaardige 
fietspaden aan te leggen. Ter hoogte 
van de kruising met de op en afrit van 
de ring komen wel volwaardige fietspa
den, daar is de straat breder.

“Samen met de school bekeken we in 
het participatietraject hoe de schoolom
geving veiliger kan worden. Zo komen 
er bredere voetpaden ter hoogte van de 
school, een veiligere aansluiting op de 
bushaltes en een nieuwe oversteek
plaats. Berlijnse kussens remmen ook 
hier het verkeer af dat de schoolomge
ving nadert”, legt schepen Vansina uit.

In samenspraak met De Lijn vormt de 
stad de bushaltes om tot verhoogde en 
toegankelijkere bushaltes met bushok
jes. De locaties van de bushaltes werd 
geoptimaliseerd. Bussen stoppen voor
taan op de rijbaan en er komt een in
haalverbod voor auto’s door een door
getrokken lijn op de rijbaan.

De rotonde aan de Blauwe Hoek, op de 
kruising met de Riddersstraat en de 
Goudsbloemstraat, wordt overzichtelij
ker en veiliger voor voetgangers, fiet
sers, bussen en auto’s. De parkeerplaat
sen op de rotonde verdwijnen omdat 
het in en uitrijden in combinatie met 
verkeer op de rotonde onveilig is. Waar 
het kan, vervangt de stad zoveel moge
lijk verharding door groen zodat er meer 
regenwater in de grond kan dringen. De 
boom op de rotonde blijft behouden en 
krijgt meer ruimte om te groeien.

Verkeersmaatregelen
Omdat de straat volledig opengebroken 
wordt, zal er jammer genoeg ook ver
keershinder zijn. De minderhindercoör
dinator van de stad werkte verschillende 
faseringen uit om die hinder zoveel mo
gelijk te beperken. Auto’s, bussen en fiet
sers volgen een omleiding. Voetgangers 
en fietsers die afstappen, kunnen de 
werfzone passeren via een afgebakende 
route.

Tijdens de eerste fase van de werken is 
alleen de rotonde aan Blauwe Hoek af

deze lijnen de haltes ‘Brusselsepoort’, 
‘Goudsbloemstraat’, ‘SintJacobsplein’ 
en ‘SintRafaëlkliniek’ niet tijdens de 
werken. Alternatieve haltes voor de lij
nen 351, 352 en 358 zijn ‘Delvauxwijk’, 
‘Mechelsepoort’ en ‘Wijnpers’. De be
diening van de haltes aan het Sint
Jacobsplein en de SintRafaëlkliniek ge
beurt wel nog steeds door alle andere 
lijnen die daar passeren.

Deze simulatiebeelden tonen hoe de 
omgeving er na de werkzaamheden zal 
uitzien. (© Claar).

gesloten. Auto’s rijden om via de 
Tessenstraat, Donkerstraat en de Den 
Boschsingel. Handelaars die door de 
werken leveringen niet tot aan hun 
zaak kunnen brengen, kunnen via de 
Goudsbloemstraat tot aan de werfzone 
rijden. Van daaruit kunnen ze met 
steekkarretjes laden en lossen.

Signalisatieborden leiden fietsers zo 
kort mogelijk rond de werfzone. 
Buslijnen 351, 352 en 358 rijden om via 
de Petermannenstraat, Donkersstraat 
en Den Boschsingel. Daardoor bedienen 
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Batopin wordt uitgerold in Leuven
In de Bondgenotenlaan is de eerste inplanting van Batopin 
opgedoken. Dat is een initiatief van Belfius, BNP Paribas 
Fortis, ING België en KBC. Die willen hun eigen geldauto-
maten tegen 2025 vervangen door een nieuw Batopin-net-
werk met de merknaam Bancontact. Dat zal veel minder 
toestellen tellen. 

Toch beweren de banken dat 
95 procent van de Belgen er 
eentje zal kunnen vinden in 
een straal van 5 km. Daarvoor 
zouden 675 tot 725 locaties 
met samen 2.200 automaten 
volstaan. Dat is in ieder geval 
meer dan een halvering verge-
leken met de 5.062 automaten 
op ruim 2.500 locaties die de 
vier grootbanken nu uitbaten.

De vier grote banken willen 
stoppen met geldautomaten 
in hun eigen kantoren. Bel-
fius, BNP Paribas Fortis, KBC 
en ING beslisten twee jaar geleden hun automaten samen 
te voegen tot één nieuw landelijk netwerk van automaten 
op publieke plaatsen. Daarvoor werd de joint venture 
Batopin opgericht.
 

Parlementsleden van zowel de meerderheid als de opposi-
tie reageerden in september vorig jaar ongerust op de 
plannen die volgens hen niet kunnen garanderen dat elke 
Belg vlot toegang zal hebben tot een bankautomaat. Maar 
in politieke kringen bleef het sindsdien stil en intussen 
blijkt dat het netwerk in verschillende steden reeds volop 

wordt uitgerold.

De automaten worden geïn-
stalleerd op drukke en goed 
bereikbare locaties of op plek-
ken met een grote cashnood. 
Dat kan in een winkelstraat 
zijn, maar ook treinstations, 
winkelcentra of supermarkten 
komen in aanmerking. Auto-
maten die zich in een bank-
kantoor bevinden, worden uit-
zonderingen.

Waarover evenmin wordt 
gesproken, is of voor het afha-
len of storten van cash geld via 

het nieuwe Batopin-netwerk een vergoeding moet worden 
betaald. Voorlopig zou aan de kosten van de geldafhalingen 
niets veranderen. De mogelijke vergoeding zou afhangen 
van de commerciële politiek van elke bank afzonderlijk.

75ste Jaarbeurs van 27 augustus  
tot 4 september
Dit jaar vindt de Leuvense Jaarbeurs plaats van zaterdag 
27 augustus tot en met zondag 4 september in de 
Brabanthal. Precorona, in 2019, lokte de beurs ongeveer 
26.000 bezoekers verspreid over negen dagen. De Jaarbeurs 
viert dit jaar haar 75ste verjaardag.

De gekende themadagen blijven behouden, met een dag 
voor de dames op dinsdag en een dag van het kind met 
heel wat randanimatie, waaronder een groot springkaste
lenfestival op woensdag. Ook de dag van de 55plusser, die 
in 2019 een enorm succes kende, wordt herhaald op don
derdag. 

Op vrijdag is er een Nocturne met gratis hapjes en drank
jes voor alle bezoekers en exposanten met randanimatie 
en extra beleving. Zo zal er een overzicht te zien zijn met 
alle oude affiches van de Jaarbeurs. Iedere bezoeker krijgt 
ook krasloten en maakt elke dag kans op één van de vele 
prijzen.



LEUVEN 
IS TOP

shoppeninleuven

Dat was connectie en inspiratie in fijn gezelschap. 
Merci aan alle aanwezigen!

27 APRIL IN M
De eerste Ondernemersborrel
van Liefst Leuven en 
Unizo Vlaams-Brabant & Brussel
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Café René spreekt  
iets ouder doelpubliek aan
Café René in de Mechelsestraat richt zich doelbewust tot een 
wat ouder publiek en vult daarmee duidelijk een behoefte in, 
want de zaak nam een vliegende start en bleek meteen een 
schot in de roos. “Bovendien wil ik deze zomer samen met 
restaurant La Stanza en decoratie- en interieurzaak PLEK een 
terras openhouden en daarnaast broed ik op grootse plannen 
om ook mijn passie voor street art voort te ontwikkelen”, 
glundert uitbaatster Sara Pollers.

Sara Pollers komt uit een heel onderne-
mende familie. Zo richtten haar vader 
en oom destijds de studentencoöpera-
tie Acco op en vandaag is haar nichtje 
Astrid Pollers burgemeester van Herent, 
waar tevens de rest van de familie 
woont. Ook de evenementenlocatie 
Listwaar met concertplaats, fotoatelier 
en chalet op de Waversebaan vlak bij 
het Zoet Water in Oud-Heverlee wordt 
gerund door een familielid.

“Zelf werkte ik tijdens mijn middelbare 
studies in het wafelkraam vlak bij de 
Inno in de Diestsestraat en toen ik 
daarna voortstudeerde, kluste ik bij in 

de horeca. Tijdens mijn werk heb ik 
zowat overal in de wereld (Miami, 
Dubai, Parijs, …) opleidingen en busi-
ness schools kunnen volgen, een erva-
ring die ik jongeren alleen maar kan 
aanraden.”

“Ik heb mijn jobs ook altijd met hart en 
ziel gedaan. Zo werkte ik van 2010 tot 
2021 in het hotel Park Inn by Radisson 
op de Martelarenlaan in Kessel-Lo, 
waar ik een team van 52 medewerkers 
leidde. Door de coronacrisis zijn er ech-
ter nog slechts een twintigtal van hen 
(niet eens steeds voltijds) aan de slag 
en ik had geen zin om op een veel lager 

niveau te herbeginnen, ook omdat het 
zakentoerisme inmiddels grondig ver-
anderd is. Daarnaast heb ik tien jaar 
lang samengewerkt met De Keurslagers 
voor de organisatie van grote bedrijfs-
feesten”, vertelt Sara.

Ze dacht grondig na welke richting ze 
haar professionele leven na haar ver-
blijf in het hotelwezen wou uitsturen 
en liet zich daarbij slim leiden door wat 
ze zelf graag deed. “Ik heb mijn voor-
keuren opgelijst en dacht in eerste 
instantie aan het openen van een gale-
rijtje. Ik kan echter geen hele dagen zit-
ten wachten om iets te verkopen; daar-
van zou ik de muren oplopen. Ik was 
ook onder de indruk van concept sto-
res. Daarnaast ben ik een echte koffie-
lebberaar en hou ik van socializen: ik 
ben altijd wel aan het babbelen en leer 
graag mensen kennen. Ik ben eveneens 
dol op aperitieven”, glimlacht ze.

Mede gesterkt door haar eerdere 
horeca-ervaring opende ze op 5 oktober 
2021 Café René in het tweede stuk van 
de Mechelsestraat tussen de Vismarkt 
en de Brouwersstraat. Haar locatie was 
snel gevonden. 

“Mijn huidige stek was vroeger een stu-
dentenhuis onderverdeeld in units 
waar mijn ouders nog op kot hebben 
gezeten en waar mijn vader mijn mama 
tijdens zijn studententijd begin jaren 
’70 van vorige eeuw heeft leren kennen. 
Op het gelijkvloers bevonden zich twee 
studentenkamers, waarvan de binnen-
muren werden verplaatst. In de jaren 
’80 van vorige eeuw huisde hier nog een 
winkel in behangmaterialen; dat weet 
ik van Willy Vounck, oud-bewoner en 
eigenaar van dit pand. Hij is bovendien 
een vaste klant van Café René en brengt 
zijn jeugdkameraden naar hier mee. 
Willy is zeer actief op Facebook over de 
geschiedenis van de Mechelsestraat en 
brengt elke week wel nieuwe foto’s bin-
nen”, glundert de uitbaatster.

Binnen wordt buiten
Ze beschikt in haar pand over een com-
merciële oppervlakte van pakweg 
50 m², met daarachter nog een privé-

“Café René profileert zich als een duurzame, lokale en aangename ontmoetingsplek met een gezonde aversie 
voor overkill”, benadrukt de uitbaatster.
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gedeelte met een afwaskeukentje, toilet 
en koertje. “Toen de functiewijzigingen 
van de twee appartementen op het 
gelijkvloers na een moeizaam adminis-
tratief proces uiteindelijk waren goed-
gekeurd, hebben mijn papa en ik hier 
van mei tot oktober vorig jaar samen 
alle verbouwingen en aanpassingswer-
ken uitgevoerd. Zo werden de vroegere 
etalages vervangen door nieuwe ramen 
en deuren; ik wilde immers per se in de 
zomer alle vier vleugels kunnen open-
zetten waardoor buiten en binnen in 
elkaar overvloeien.”

“We hebben ook de zalmroze muren 
met houten balkjes, die zorgden voor 
een bedenkelijke Tirolerlook, een aan-
trekkelijker uitzicht gegeven, de pla-
fonds gerestaureerd, de stenen muur 
rechts achteraan opengemaakt, de 
schouw opgefrist en de prachtige, maar 
in zeer slechte staat verkerende grote 
deur achteraan opgeschuurd en bijge-
werkt. We hebben zelfs onze toog 
gemaakt van afvalhout”, blikt Sara Pol-
lers op dit harde werk terug.

Vooraan bestaat de vloer uit grijze lei-
steen, achteraan ligt een volle eiken 
parketvloer. Tussen de twee commerci-
ele ruimtes werd een betonnen trap bij-
gegoten in gietbeton om het niveauver-
schil weg te werken. Fleurige bloemen 
en hangplantjes scheppen kleur en 
fleur.

“We hebben het klassieke gecombi-
neerd met het industriële en met groen 
en hebben alles zo warm en huiselijk 
mogelijk gemaakt. Al onze interieur-
stukken hebben we van zowat overal bij 
mekaar verzameld, wat van deze loca-
tie ook een duurzame plek maakt. Zo 
introduceren twee Chesterfields een 
knusse landhuisstijl en flankeren 
schattige kinderstoeltjes een oude 
stoel. Vooral de gouden stoelen van een 
cinema in Hasselt vind ik echt mooi.”
“Onze barkrukken en stoelen zijn van 
het Brusselse merk J-Line. De tafels 
staan op gietijzeren pootjes en zijn uit-
gevoerd in kunststofmateriaal uit de 
bouw. De linkse betonmuur is gestuct. 
De muren zijn uitgevoerd in betonspe-
cie, een geprefabriceerd mengsel waar-
mee je normaliter oneffenheden uit een 
muur plakt; ik heb er echter net oneffen-
heden in aangebracht. Bovendien heb ik 
een jonge artiest gevraagd om een piece 
te maken op één muur”, beschrijft de 
zaakvoerster haar interieur.

Over de naam van haar zaak moest 
Sara Pollers al evenmin lang nadenken. 
“René is de voornaam van mijn vader, 
die hier drie keer per week met vrien-
den iets komt drinken. Daarnaast ver-
wijst hij schalks naar cafébaas René 
Artois in de komische Britse reeks ‘Allo 
Allo’ en tot slot is Café René gewoon 
een fijne achteralliteratie. Kortom, dit is 
een eenvoudige naam die blijft “plak-
ken”. Het ganse verhaal klopt overi-
gens, want ik bied hier ook het erg 
populaire goudgele biertje René van de 
jonge ondernemer Koenraad Lermini-
aux uit Wichelen aan, dat nog nergens 
anders in het Leuvense wordt geschon-
ken en dat op 23 en 24 april ook werd 
gepresenteerd tijdens het Zythos Bier-
festival in de Brabanthal.”

“Dit bitterzoete blonde passe-partout-
bier met een bittere nasmaak en een 
floraal aroma heeft een alcoholpercen-
tage van 7% en is vergelijkbaar met een 
Karmeliet aangevuld met een heel 
frisse Duveltoets. Ik offreer trouwens 
intussen ook René Stout, een zwart-
kleurig bier met een alcoholpercentage 
van 6% en een aroma van donkere cho-
colade en kaneel; het bevat een smaak-
patroon van koffie en speculoos met 
een moutige, bittere, gebrande en kof-
fienasmaak”, beschrijft Sara.

De Wijvenclub
Ze prijst eveneens haar met veel zorg 
en aandacht geselecteerde wijnen aan 
per glas, waarbij haar wijnaanbod ver-
andert met de seizoenen of wordt aan-
gepast als ze een nieuw interessant 
wijnhuis ontdekt. Zo schenkt ze de zeer 
volle en fruitige Primitivo ‘Desire Lush 
& Zin’ uit Puglia van het huis Pasqua in 

magnumflessen van 1,5 liter. Ze stelt 
ook twee vaste witte wijnen voor: 
‘Romeo & Juliet’ (van Garganega-druif) 
en ‘De Viswijvenclub’ uit Zuid-Afrika, 
een hilarische naam voor een wijn met 
een mooi flesetiket die zeer ‘instagram-
mable’ is voor groepjes dames.”

“Als frisdrank bied ik fritz-kola aan, een 
colamerk gelanceerd door twee jonge 
Duitsers (Lorenz Hampl en Mirco Wolf 
Wiegert; Lorenz verliet intussen het 
bedrijf) die een alternatief willen bieden 
voor Coca-Cola en die een deel van hun 
winst afstaan aan daklozen. De onder-
neming werkt met plaatselijke ingredi-
enten en machines, denkt vegan en let 
heel sterk op haar ecologische voetaf-
druk. Ik mix tevens twee zelf uitgevon-
den aperitiefcocktails die gegarandeerd 
je maag openen: mijn signature cocktail 
Lemondrop Vodka Martini en Ginger 
Ghost Rum (rum met gember en limoen). 
In het verleden waagde ik me eveneens 
aan kleine 'restauratie' voor consumptie 
ter plaatse (René Stay) of om mee te 
nemen (Take Away René), maar daarop 
focus ik voorlopig niet meer”, erkent de 
horeca-onderneemster.

Sara wijst er tevens fijntjes op dat ze 
niet gebonden is aan merken, brouwers 
of leveranciers en dus in alle vrijheid 
haar aanbod kan bepalen. Bovendien is 
ze steeds bereid om een lokale hande-
laar een duwtje in de rug te geven. “Zo 
ben ik een tijdje geleden nog naar een 
proefavond van een jonge ondernemer 
in Meensel-Kiezegem geweest; ik tracht 
immers mijn wijnen eerst ter plaatse te 
proeven vooraleer ik ze op de kaart zet.”
“Daarenboven kant ik mij tegen over-
daad en selecteer ik alleen producten 

“Alles wat ik zelf graag zie, doe en lust heb ik liefdevol in Café René gestopt”, straalt Sara Pollers.
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waar ik zelf volledig achter sta, wat bij 
het seizoen past en wat het verschil 
kan maken. Mijn heel beperkte drank-
kaart weerspiegelt helemaal mijn per-
soonlijke voorkeuren en reikt avon-
tuurlijke alternatieven aan voor super-
klassiekers als Stella, Coca-Cola en 
Chardonnay omdat ze een verhaal ver-
tellen en/of kwaliteitsvol zijn”, bena-
drukt ze.

Haar gasten, zowat evenveel mannen 
als vrouwen, behoren vooral tot de leef-
tijdscategorie tussen 45 en 65 tot 70 
jaar. Ook heel veel (ex-)zelfstandigen 
komen hier graag iets lekkers drinken 
bij een gezellige babbel. Sommige klan-
ten komen zelfs van voorbij Tildonk 
elke week hun drie glazen wijn in Café 
René degusteren. 

“Ik verwelkom hier erg weinig jongeren, 
maar dat was ook mijn bedoeling. Een 
horecazaak voor mijn leeftijdsgroep 
miste ik zelf nog in Leuven en Café René 
vult blijkbaar perfect dit gat in de markt. 
Mensen vinden elkaar hier onmiddellijk 
en knopen makkelijk een gesprek aan 
met elkaar. Iedereen kent hier iedereen, 
je legt hier vlot sociaal contact in mijn 
laagdrempelige zaak, waar je perfect 
alleen kan binnen komen om binnen de 
vijf minuten met anderen aan de praat 
te zijn”, juicht Sara toe. 

Trioterras
Met de zomer voor de deur plant ze 
bovendien een veelbelovende collab 
met haar over- en zijburen van interi-
eur- en decozaak PLEK en restaurant La 

Stanza. “We gaan samen één terras met 
dezelfde look & feel uitbaten, met een 
gedeelte voor een aperitiefje en een 
deel om te eten. Barbara van PLEK zal 
het decor smaakvol met planten aan-
kleden en het terras aanbevelen bij 
haar klanten, terwijl Max van La Stanza 
zijn gasten hier zal laten aperitieven.”

“We hebben alvast prachtige Parijse 
rotan bistrostoelen en tafeltjes gekocht 
en er komt een hangende tuin over de 
straat die verkoeling en beschutting 
biedt tegen de zomerhitte en -wind. En 
als we geen maaltijden kunnen serve-
ren, kunnen we nog altijd een aperitief-
plekje René maken waarbij we de kosten 
en de winsten delen. Het ganse terras 
zal vier parkeerplaatsen over de breedte 
innemen en een dertigtal tafeltjes 
omvatten, waarvan vijf tafels met een 
twintigtal stoelen voor Café René”, blikt 
Sara Pollers vol verwachting vooruit.

Street art
Behalve aan horeca heeft Sara ook haar 
hart verloren aan street art. “Er zullen 
niet veel pieces in en rond het Leuvense 
zijn die ik nog niet gefotografeerd heb 
en ik tel in deze stad alleen al meer dan 
400 stukken. Bovendien is de scène 
doorgaans zelf vereerd met deze 
belangstelling en kreeg ik al de vraag 
om hun creaties uit te vergroten. Street 
art wordt immers intussen als echte 
kunst beschouwd, maar is geen blij-
vende kunst: muren worden immers 
overschilderd en gesloopt.”

“Ik maak per tekening 15 (redelijk 

exclusieve) prints op posterformaat A1 
(59,4 x 84 cm) die ik te koop aanbied en 
betrek hierbij een omgevingselement in 
het straatbeeld waarop geen auteurs-
recht rust. Als een volledige reeks van 
deze afdrukken verkocht is, kies ik een 
ander beeld. Ik ken trouwens al deze 
streetartkunstenaars en zij weten ook 
dat ik street art fotografeer, volgen mij 
op Instagram en bellen me als ze een 
nieuw piece gemaakt hebben. Sommi-
gen komen zelfs in de zaak om te schet-
sen. Ik denk er overigens sterk aan om 
ook graffititours, toeristische rondlei-
dingen langs Leuvense street art-loca-
ties, onder leiding van één van die kun-
stenaars te organiseren”, plant ze.

De uitbaatster van Café René zingt 
tevens de lof van een internetdocu-
mentaire van zes afleveringen over 
street art in Leuven en prijst het Leu-
vense kunstenaarscollectief Treepack, 
dat mogelijke kopers van street art 
linkt aan artiesten. “Sommigen zien dat 
niet graag gebeuren, maar die toenade-
ring is wel van onschatbare waarde 
geweest voor street art en het publiek. 
In Oostende bestaat trouwens een 
soortgelijke en nog veel bekendere 
organisatie, The Crystal Ship. De stad 
Leuven beschikt daarvoor zelfs over 
een afzonderlijke coördinator en linkt 
muren aan artiesten. Deze scène boomt 
alleszins fors, want intussen gaat Dzia, 
bekend voor zijn geometrische dieren-
figuren, zelfs in Washington tekenen. 
De prijzen stijgen vanzelfsprekend 
navenant”, beseft de vrouw achter Café 
René.

Ze bundelde alvast telkens 150 van 
haar foto’s in drie naslagwerken (‘Leu-
ven Wall Art’, ‘Leuven Muraal’ en ‘Leu-
ven Street Art’), waarmee ze zeker nog 
iets wil doen. “Leuven is zeer rijk aan 
graffiti art en ik heb tijdens de vorige 
eindejaarsperiode zeker honderd keer 
de vraag gekregen van mensen om zo’n 
boek te kopen. Ik tracht online een 
databank samen te stellen van alles 
wat lokaal op dit vlak aanwezig is om 
een volledig beeld van deze scène te 
schetsen”, belooft ze.

Café René
Mechelsestraat 102, 3000 Leuven
Tel. 0493 63 96 93
sara@caférenéleuven.be
www.caférenéleuven.be
Facebook/Instagram : Café René Leuven

“We hebben de schouw opgefrist en de prachtige grote deur achteraan opgeschuurd”, meldt de zaakvoerster.
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Boekenliefhebbers werden 
verwend in Leuven
De Leuvense boekhandelaars en hun lezers werden in het 
tweede weekend van mei verwend met de eerste editie van het 
boekenfestival ‘Druk in Leuven’. Dat had vorig jaar al moeten 
plaatsvinden, maar werd toen geannuleerd omwille van de 
corona-ellende.

Het nieuwe festival wil Leuven in de 
kijker zetten als dé boekenstad van 
Vlaanderen. Op een dertigtal locaties 
ontwikkelde de stad samen met de KU 
Leuven, Leuven Leest en de Leuvense 
boekhandelaars en uitgeverijen een 
programma waarin elke boekenlief-
hebber wel iets interessants kon terug-
vinden.

“Er zijn er veel die de titel claimen, 
maar Leuven is écht dé boekenstad van 
Vlaanderen. Nergens vind je meer boe-
kenwinkels, uitgeverijen, auteurs en 
literaire performers bij elkaar dan hier. 
Dat mag wel wat beter in de verf gezet 
worden”, vindt schepen van Cultuur, 
Toerisme en Evenementen Denise  
Vandevoort. 

Het uitgebreide boekenaanbod, van 
strips en graphic novels, over dichtbun-
dels en literaire romans tot kookboeken 
en wetenschappelijk werk, werd omka-
derd met een stevig cultureel pro-
gramma met literaire lezingen, signeer-

sessies en performances. Op de weten-
schappelijke publicaties leg ik graag 
extra de nadruk.

De vele Leuvense boekhandels zetten 
allen de deuren wagenwijd open en op 
bijzondere locaties, verspreid over de 

stad waren er extra verkooppunten 
voor tal van Belgische uitgeverijen. 
Daarnaast presenteerde ‘Druk in Leu-
ven’ een stevig literair programma met 
een heleboel bekende namen. 

Er werden vooral Belgische auteurs uit-
genodigd, maar er was ook ruimte voor 
internationale schrijvers. Door de sprei-
ding over heel de binnenstad in Leuven 
wil de organisatie niet alleen literatuur 
promoten bij de Leuvenaar, maar ook 
een specifieke sfeer creëren voor de tal-
rijke bezoekers van Leuven.

“Zowel de culturele als de economi-
sche sector hebben het moeilijk gehad 
tijdens de pandemie. Met het boeken-
festival wilden we beide sectoren een 
hart onder de riem steken. ‘Druk in 
Leuven’ laat ons ook toe om een 
belangrijke ondersteuning te geven 
aan de lokale handel en horeca. Bezoe-
kers combineren vaak verschillende 
activiteiten in de stad, en dat was bij 
dit boekenfestival niet anders. Zo kon-
den bezoekers een signeersessie of een 
lezing meepikken, tussendoor iets 
gaan drinken, een winkel of boekhan-
del binnenstappen, om de dag af te 
sluiten met een etentje of een voor-
stelling in de schouwburg. Op die 
manier vulden cultuur en handel 
elkaar prachtig aan”, aldus schepen 
van Handel Johan Geleyns.
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Alle recente tweedehandswagens uit onze voorraad zijn meteen leverbaar, we geven ook een snelle prijszetting op jouw oude wagen bij overname. Alle recente tweedehandswagens uit onze voorraad zijn meteen leverbaar, we geven ook een snelle prijszetting op jouw oude wagen bij overname. 
Ongeacht het merk! Ontdek er meer over in onze showroom.Ongeacht het merk! Ontdek er meer over in onze showroom.
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Volvo XC40 P8 
RECHARGE  
■ Automaat ■ Glacier Silver
■ 14.000km ■ 22/12/2020 
■ 408 PK ■ 0gr/km CO² 
■ Elektrisch ■ ACC-BLIS ■ 
2 jaar garantie ■ verwarmde 
zetels + stuurwiel ■ 360° 
camera ■ Bluetooth ■ Full 
LED  ■ Navi

€ 60.900 INCL. BTW

Volvo V90 T8 TE 
INSCRIPTION
■ HYBRID ■ Osmium Grey 
■ 30.100  km ■ 18/08/2020
■ 303 PK - 43gr/km CO² 
■ Benzine/Elektrisch ■ 
NAVI ■ Trekhaak ■ 360° 
camera ■ DAB+ -ACC ■ 
BLIS ■ B&W speakers ■ 
Head up

€ 56.250 INCL. BTW

Volvo S60 T8 TE 
R-Design  
■ HYBRID ■ Pine Grey 
■ 19 .900 km ■ 28/02/2020 
■ 403 PK ■ 42gr/km CO² 
■ Benzine/Elektrisch ■ 
NAVI ■ Camera ■ Adaptie-
ve Cruise Control ■ Keyless 
■ Leder Sport ■ Full LED

€ 48.790 INCL. BTW

Volvo XC90 T8 TE 
Inscription 
■ Hybrid ■ Onyx Black  
■ 16.900 km ■ 03/08/2021  
■ 393 PK ■ 47gr/km CO²  
■ Benzine/Elektrisch ■ 
NAVI  ■ Trekhaak (vast) ■ 
7plaats  ■ Panodak ■ BLIS 
- ACC  ■ Camera

€ 79.999 INCL. BTW
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Volvo V40 T2 
Black Edition
■ Automaat ■ Onyx Black  
■ 13.639km ■ 24/04/2019  
■ 122 PK ■ 129g/km CO²  
■ BENZINE ■ NAVI ■ 2 
Jaar garantie ■ Volvo on 
Call ■ Parkeersensoren  
■ Bluetooth ■ Led Lampen  
■ Handsfree

€22490 INCL. BTW

Volvo XC40 T3  
Momentum
■ Automaat ■ Glacier Silver  
■ 16.197 km ■ 15/09/2020  
■ 163 PK ■ 147g/km CO²  
■ BENZINE ■ NAVI  
■ Verwarmde zetels + 
stuurwiel ■ Volvo on Call ■ 

Camera ■ Smartphone inte-
gratie ■ Verwarmde voorruit 

 € 36.490 INCL. BTW

Volvo V60 T4  
Inscription
■ Automaat ■ Black Solid  
■ 21.000 km ■ 19/11/2019  
■ 190 PK ■ 166g/km CO²  
■ BENZINE ■ NAVI ■ Dode- 
hoek ■ Panodak ■ Volvo 
on Call ■ 360° Camera ■ 

Smart-phone integratie ■ Full 
LED ■ Harman Kardon Sound

€36.900 INCL. BTW

Volvo XC60 B4 
MOMENTUM PRO  
■ Automaat ■ Ice White  
■ 2.200 km ■ 30/08/2021  
■ 197 PK ■ 160gr/km CO²  
■ BENZINE/Mild Hybrid  
■ NAVI ■ Verwarmde zetels + 
stuurwiel ■ Camera ■ Smart-
phone integratie ■ Full LED ■ 

Elek. verwarmde voorruit 

€43.900 INCL. BTW
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Tweehonderd vogelhuisjes  
in de Diestsestraat
Om de komst van de lente te vieren 
werden door de stad in de Diest-
sestraat tweehonderd mooi versierde 
en zelf geknutselde vogelhuisjes aan 
de gevels, bomen en etalages van 
handelaars gehangen. 

Ze zorgden voor een extra lentebele-
ving tijdens het winkelen. Wandelaars 
en klanten konden de talrijke huisjes 
bewonderen die aanwezig waren in 
alle maten en vormen, met originele 
extra’s zoals een terrasje, een schoor-
steen of zelfs een zwembadje.

Alle vogelhuisjes zijn gemaakt van 
gerecycleerd hout. De leerlingen van 
verschillende Leuvense scholen (Pee 
& Nel, Stroom, Miniemeninstituut en 
De Regenboog) mochten de vogel-
huisjes origineel versieren. Met een 
prachtig resultaat als gevolg.

“Deze artistieke vogelhuisjes geven 
een extra dimensie aan de winkelbe-
leving, waardoor winkelbezoekers 
een echt lentegevoel krijgen. Boven-
dien zetten ze de etalages en gevels 
van de handelaars ook extra in de 

verf”, zegt schepen van Handel Johan 
Geleyns.

De vogelhuisjes maken deel uit van 
een groter project om de horeca en 
handel te ondersteunen, waarbij eta-
lages op verschillende manieren wor-
den aangekleed. Zo gingen ‘Smake-
lijke zaken’, ‘Wintertijd’ en ‘Kessel-
Love’ deze lente-actie al vooraf. Er 
zijn nog verrassende acties op komst 
om de Leuvense winkelbeleving extra 
speciaal te maken.

Omzet e-commerce vorig jaar  
met een derde gestegen 
De Belgische webwinkels hebben 
vorig jaar een omzet gedraaid van 
11,7 miljard euro, een derde meer dan 
in 2020. Het aantal transacties steeg 
nog iets sterker (met 39 procent) tot 
meer dan 150 miljoen. Dat zegt 
e-commercefederatie SafeShops.be 
donderdag op basis van gegevens van 
betalingsverwerkers.

De federatie telde eind vorig jaar 
56.642 webshops in België. Dat waren 
er 17,5 procent meer dan een jaar 
eerder. De nieuwkomers bestaan 
vooral uit kleine en micro-webshops. 
Die categorieën zijn samen goed voor 
97 procent van de webwinkels. 

Het zijn echter de middelgrote en de 
grote spelers – samen goed voor 1.455 
webwinkels – die het grootste deel 
van de omzet realiseren. Die zijn 
goed voor 84 procent van het transac-
tievolume of 9,8 miljard euro.

De federatie stelt nog vast dat buiten-
landers, en dan voornamelijk Fransen 
en Nederlanders, opnieuw hun weg 
vinden naar Belgische webshops. 
Ongeveer een op de vijf transacties 
komt weer uit het buitenland. Eerder 
was het aandeel door de coronacrisis 
gedaald naar vijftien procent.

Bijna drie kwart van de online aanko-
pen wordt met een debetkaart 
betaald, en twintig procent met een 
kredietkaart. ‘Nieuwe’ betaalmidde-
len als maaltijd- en ecocheques, 
Google Pay en ‘achterafbetalen’ verte-
genwoordigen een zeer klein markt-
aandeel.
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DIT DEED 
LIEFST LEUVEN IN 2021
Liefst Leuven vzw is de handelaarsvereniging van het kernwinkelgebied 
van Leuven. De vereniging beheert het budget dat haar door de stad 
wordt toegekend. Dat omvat de integrale opbrengst van de ‘promotaks’ 
(officiële naam: belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten 
voor commerciële vestigingen, gelegen in het kerkwinkelgebied van 
Leuven) aangevuld met een substantiële bijdrage uit de algemene 
middelen van de stad en toelagen van sponsors. In 2021 was dat goed 
voor een bedrag van € 490.428.

EVENEMENTEN
Koopzondagen
Liefst Leuven maakte gebruik van sociale media om de 
koopzondagen in Leuven actief te promoten. Hiervoor werd 
een beroep gedaan op het algemene communicatiebudget.

Etalagezoektochten voor kinderen
Er werden in 2021 twee zoektochten langs telkens tien 
vitrines georganiseerd in samenwerking met uitgeverij Clavis 
rond de figuurtjes ‘Schattige Diefjes’ en ‘Luuk & Lotje’. Na 
afloop kregen de jonge deelnemers een geschenk.
Uitgaven: € 2.563,96 

Mode in Leuven voorjaar
Op 20 en 21 maart 2021 vond de traditionele Lenteshopping 
plaats. Er stonden levende paspoppen in de vitrines, de 
bezoekers konden onder meer cadeaubons en parkeertickets 
winnen. 
Uitgaven: € 19.721,60 

Etalageparcours
in samenwerking met MIJNLeuven
Twaalf winkels toonden van 8 tot eind maart 2021, naar aanleiding 
van Internationale Vrouwendag, het werk van Leuvens talent 
(meubels, herbruikbare kinderpulls, porseleinen kopjes …). Liefst 
Leuven leverde een organisatorische en communicatieve bijdrage.

Leuven leeft alweer een beetje meer
Van 12 tot en met 15 mei deelde Liefst Leuven cadeaubonnen 
van Leuvense zaken ter waarde van 20 euro uit voor een 
totaalbedrag van € 40000 (50/50 winkels/horeca). Deze gingen 
naar consumenten die in november/december 2020 lokaal 
hadden gewinkeld. 
Uitgaven: € 57.712,39

Zomerbubbels
Het coronaveilige alternatief voor de geannuleerde Langste 
Dag. Op 17, 18, 19 en 21 mei waren de straten feestelijk 
aangekleed, was er live muziek te horen in de straten en 

werden zeepbellenanimaties in de straten gespot. Opnieuw 
deelde Liefst Leuven 500 cadeaubonnen van 20 euro uit.
Uitgaven: € 28.726,10

WK Wielrennen
Eind september keek de hele wereld naar Leuven. 
Liefst Leuven verfraaide de leegstaande panden, 
stuurde slagwerkbands de straten in en deelde 
WK-etalagepakketten uit met regenbooglinten, een 
regenboogparaplu en een uniek wielershirt.
Uitgaven: € 28.036,34

Mode in Leuven najaar
Na het Weekend van de Klant begin oktober was Leuven 
gaststad van de Week van de Belgische Mode. De 
verwennerij voor de klant omvatte onder meer hapjes 
en drankjes, leuke attenties in de winkels, modeshows, 
persoonlijke stylingsessies en, niet te vergeten, 1000 
goodiebags. In de Shop & Joy pop-up in de Diestsestraat 
werden honderden shoppers ontvangen die naar 
een cadeaubon en parkeerticket kwamen grabbelen. 
Voor de handelaars organiseerde Liefst Leuven een 
ondernemersontbijt in Museum M.
Uitgaven: € 66.847,87

Happy Halloween
Op 30 oktober werden de Leuvense straten 
ingenomen door straatanimatie rond 
het thema van Halloween. De dag werd 
afgesloten met een Halloweenparade voor 
kinderen en ouders door de binnenstad 
en een kinderdisco op de Oude Markt. 
Bij een aankoop van €25 of meer, kon 
gegrabbeld worden naar een van de 200 
tienrittenkaarten (i.s.m. De Lijn).
Uitgaven: € 60.391,98

Sinterklaas in de stad
Veel volk in de stad voor de intrede van 
Sinterklaas die (coronaveilig) snoep uitdeelde 
en de kinderen toesprak vanop balkons.
Uitgaven: € 16.302,49

Leuven by Night
De bedoeling was er een feestelijke avond 
van te maken met het aansteken van de 
feestverlichting, een smaakparcours en 
mobiele DJ-booths in de straten. Helaas 
gooiden het rotslechte weer en de stijgende 
coronacijfers roet in het eten.
Uitgaven: € 3.163,63

Kerstshoppen op zondag/Wintertijd
Drie koopzondagen in december werden 
gecommuniceerd via het programma van  
Wintertijd en de kanalen van Liefst Leuven. 
Muzikanten van LUCA School of Arts 
zorgden voor de muzikale omlijsting.
Uitgaven: € 3.213,09

www.liefstleuven.be
info@liefstleuven.be

LEUVEN 
IS TOP

COMMUNICATE
Liefst Leuven communiceert permanent naar consumenten: mailings 
naar 15.000 geadresseerden, sociale media met een gemiddeld bereik 
van 50.000 accounts, online advertenties en in de gedrukte pers, de 
LED-borden van de stad Leuven, …
Ook de handelaars worden voortdurende geïnformeerd via mailings, 
pamfletten en meldingen in lokale magazines.

WIJKINITIATIEVEN
50% van de promotaks vloeit terug naar de wijken die daarmee 
initiatieven op wijkniveau organiseren. Een mooi voorbeeld daarvan 
waren de XXL-bloemen die de winkelstraten opfleurden. Een ander 
voorbeeld was de shuttle op de verkeersvrije Bondgenotenlaan. De 
verlichte sculpturen tijdens de eindejaarsperiode was dan weer een 
initiatief van de Diestsestraat.

HET BESTUUR
Het bestuur van Liefst Leuven bestaat uit 16 handelaars. Bijna alle 
wijken uit het kernwinkelgebied zijn hierin vertegenwoordigd. Het 
bestuur komt maandelijks samen. Op deze vergaderingen zijn altijd 
waarnemers van de stad aanwezig.

Happy Halloween
Op 30 oktober werden de Leuvense straten 
ingenomen door straatanimatie rond 
het thema van Halloween. De dag werd 
afgesloten met een Halloweenparade voor 
kinderen en ouders door de binnenstad 
en een kinderdisco op de Oude Markt. 
Bij een aankoop van €25 of meer, kon 
gegrabbeld worden naar een van de 200 
tienrittenkaarten (i.s.m. De Lijn).
Uitgaven: € 60.391,98

Sinterklaas in de stad
Veel volk in de stad voor de intrede van 
Sinterklaas die (coronaveilig) snoep uitdeelde 
en de kinderen toesprak vanop balkons.
Uitgaven: € 16.302,49

Leuven by Night
De bedoeling was er een feestelijke avond 
van te maken met het aansteken van de 
feestverlichting, een smaakparcours en 
mobiele DJ-booths in de straten. Helaas 
gooiden het rotslechte weer en de stijgende 
coronacijfers roet in het eten.
Uitgaven: € 3.163,63

Kerstshoppen op zondag/Wintertijd
Drie koopzondagen in december werden 
gecommuniceerd via het programma van  
Wintertijd en de kanalen van Liefst Leuven. 
Muzikanten van LUCA School of Arts 
zorgden voor de muzikale omlijsting.
Uitgaven: € 3.213,09
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Grow up. 
Have a Sunday dinner.

Drive
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142 nieuwe studentenkamers in 
Leuvense Bondgenotenlaan
In de gebouwen van de voormalige Galeries Anspach in de 
Bondgenotenlaan is projectontwikkelaar Dyls bezig met de 
bouw van een studentenhuisvestingsproject met 142 studio’s 
en kamers. De site wordt ingrijpend verbouwd. Het warenhuis 
Match in de kelderruimte blijft tijdens de werken open.

Zonder tegenslagen kunnen de eerste 
studenten eind 2023 terecht in het 
nieuwe complex. Dat krijgt de naam 
YOU en bestaat uit drie gebouwen die 
elk aan een andere straat liggen, maar 
wel met elkaar verbonden zijn via een 
groen binnengebied. Het project komt 
tot stand in samenwerking met Qrf.

Elk academiejaar zakken meer dan 
55.000 studenten af naar Leuven. 
Volgens recent onderzoek van Diggit 
Studentlife en adviesbureau Stadim zal 
het aantal studenten in Leuven tegen 
2030 met nog eens 28% stijgen. Dat is 
goed nieuws voor de universiteit, maar 
de huisvestingsmarkt in de stad komt 
daardoor wel onder druk te staan.

De KU Leuven en het stadsbestuur 
koesteren daarom plannen om de ko
mende jaren maar liefst 3.000 studen
tenkamers bij te bouwen. Die zullen 
vooral buiten het stadscentrum verrij
zen, want in de binnenstad is geen 
plaats meer voor nieuwe projecten. 
YOU wordt dus één van de laatste grote 
studentenhuisvestingsprojecten in het 
centrum van Leuven.

“Er komen de volgende jaren niet al
leen veel nieuwe studenten bij in 
Leuven, maar door de strengere regel
geving voor studentenhuisvesting zal 
het aanbod van studentenkamers op de 
Leuvense huurmarkt ook eerder dalen 
dan stijgen. Daarom spelen we in op de 

vraag van de stad om meer kwalitatieve 
studentenkamers te bouwen. Met het 
project YOU zorgen we voor 142 hoog
waardige studio’s en kamers voor stu
denten en dat in het hartje van de 
stad”, vertelt Dominique Van Etterijk, 
managing director van Dyls.

Dyls is een projectontwikkelaar gespe
cialiseerd in residentieel, commercieel 
en investeringsvastgoed. Als aannemer 
van de eigen projecten staat de onder
neming ook in voor de totale realisatie 
en worden de projecten rechtstreeks 
aan de koper aangeboden. Het bedrijf is 
geen onbekende in de stad. Eerder rea
liseerde Dyls reeds met succes nieuw
bouwprojecten zoals Sky One, ACE en 
Woods in het centrum. 

YOU, waarvoor Dyls samenwerkt met 
POLO Architects, komt in de schaduw 
van de universiteitsbibliotheek te lig
gen en bestaat uit drie gebouwen die 
met elkaar verbonden zijn via een 
groen binnengebied. De gebouwen lig
gen respectievelijk aan de Bogaarden
straat, de Koning Leopold Istraat en de 
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Bondgenotenlaan. Het gebouw aan de 
Bondgenotenlaan zal ook plaats bieden 
aan enkele winkels.

Studentenhotspot
De gebouwen, die elk een eigen identi
teit krijgen door het gebruik van andere 
gevelstenen, zijn voorzien van alle 
comfort en uitgebreide faciliteiten, zo
als een ondergrondse parkeergarage, 
fietsenstallingen, een gemeenschappe
lijke keuken en een ontmoetingsruim
te. Alle studio’s en kamers krijgen vast 
meubilair en een eigen badkamer met 
wastafel, douche en toilet. In het groe
ne binnengebied kunnen studenten tot 
rust komen en zich even terugtrekken 
uit het drukke Leuvense stadsleven.

“YOU heeft alles om de nieuwe studen
tenhotspot van Leuven te worden. Het 
project is trouwens niet alleen interes
sant voor studenten, maar ook voor in
vesteerders. YOU verrijst op een abso
lute toplocatie in de stad en de vraag 
naar kwalitatieve studentenkamers is 
in Leuven ook groter dan het aanbod. 
De huur en koopprijzen van studen
tenkamers zullen de komende jaren 
ook nog verder stijgen, het moment dus 
om nu te investeren in studentenvast
goed. Wie een studio of flat koopt in 
YOU, mag er ook zeker van zijn dat hij 
een zeer mooi rendement zal hebben 
op zijn investering”, belooft Dominique 
Van Etterijk.

Het project verloopt in joint venture 
tussen Dyls en de Belgische beursgeno
teerde vastgoedvennootschap Qrf. 
Beiden hadden eerder al een akkoord 
aangekondigd voor de gezamenlijke 
herontwikkeling van de volledige site 
aan de Bondgenotenlaan. Het akkoord 
dat toen werd gesloten tussen Dyls en 

Leuvense Persclub reikt 
19de Hugo De Keyserprijs uit
De Leuvense Persclub heeft kunstenares Liliane Versluys (l. op de foto) 
bekroond als laureate van de 19de Hugo De Keyserprijs. Ze ontving deze 
onderscheiding voor haar standbeeld van de Onbekende Oorlogsvrouw, dat 
de Leuvense Vredesbeweging onder het motto ‘Vrouwenkracht is vredes-
macht’ op 11 november 2021 inhuldigde op het Jeanne Devosplein.

Sigrid Somers (tweede van l.), werkzaam bij de persdienst van de KU Leu-
ven, werd gehuldigd als beste woordvoerster, terwijl de eind september 
vorig jaar overleden horecaondernemer Romain Sterckx herdacht werd met 
de Lifetime Achievement Award. De laureaten werden gefeliciteerd door 
journalisten Luc Vanheerentals (r.) en Ine Gillis (tweede van r.).

Qrl waardeert het vastgoed aan 18,2 
miljoen euro. Qrf ontving 12,74 mil
joen euro cash voor de verkoop van 
70% van de aandelen en behoudt dus 
30% van de aandelen in de project
vennootschap, goed voor een waarde 
van 5,46 miljoen euro.

Op de projectsite was van 1961 tot 1983 
de Belgische warenhuisketen Galeries 
Anspach gevestigd. Later trok de Louis 
Delhaize Group in het leegstaande 
pand. Onder het straatniveau bevindt 
zich vandaag het warenhuis Match. Bij 
de site horen ook nog een filiaal van 
Bpost en een winkel. 
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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.

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

Kortrijksebaan 75
B 3220 Holsbeek (via E314 afrit 21)
T +32 (0)16 44 65 71 
info@lassaut.be
www.lassaut.be
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Gastronomie, Gastvrijheid, Genieten:
Restaurant – Salons Lassaut maakt deze 3 G’s met verve waar!

Lassaut

Openingsuren
Ma-Vr: 17u30-22u

Za: 12-14u en 17u30-22u
Zo: gesloten

Muntstraat 40 – 3000 Leuven
016 / 20 74 45

www.newmexico.be



29
Handelen 2 | 2022

Onder Den Toren matcht 
creatieve cocktails met kruidige 
wereldkeuken
Twaalf cocktails, waaronder ook eigen creaties, en kruidige 
gerechten van overal ter wereld vormen de aantrekkelijke 
culinaire signatuur van Onder Den Toren. Het eetcafé met 
cocktailbar onderging bovendien recent een geslaagde 
verfraaiingsoperatie.

Onder Den Toren wordt geleid door 
twee uitbaters: Marie Steyaert beroert 
boven de pannen in de keuken, haar 
partner Alexander Meulemans mixt 
beneden de cocktails. Samen runnen ze 
sinds juli 2016 deze bloeiende zaak, die 
op een commerciële ruimte van zowat 
35 m² een veertigtal zitplaatsen biedt 
om te eten en tien plekjes aan de bar. 
Op het voorterras, dat een relax vakan-
tiegevoel uitstraalt, kunnen nog eens 
bijna vijftig gasten plaatsnemen. 

“Dit gebouw dateert reeds van 
omstreeks 1720 en heeft zeker sinds 
1920 steeds een horecafunctie gehad, 
zo blijkt uit oude foto’s van bierstekers 
van Stella Artois met hun lange witte 

schorten. Het is gevestigd in een rustige 
en autoluwe buurt vlak bij de Mechel-
sestraat, waar mijn ouders wonen, en 
toch op amper een boogscheut van het 
centrum. In de zomer zien we de jong-
ste jaren hier wel wat meer passage 
richting de Vaart”, vertelt Marie.

In september vorig jaar kreeg Onder 
Den Toren een stevige opknapbeurt. Het 
interieur werd smaakvol herschilderd 
in warme petroleumtinten, de nieuwe 
verlichting en dito stoelen scheppen 
een knusse sfeer en het adembene-
mend mooie behang ‘Oceania’ uit Hon-
garije dompelt je onder in de kleuren-
pracht van een wondere onderwaterwe-
reld met de meest kleurrijke vissen. Een 

papegaaigroene deur, de warme houten 
toog, de met grote tegels belegde grijze 
stenen vloer en de rustieke houten pla-
fonds vervolledigen het plaatje. 

Onder Den Toren profileert zich als de 
betere cocktailbar. “Vijf jaar geleden 
zijn we met onze cocktails begonnen. 
Hiervoor puur ik mijn inspiratie uit de 
klassiekers, maar voeg er wel kruidige 
accenten aan toe. Ik presenteer ook 
eigen creaties, zoals Ipanita (met mez-
cal, zelfgemaakte siroop van IPA-bier, 
grapefruitlikeur en limoen). En wan-
neer je een Smoked Old Fashioned 
bestelt, roken we je glas aan tafel met 
eik, kaneel en steranijs en steken dat in 
brand, zodat de rook mooi in je glas zit. 
Kortom, we geven telkens een twist aan 
onze drankjes, wat leuk is voor de gas-
ten”, weet Alexander.

Onder Den Toren legt zich dan ook 
steeds intenser toe op zijn cocktails, die 
heel goed aanslaan. Je hoeft hier trou-
wens niet te eten, maar kan ook perfect 
alleen van een lekkere cocktail komen 
genieten. Er staan twaalf cocktails op de 
kaart, waarvan ongeveer de helft klas-
siekers (Old Fashioned, Whiskey Sour, 
Gin Fizz, Espresso Martini and Coffee 
Negroni, …) en de andere helft eigen 
brouwsels (zoals Bombay Sin, een varia-
tie op Piña Colada, maar met mango, 
kokos, Indische kruiden en een toetsje 
curry). Alexander lanceert ook telkens 
een weeksuggestie en gaat graag op het 
moment zelf in op suggesties, zoet of op 
basis van alcohol, die voldoen aan de 
smaak van bepaalde klanten. 

Daarnaast werkt Onder Den Toren voor 
zijn wijnen samen met de naburige 
wijnhandel/wijnbistro Convento en 
voor zijn bieren met AB InBev, dat ook 
eigenaar is van dit pand. Zo schenkt het 
de Zuid-Afrikaanse M.A.N. (naar ‘Marie, 
Anette, Nicky’, de vrouwen van drie 
getalenteerde lokale wijnbouwers), een 
witte Chardonnay en een rode Pino-
tage. Deze heel open wijnen passen 
perfect bij de opgediende klassieke én 

Marie Steyaert en Alexander Meulemans verfraaiden in september vorig jaar hun bloeiende zaak.



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

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

1,8  -  6,1 L /100 KM   •  41  - 139 G / KM CO2 (WLTP)
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www.autostadhaasrode.be

AUTOSTAD HAASRODE
Neringenweg 46 - 3001 Heverlee - 016 400 267

AUTOSTAD HAACHT
Stationsstraat 137 - 3150 Haacht - 016 600 979

Vleminckx Horeca Service
Stationstraat 180 bus 6D

3110 Rotselaar
T 016 29 66 35  F 016 29 61 02   info@vlem.be

alles voor uw keuken
kwaliteit en service 

aan de juiste prijs
7000 food en non food 

producten

vleminckxGROOTHANDEL HORECA GROSSISTE

Agora Culinair Vleminckx BV
Stationsstraat 180 bus 6D

3110 Rotselaar
T +32 16 296 635   F +32 16 296 102   info@vlem.be
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spicy gerechten. De suggestiewijnen 
(uit bv. Italië, Spanje of Portugal) ver-
anderen om de maand. Je kan hier 
echter evenzeer een heerlijk Delvaux-
bier van brouwerij De Kroon bestellen; 
brouwer Freddy Delvaux is overigens 
een oom van Alexander.

Chengdu
“We gaan voluit voor een heel kruidige 
keuken. Ik heb immers twee jaar in 
Chengdu, de 11 miljoen inwoners tel-
lende maar toch heel aangename en 
veilige hoofdstad van de Zuid-West-
Chinese provincie Sichuan richting 
Thailand gewoond, waar je de beste 
maar wel zeer spicy keuken van China 
vindt, en er vooral in de keuken van het 
plaatselijke ViaVia Reiscafé gewerkt. 
Deze ervaring vertaalt zich ook in onze 
gerechten; zo kan je alleen hier in Leu-
ven een Sichuan Hotpot bestellen, tot 
groot plezier van een Chinese studente 
die hierover laaiend enthousiast bleek. 
Deze Chinese fondue, een intens soci-
aal gebeuren, wordt geserveerd met 
twee soorten bouillons: de ene volgens 
Chengdunese traditie lekker spicy met 
Sichuanpeper en de andere op basis van 
kokosmelk en limoenblad. Hierbij ser-
veren we allerlei schoteltjes met groen-
ten, fijn gesneden vleeswaren, vis, zee-
vruchten, tofu, dumplings, ... die je zelf 
moet garen in de bouillon. We bereiden 
tevens Jambalaya, een feestelijke rijst-

schotel uit de Creoolse en Cajunkeuken 
en eigenlijk een verbastering van 
Spaanse paella met gamba’s, zeevruch-
ten, kip, chorizo en verse kruiden. We 
gebruiken overigens steeds veel chili en 
kokos in onze keuken”, licht Marie toe.

Op de kaart staan echter eveneens een 
paar Belgische klassiekers, zoals balle-
kes met kriekskes, die wisselen met de 
seizoenen, bv. vol-au-vent met citroen 
en rozemarijn in de zomer of witloof-
soep en asperges in het seizoen. “Ons 
heel klassieke diamanthaasje, waarvoor 
we bekend zijn, staat echter altijd op de 
kaart, net als ons stoofvlees met oos-
terse kruiden en onze ravioli met kreeft, 
vodka en limoen. We putten eveneens 
royaal uit de Marokkaanse en de heel 
verse, frisse en gezonde Libanese keu-
ken, mijn lievelingskeukens samen met 
de Aziatische”, verklapt Marie.

Ze tovert echter ook gerechten op tafel 
die recht uit haarzelf en uit haar hart 
komen en kookte tijdens de lockdown 
onder de noemer ‘Onder een andere 
toren’ zelfs takeaway-schotels uit telkens 
een ander land. “Daarbij focusten we op 
keukens die niet in Leuven te vinden 
waren. Deze formule herhalen we wegens 
groot succes overigens nog elke laatste 
zondag van de maand om 18 uur in stay-
in- of takeaway-vorm (in februari stond 
Ethiopië in de kijker, in maart China en in 
april Peru) en dat draait goed.”

“Op paaszondag hebben we bovendien 
het oesterevent ‘Easter Oyster’ georga-
niseerd in New York Style met stirred 
and dirty martini’s, gin tonics, kwali-
teitschampagne en verschillende soor-
ten oesters op verschillende wijzen 
(Zeeuwse platte oesters, Fine de Claire, 
Gillardeau, gegratineerde oesters met 
champagnesaus, oesters met Thaise 
dressing, oesters met chimichurri, oes-
ters met venkel en pastis) . Je kon er ook 
je smaakpapillen trakteren op  Gravad 
Lax (gemarineerde zalm op Zweedse 
wijze),  Thaise krabkoekjes,  gegrilde 
gamba’s met chili en look, Libanese rol-
letjes met tonijn en Vietnamese loem-
pia met scampi”, blikken Marie en 
Alexander tevreden terug. 

Samhain
Voor feesten vanaf 25 personen stellen 
Marie en Alexander een wereldbuffet 
samen of braden ze in samenwerking 
met Vincent De Leeuw van beenhou-

wersatelier ’t Slachschaep, intussen ver-
huisd van de Mechelsestraat naar de 
Wildemansweg in Herent, een sappig 
hammetje aan ’t spit met een groente-
buffet op straat. “Zo’n hammetje braden 
we ook traditioneel met oudjaar en we 
suggereren eveneens dikwijls lam en 
varken aan ’t spit voor verjaardagsfeest-
jes en trouwfeesten. En op 31 oktober 
verkleden we ons steevast als Kelten tij-
dens het Keltische nieuwjaarsfeest 
Samhain. Halloween is van oorsprong 
eigenlijk het Keltische nieuwjaarsfeest, 
dat door de emigratie in Amerika is 
terechtgekomen”, poneren ze.

Met zijn avontuurlijke keuken, felge-
smaakte cocktails en deugddoende 
belevingsevents lokt Onder Den Toren 
dan ook een nieuwsgierig publiek dat 
zich graag laat verrassen en ervan geniet 
om nieuwe ervaringen op te doen. “Onze 
gasten vormen een heel diverse groep, 
van advocaten tot Jan met de pet. Meer 
dan de helft van onze klanten komt uit 
de buurt, zeker tijdens de weekdagen, 
en we trekken ook vele bewoners van de 
recent gebouwde appartementsgebou-
wen in de omgeving aan. In de zomer 
weten echter ook tal van toeristen ons 
al te vinden”, stellen de uitbaters met 
zichtbaar genoegen vast.

Onder Den Toren
Halfmaartstraat 4
3000 Leuven
gsm 0496 13 16 85
onderdentoren.leuven@gmail.com
www.odtleuven.be

Het horecapand uit 1720 bevindt zich in een rustige en 
autoluwe buurt op een boogscheut van het centrum.

Alexander mixt zowel klassieke als eigen cocktails, 
geeft er steeds een frisse twist aan en gunt het oog 
ook wat.
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PARKERSTORE webshop
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Horeca Leuven pleit voor 
parking onder Oude Markt
Naar aanleiding van verschillende meningen over de 
bereikbaarheid van onze stad die een tijdje geleden verschenen 
in enkele media, wil Horeca Leuven over dit onderwerp graag 
een constructief en open debat lanceren. Dat gebeurt liefst 
met een zo groot mogelijke en gevarieerde groep: inwoners, 
buurtbewoners, bezoekers, handelaars en het bestuur van 
Horeca Leuven.

“Van klanten in onze zaken horen wij al 
een tijdje dat onze stad kampt met een 
imagoprobleem van onbereikbaarheid. 
Met dit plan willen we bekomen dat ie
dereen van binnen en buiten Leuven 
zich opnieuw welkom voelt”, vertelt 
voorzitter Kevin Vanderauwera.

Slimme parkeergeleidingsborden wijzen 
en begeleiden de bezoekers vanaf de 
ring naar vrije parkeerplaatsen en open
bare parkings. Ze voorzien ook in een 
vlotte begeleiding naar alternatieven  
voor een volzette parking via ‘bypassen’
Ook de hotels en komende evenemen
ten worden hierop aangeduid en ver
meld. 

Wat de parkings SintJacobsplein en 
Vaartkom betreft, merkt Horeca Leuven 
dat deze te weinig worden gebruikt. De 
vereniging stelt voor om gebruiksvrien

delijke en zeer regelmatige shuttles de 
route te laten volgen van Sint
Jacobsplein – Rector De Somerplein en 
Station – Parking Vaartkom – Campus 
Gasthuisberg. De toegang tot de Parking 
Vaartkom via de Burchtstraat zou ge
makkelijker moeten zijn.

Parking Oude Markt
Volgens Horeca Leuven is een parking 
onder de Oude Markt het beste com
promis tussen een leefbare stad voor 
haar inwoners en een aantrekkelijke 
stad voor de handel en horeca.

“Het is de missing link in de beneden
stad, die gezien haar ligging de overlast 
van de bewoners in het centrum aan
zienlijk zou verminderen. Deze onder
grondse parking zou rechtstreeks be
reikbaar zijn via de autosnelweg, de 
Koning Boudewijnlaan en de Kapu

cijnen voer en dit zonder storend en 
vervuilend ‘zoekverkeer’. De parking 
zou ook zeer kort gelegen zijn bij de 
toekomstige podiumkunstenzaal, zodat 
naast de horeca ook de handel en de 
cultuursector gebaat zouden zijn met 
deze parking”, aldus Kevin Van der
auwera.

Horeca Vlaanderen
Ander horecafederatienieuws: dit jaar 
was Leuven aan de beurt om gaststad 
te zijn voor de Algemene Vergadering 
van Horeca Vlaanderen. Er is terugge
blikt op het bewogen jaar 2021 waarin 
toch het ledenaantal bleef groeien. 
Daarnaast was het vooral uitkijken 
naar de voorzitters en ondervoorzit
tersverkiezing. 

Voorzitter Ludo Geurden blijft ook de 
komende twee jaar aan het roer staan, 
en volgt zichzelf dus op. Bij de onder
voorzittersverkiezing was het span
nend, maar uiteindelijk werd ook de 
huidige ondervoorzitter Thierry 
Lemahieu herverkozen.
 
De vergadering werd afgesloten met 
een panelgesprek over de samenwer
king tussen horeca en de lokale bestu
ren. Daarbij waren burgemeesters 
Mohamed Ridouani (Leuven) en Wim 
Dries (Genk) aanwezig om hierover te 
debatteren met CEO en moderator van 
dienst Matthias De Caluwe van Horeca 
Vlaanderen. Er is teruggeblikt op het 
begin van de coronacrisis, waarbij een 
video daarover iedereen naar de keel 
greep. Maar ook de toekomst werd uit
voerig besproken.

“De horeca faciliteert het sociale leven. 
De belevingswaarde die deze sector 
meegeeft, is een enorme troef voor ste
den en gemeenten. En die troef moeten 
we de komende jaren nog veel meer in
zetten in onze stad”, aldus burgemees
ter Mohamed Ridouani.

De Algemene Vergadering werd, geheel 
in de stijl van een goede horecavereni
ging, afgesloten met een lekker hapje 
en drankje. Tijdens dit netwerkmoment 
kon iedereen nog wat napraten. 
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Ontwerpplannen 
Vaartkomoevers voorgesteld
De omgeving van de Leuvense Vaartkom is de voorbije jaren grondig van uitzicht veranderd.  
Er werden verschillende nieuwe bouwprojecten gelanceerd, oude industriële gebouwen  
kregen een nieuwe bestemming en vlakbij werd het Sluispark aangelegd. Als sluitstuk van  
de transformatie van de vroegere industriële site tot nieuwe stadswijk, wil de stad Leuven  
de oevers van de Vaart en het Victor Broosplein grondig vernieuwen. 

De Vaartkomoevers, het Broosplein en 
de Staart van de Vaart zijn samen goed 
voor een oppervlakte van ongeveer 
20.000 m². De volledige heraanleg van 
het publiek domein rond de Vaartkom 
wordt geraamd op 12,3 miljoen euro. 
Eind 2019 lanceerde de stad hiervoor 
een internationale oproep naar ontwer-
pers. Vier teams dienden zich aan om 
de Vaartkom opnieuw aan te leggen. 

Zij gingen aan de slag met de krijtlijnen 
die het stadsbestuur vooropstelde en 
de input uit een online bevraging van 

de Leuvenaars. Een jury bestaande uit 
acht experts en dertien inwoners selec-
teerde twee teams voor de volgende 
ronde. De acht juryleden hadden elk 
één stem in het ontwerp, de dertien 
leden van het burgerpanel hadden 
samen één stem. 

Behalve een ontwerpteam rond Tracte-
bel, mocht ook het team bestaande uit 
WIT architecten, atelier horizon, MIDI, 
Artabel en Witteveen+Bos hun ont-
werpvoorstel verder uitwerken. Omdat 
dit laatste team zich in het voorjaar van 

2021 terugtrok uit de wedstrijd, diende 
uiteindelijk enkel het team rond Tracte-
bel een ontwerpvoorstel in. Na een 
positieve beoordeling door de jury, 
besloot het schepencollege de opdracht 
te gunnen aan het team rond Tractebel, 
met Stadsbader, Atelier Descombes 
Rampini, Equans, Pool is cool, Water-
land en POP vzw. 

Het wedstrijdontwerp wordt de 
komende maanden nog verfijnd. Er 
worden onder meer nog spelelementen 
en kunst in het ontwerp geïntegreerd. 
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Dat verfijnde ontwerp wordt deze 
zomer voorgesteld aan de Leuvenaars. 
Eind dit jaar volgen het definitieve ont-
werp en de aanvraag van de omge-
vingsvergunning. De start van de wer-
ken is voorlopig gepland in het midden 
van 2023.

De Noordoever krijgt een wandelboule-
vard langs het water, een groene strook, 
ruimte voor fietsers en horecaterras-
sen. De Zuidoever, waartussen de Vaart-
straat en de bruggen een verkeerslus 
loopt, krijgt een wandelboulevard op 
het water. 

“Met een houten wandeldek op niveau 
van het water zal je volledig gescheiden 
van het wegverkeer kunnen wandelen 
en genieten van het water. Op de beide 
oevers worden bomen en struiken aan-
geplant. De Vaartkomoevers zijn nu erg 
stenig. Het nieuwe groen moet voor 
koelte zorgen op hete dagen en de Vaart-
kom aangenamer maken”, zegt schepen 
van Openbare Werken Dirk Vansina.

Het Victor Broosplein werd reeds in 
2016 autovrij gemaakt. Toen kreeg het 
ook een tijdelijke herinrichting met 
houten podiumconstructies en uitge-
slepen vergroeningen in het asfalt. “Die 
tijdelijke invulling maakte meteen de 
meerwaarde van het autovrije plein 
duidelijk. Het Broosplein is uitgegroeid 
tot het kloppende hart van de Vaart-
kom. Dat gaan we met het nieuwe ont-
werp versterken. Er komen meer 
bomen en groenvakken”, zegt burge-
meester Mohamed Ridouani. 

Zwemvijver
Aan het Broosplein komt ook een zone 
voor waterbeleving. Die is uitgewerkt 
als een watertuin. Na onderzoek bleek 
dat een natuurlijke zwemvijver moge-
lijk is in de Vaartkom. Het ontwerp 
voorziet een zwemvijver waar ongeveer 
70 mensen tegelijk gebruik van kunnen 
maken. Grote rietvelden en waterplan-
ten moeten het water zuiveren. Het 
zwemwater is volledig afgescheiden 
van het vaartwater.

“Het zal voelen alsof je tussen de plan-
ten zwemt. De plantenzone werkt als 
een filter, maar vangt ook het regenwa-
ter van het plein op. Op de Vaart komt 
ook een ponton, waar je kan verpozen 
op het water. Er wordt ook gewerkt aan 
een educatief luik rond waterkwaliteit”, 
aldus de burgemeester.

De Staart van de Vaart, in de bocht aan 
de Marie Thumas-Durieuxbrug, is de 
zonnigste plek van de Vaart. Daar komt 
een groene heuvel die de drukte van de 
Lüdenscheidsingel en het Engels Plein 
afschermt. Aan de waterkant vormen 
kleinere en meer intieme plekken op 
verschillende hoogtes een informele 
tribune. 

“Dit wordt een groene oase aan de 
waterkant. Je kan er van ’s morgens tot 
’s avonds in de zon zitten en genieten 
van het uitzicht op de Vaart en de jacht-
haven. Met deze heraanleg ondergaat 

de Vaartkom een grondige metamor-
fose van de omgeving. Het is een vol-
gende stap in de herontwikkeling en 
opwaardering van deze vroegere indus-
triële site”, besluit schepen Vansina.

Burgemeester Mohamed Ridouani (l.) 
en schepen van Openbare Werken Dirk 
Vansina presenteerden het ontwerp 
voor heraanleg van de Leuvense Vaart-
komoevers.
 
Beelden: Ontwerpteam Tractebel - Stadsba-
der - Atelier Descombes Rampini - Equans - 
Pool is cool - Waterland - POP. 
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Na tal van eerdere prijzen grijpt de nieuwe 100% elektrische Kia EV6 nu ook de prestigieuze titel ‘Auto van het Jaar 2022’. Een 
mooie bekroning van ons streven om elektrisch rijden extra comfortabel en gebruiksvriendelijk te maken. Zo kan je met de Kia 
EV6 met één enkele laadbeurt tot 528 km afleggen en laad je de batterij op van 10 tot 80% in amper 18 minuten(1). Zijn grote 
binnenruimte en geavanceerde rijhulpsystemen maken van elke rit een inspirerende ervaring. Maar ook zakelijk valt de Kia EV6 
in de prijzen, want hij is 100%(2) fiscaal aftrekbaar.
Ontdek hem nu bij je Kia dealer of surf naar kia.be

Inspireer je zintuigen. 
De volledig elektrische Kia EV6.

Dealership 
Logo

Dealership Name
123 Any Street , Any City, 
Any State, 12345
Tel : 012 - 3456 7890 
www.dealership.com

KIA Gilcon 
Leuven

Geldenaaksebaan 321
3001 Leuven (Haasrode)
T 016 40 03 27
www.gilcon.be
Rudi.schell@gilcon.be

Gratis klantenparking: zie website!
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Hoornzeelstraat 28A - 3080 Tervuren - T: 02 767 23 73

www.grietens.be

Specialist alle  
huishoudtoestellen

beter, maar niet duurder
GRIETENS ELEKTRO

beter, maar niet duurder
GRIETENS ELEKTRO
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Lo Rebost tovert Spanje  
op je bord en in je glas
Leuvenaars en andere fijnproevers uit de wijdere omgeving 
kunnen op elk moment culinair Spanje in huis halen. In de 
schaduw van het Sint-Jacobsplein openden de uit Catalonië 
afkomstige oprichter Ricard Farré en zijn Herentse partner 
Leen Hacour immers een winkel in lokale specialiteiten en 
delicatessen met een uitgebreid aanbod aan o.m. wijnen, 
olijfolies en jamón ibérico.

“Een ‘rebost’ is een kleine, koele berg
plaats in oude Spaanse huizen, terwijl 
‘lo’ het equivalent is van het mannelij
ke bepaalde lidwoord ‘el’ in het dialect 
van mijn 600 zielen tellende Catalaanse 
dorp La Granadella in de provincie 
Lleida (Lerida).

Ricard is al sinds zijn jeugd betrokken 
bij de ambachtelijke productie van de 
extra vierge olijfolie Gran Degustus en 
meer indirect met de productie van 
wijn. Nu heeft hij samen met Leen 
Hacour ook zijn Leuvense handelszaak. 
“Ons verhaal begint eigenlijk al in 2012; 
we runnen immers allang een website 
met onze producten. We wilden echter 
onze klanten ook eerst onze producten 
laten proeven en aanraken”, vertellen 
Ricard en Leen.

Lo Rebost bestrijkt een minieme 
winkel oppervlakte van zowat 20 m², die 
gelukkig achteraan nog uitbreidings
mogelijkheden biedt. “We dachten met 
het vlakbij gelegen SintJacobsplein 
over uitgebreide parkeermogelijkheden 
voor ons cliënteel te beschikken, maar 
er zijn lange tijd werkzaamheden ge
weest. Die boden dan wel het onver
wachte voordeel dat vele mensen hier 
te voet passeerden”, merken ze.

Vlees, kaas en vis
Leen en Ricard startten met olijfolie, 
gemaakt van één olijfsoort in Ricards 
dorp. “Die miste Ricard immers het 
eerst toen hij in ons land kwam wonen. 
Daaraan hebben we de zijproducten 
van olijfolie uit zijn dorp toegevoegd. 
We stellen zeven olijfolies voor van alle 

olijven in Spanje, telkens gemaakt van 
één olijf (monovarietal). Ricards grote 
passie is wijn, waarmee we lokale pro
ducenten willen steunen en plaatselij
ke wijnen ook hier willen laten kennen; 
Spaanse wijn is immers veel meer dan 
Rioja.”

“We serveren een vijftigtal rode, witte 
en roséwijnen, cava’s, vermout en een 
zoete dessertwijn. Daarnaast bieden we 
gedroogd rundvlees (Cecina de León) en 
charcuterie (jamón, chorizo, salchichón) 
uit Salamanca aan. Onder de noemer 
‘Ibéricoham en Spaanse worst’ presen
teren we Sobrasada de Mallorca La 
Ermita (rauwe worst van gemalen var
kensvlees op smaak gebracht met pa
prika, zout en andere kruiden), talrijke 
andere vleessoorten, een smaakvol 
kaasassortiment en een gamma viscon
serven (tonijn, ansjovis en sardientjes 
met een sublieme smaak). Tijdens de 
eindejaarsperiode vallen onze Turrones 
(nogazoetigheden) en Polvorones 
(amandelkoekjes) erg in de smaak”, ver
tellen Leen en Ricard enthousiast.

Ze zijn oprecht en terecht trots op hun 
eerlijke en correct geprijsde producten 
zoals hun heerlijke Ibéricocharcuterie, 
hun vier cava’s van lokale producenten 
en hun Degustusolijfolie. “Deze zoete 
en evenwichtig tussen pikant, bitter en 
fruitig balancerende olijfolie uit Ricards 
dorp smaakt uitstekend op toastjes en 
leent zich ook perfect om mee te koken. 
Daarenboven ogen de Degustusflessen 
erg elegant.”

“Eveneens van zijn dorp zijn onze olij
ventapenades, honing, chocolade met 
olijfolie en azijn. We offreren tevens 
Vermut de Capçanes van de coöpera
tieve Celler de Capçanes, die ook rode 
en in beperkte mate witte wijn produ
ceert. Onze ansjovis komt van de 
Catalaanse gemeente L’Escala en van 
de Cantabrische Zee (mar Cantábrico), 
het zuidelijke deel van de Golf van 
Biskaje in de Atlantische Oceaan in 
NoordSpanje ten zuidwesten van 
Frankrijk, en bezit gourmetkwaliteit. 
We bezitten tevens Mojama, gedroogde 
en gezouten rode tonijn en de Iberische 

Ricard Farré en Leen Hacour presenteren authentieke Spaanse wijnen en kwaliteitsproducten tegen heel redelijke prijzen.



I N V E S T E R E N  

M E T  G R OT E  

O N D E R S C H E I D I N G ?

Investeer in unieke 
studentenkamers en -studio’s op 
de Bondgenotenlaan in Leuven.

INFO & VERKOOP: 0495 38 70 38 INFO@YOU-LEUVEN.BE WWW.YOU-LEUVEN.BE

Neem contact met ons 
op via telefoon of  mail.

BEZOEK ONZE MODELSTUDIO

www.autostadhaasrode.be

AUTOSTAD HAASRODE
Neringenweg 46 - 3001 Heverlee - 016 400 267

AUTOSTAD HAACHT
Stationsstraat 137 - 3150 Haacht - 016 600 979

NIEUWE FIAT SCUDO.
     ALT D PLAATS VOOR NIEUWE IDEEËN.

DE MULTIFUNCTIONELE BESTELWAGEN VAN FIAT PROFESSIONAL IS TERUG, NU OOK 100% ELEKTRISCH.

100% ÉLECTRIQUE OU DIESEL

VANAF €
(1)

OF € 199 /MAAND (EXCL. BTW) 
(2) 0,0- 8,0 L/100KM • 0- 210 G/KM CO2 (WLTP)

3 LENGTES100 % ELEKTRISCH OF DIESEL TOT 6,6 M3 LAADVERMOGEN

(1) Prijs zBTW. Aanbieding geldig van 09/05/2022 t.e.m. 31/05/2022 bij aankoop van een Fiat Professional Scudo Fourgon Bestelwagen. Aanbevolen catalogusprijs: € 25.850 min de 
basiskorting: € 5.170. Actie geldig in het deelnemende netwerk van Fiat Professional. Het geïllustreerde voertuig komt niet overeen met de versie van het voertuig waarvoor de prijs 
wordt aangegeven. Deze actie is uitsluitend voorbehouden aan professionals. (2)Offerte Financiële Renting met aankoopoptie van 20% op een duurtijd van 60 maanden op Fiat 
Professional Scudo Bestelwagen. Catalogusprijs van de wagen € 20.680 (BTW excl.), voorschot van € 5.087,3 (BTW excl.), fleetkorting inbegrepen. Aanbod geldig van 09/05/2022 tot 
31/05/2022, enkel bestemd voor professionele doeleinden. Onder voorbehoud van beschikbaarheid van voertuigen op voorraad en van aanvaarding van uw dossier door FCA Bank, 
Belgisch filiaal van FCA Bank S.p.A., verhuurder en adver-teerder, Jules Cockxstraat 8-10 te 1160 Oudergem met als maatschappelijke zetel Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italië. 
RPR: Brussel. KBO: 0699.630.712. 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]: www.fiatprofessional.com/be/nl.

20.680
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pata negra van de tonijn”, doet Leen 
spontaan het water in onze mond ko
men.

Ricard en Leen selecteren en importe
ren elk product met drie belangrijke 
principes in gedachten. Vooreerst vindt 
Ricard het als bioloog belangrijk om zo 
dicht mogelijk bij het product te blijven 
zoals dat door de natuur is gecreëerd 
zonder invloed van een vervuilende 
omgeving. Ten tweede weet hij hoe het 
productieproces wordt georganiseerd; 
hiertoe bezochten Leen en hij de pro
ductiesite van ieder product. En ten 
slotte zijn smaak en kwaliteit essenti
eel. Elk product vertelt een verhaal en 
helpt lokale boeren en wijnbouwers om 
hun waardevolle oude familietraditie 
voort te zetten en zo weerstand te bie
den tegen groothandelaars.

“Samen met deze principes willen we 
de mogelijkheid bieden om van de 
Spaanse gastronomie te genieten vol
gens de normen van het mediterrane 
dieet, sinds 2010 op de representatieve 
lijst van het immaterieel cultureel erf
goed van de mensheid van de Unesco”, 
glunderen ze.

Hun cliënteel bestaat voor zowat de 
helft uit Spanjaarden en voor de andere 

helft uit Vlamingen van het Leuvense 
tot in Brussel (waar vele Catalanen wo
nen), Antwerpen en Limburg. Ze ver
welkomen zelfs klanten uit Nederland 
en Duitsland. 

“Onze eerste cliënten waren nog fami
lieleden en vrienden, maar dankzij 
mondaanmondreclame is ons klan
tenbestand gaandeweg uitgebreid. Vele 
belangstellenden komen hier eerst een 
kijkje nemen en bestellen vervolgens 
via internet, maar het omgekeerde ge

Hun kleine, maar fijne zaak vlak bij het Sint-Jacobsplein biedt achteraan nog uitbreidingsmogelijkheden.

beurt evenzeer. En als ze een specifiek 
Spaans product zoeken dat we niet in 
huis hebben, trachten we hen dat als
nog te bezorgen. We hebben zelfs al en
kele lokale restaurants kunnen overtui
gen van onze olijfolie, charcuterie en 
kaas”, besluit het duo fier. 

Lo Rebost
Tervuursestraat 10, 3000 Leuven
Tel. 0477 37 96 94
info@lorebost.be 
www.lorebost.be 

Maquette restauratieproject stadhuis 
tentoongesteld
De schepenen Carl Devlies (Onroerend Erfgoed), Denise 
Vandevoort (Toerisme) en Dirk Vansina (Restauraties) heb-
ben de maquette voorgesteld van het toekomstige restau-
ratieproject dat het historische stadhuis en de aanpalende 
gebouwen moet herwaarderen en toegankelijk maken 
voor het publiek. 

Het 3D-printbedrijf Materialise maakte een maquette vol-
gens het voorontwerp van het ontwerpteam  aNNo & FELT, 
aangevuld met Atelier Arne Deruyter, 8888, Endeavour, Bas 
en Scala. 

Ze willen van het stadhuis een multifunctioneel gebouw 
maken met bijzondere aandacht voor toegankelijkheid, 
circulatie, duurzaamheid en innovatie. 

De maquette staat opgesteld in het Atelier Stadhuis aan de 
Naamsestraat 3 in Leuven. Inwoners kunnen er informatie 
krijgen en de ontwikkelingen van het project volgen.
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€ 674
*excl. btw

€ 539 
*excl. btw

 10 jaar garantie (made in Germany)

 Te testen in onze toonzaal 

 Gratis levering (+- 3 werkdagen)

 Afhaling is ook mogelijk

 Volledig gemonteerd en gebruiksklaar

 Ruim assortiment: Home & Office 

 Directie, 24-uurs, XXL tot 200kg 
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€ 329 
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€ 608
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Bierbeekstraat 18 - 3360 Bierbeek
+32 16 46 80 41 -  info@sioenfurniture.be

www.sioenfurniture.be
Toonzaal met parking

Ergonomische bureaustoelen

*21% btw 
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Succesvolle workshops voor 
Leuvense handelaars
Om de Leuvense horeca en handel te informeren en 
te versterken, organiseert de stad Leuven een reeks 
informatieavonden. Na een succesvolle workshop in 
februari over winkeldiefstallen, kwam op 11 april het thema 
‘klantgericht verkopen’ aan bod. Er daagden opnieuw heel wat 
geïnteresseerde handelaars en horecaondernemers op.

“Om de twee maanden organiseren we 
een workshop en infoavond rond een 
thema dat de lokale ondernemers aan-
belangt, opdat lokale handelaars en 
hun medewerkers zonder veel zoeken 
goede en praktische informatie kunnen 
krijgen over wat hen bezighoudt. Tij-
dens de jongste infosessie leerden de 
deelnemers op een klantgerichte 
manier communiceren zodat de klan-
ten zich meer dan welkom voelen in 
hun winkel of horecazaak”,  zegt sche-
pen van Handel Johan Geleyns.

Meer verkopen en tegelijk de klant 
gelukkig en tevreden laten vertrekken 
is uiteraard de droom van elke horeca- 
en winkeluitbater. Victoria De Mulder 
van V-Retail-Training liet hen daarom 
tijdens de workshop hierover reflecte-
ren en filmpjes analyseren. De deelne-

mers zochten ook naar de meest klant-
gerichte oplossingen én ontwikkelden 
een concreet actieplan waarmee ze 
dadelijk aan de slag kunnen.

Ook de eerdere sessie over winkeldief-
stallen was interessant. Met rollenspe-
len en videobeelden werd het onder-
werp duidelijk overgebracht aan de 
aanwezige handelaars. Zij kregen tips 
over hoe een dief te herkennen, hoe de 
samenwerking met de politie verloopt 
bij een betrapping, hoe te reageren bij 
agressie en – waarschijnlijk nog het 
belangrijkste – vele nuttige tips over 
preventie. Deze training werd gegeven 
door Crime Control training & consul-
tancy, de preventiedienst van stad Leu-
ven en de Leuvense politie.

“Een extra voordeel dat de horeca- en 

winkeluitbaters ervaren tijdens deze work-
shops is dat ze elkaar (beter) leren kennen 
en van elkaar kunnen leren. Omdat we hier 
veel waarde aan hechten, koppelen we aan 
elke infoavond ook een fijn netwerkmo-
ment”, aldus Johan Geleyns.

De onderwerpen van de infoavonden 
worden trouwens gekozen op basis van 
de input van de Leuvense ‘Raad van 100’. 
Dit is een door de stad geïnitieerd parti-
cipatief orgaan van een honderdtal 
ondernemers, geografisch gespreid over 
grondgebied Leuven, dat regelmatig 
bevraagd wordt. Ook de feedback die de 
stad kreeg op haar netwerkmoment in 
het najaar van 2021 nam ze mee bij de 
keuze van de thema’s.

De volgende workshop wordt georgani-
seerd op maandag 20 juni. “Als er nog 
thema’s zijn die onze lokale onderne-
mers graag behandeld zien, dan zijn ze 
steeds welkom om deze te melden bij 
onze dienst Economie en Handel”, 
besluit schepen Geleyns.

Dienst Economie en Handel
Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1, Leuven
Tel. 016 27 23 70
economie@leuven.be
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Artisanale Koffiebranderij & Shop

Traditie / Ambacht / Kwaliteit

Branderij & Shop
Industrieweg 3 - 3190 Boortmeerbeek

Tel.: 016/60 43 49

SPECIALISED ELECTRONICS 

AITEC bvba  
NAAMSESTEENWEG 380
3001  HEVERLEE
016/40.40.90
info@aitec.be

maandag                  13u - 18u
di. tot vr.   9u - 12u 13u - 18u
zaterdag   9u - 13u 

www.aitec.be

computeronderdelen
      & accessoires

batterijen & packs

technisch speelgoed

communicatie

netwerken

gereedschap

onderdelen

licht & geluid
en nog veel, veel meer...
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Brusselsesteenweg 70, Herent. www.dewasstraat.be

• 2 wasstraten

• 50 stofzuigplaatsen

• SelfCarWash

• VanWash

• MotoWash

• PitStop

• Automatenhoek

• Milieuvriendelijk

• Ruime openingsuren

• Ideale ligging

Hour
Happy9€
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Happy9€

Hour
Happy9€
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inWelkom
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Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

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

Bent u reeds lang op zoek naar uw  
sociaal secretariaat?

Bel of mail ons!
Tel.: +32 (0)475 69 35 34 
kristof.dongleur@easypay-group.com

Service is...

Vlees, Wild & Gevogelte
Delicatessen

Ridderstraat 141 -  B-3000 Leuven

T  016 22 18 31

long@longvl.be

35ste Libertadfeesten 
waren een knaller!
Muziek- en cultuurliefhebbers konden in Café Libertad 
(Muntstraat 28) vorige maand weer genieten van de Liber-
tadfeesten. In principe vinden die ieder jaar plaats, maar 
door de corona-ellende moest er noodgedwongen twee jaar 
worden gepauzeerd. Maar dit jaar was het dus eindelijk nog 
eens zover. De 35ste Libertadfeesten hebben geknald.

Het was dan ook een ijzersterk programma met onder meer 
Boogie Boy, David Ronaldo & The Dice, Berry Quincy & The 
Green Leaves, Big Bill en de onwaarschijnlijk goede cover-
band Stir ’t Up. Als tussendoortjes was er een live muziek-
quiz en een vrij podium waar beginnende en andere (toe-
komstige) artiesten  zich eens flink konden laten gaan. 

De traditionele Wijn- en Champagnefeesten en uiteraard 
de Veteranennacht, waarbij een aantal tappers van de 
voorbije veertig jaar nog eens heel even achter de toog 
kwamen staan, ontbraken niet.

De Libertadfeesten vonden voor het eerst plaats in 1986, 
ter gelegenheid van het vijfjarige bestaan van de zaak. Ze 
waren zo succesvol dat er meteen een jaarlijkse traditie 
van werd gemaakt. Het aantal artiesten dat ooit op het 
Libertadpodium heeft gestaan, is intussen niet meer te 
tellen.



43
Handelen 2 | 2022

Glazen catwalk op de Grote 
Markt kende veel succes
Wie tijdens de eerste weken van de lente op de Grote Markt 
wandelde, heeft daar ongetwijfeld een grote glazen doos zien 
staan. Deze fungeerde als catwalk bij de Lenteshopping op 19 
en 20 maart, maar bleef daarna nog een paar weken in het 
straatbeeld aanwezig, tot en met de eerste koopzondag, toen er 
opnieuw enkele modeshows plaatsvonden.

In de tussenliggende periode konden 
de Leuvense modewinkels in de glazen 
box de mooiste selecties van hun lente- 
en zomercollecties tonen. De glazen 
catwalk kende veel succes, nogmaals 
een bewijs dat goede ideeën en acties 
niet altijd ingewikkeld hoeven te zijn.

Tijdens de Lenteshopping toonden de 
volgende winkels hun collecties in en 
rond de glazen catwalk: Anders Getint, 
Boutique Chique, Cassis Paprika, Doek-
jes en Broekjes, Formen, HIPPO, 
Immagine, In Het Woud, Inno, LolaLiza, 
Luz de Lux, Patio, PME Legend, Queens, 
State of Art, Style-shop, Swarovski 
Leuven, Tenue Preferée, Vaude en vzw 
Spit.

Wie tijdens de Lenteshopping voor min-
stens 50 euro in Leuven had gegeten, 
gedronken en/of gewinkeld, kon aan de 
glazen catwalk komen grabbelen en 
maakte kans op uurtickets van Parking 
Ladeuze, tienrittenkaarten van De Lijn 
en cadeaubons van leuke Leuvense 
zaken. In talrijke zaken werd je boven-
dien verwend met leuke goodies, acties, 
hapjes, drankjes, stylingsessies, en zo 
veel meer”, vertelt handelscoach Tine 
Vandeweerd.
 
Parkeren en vervoer
Geef in de toekomst aan je klanten ook 
even de volgende tips mee, want er 
bestaan bij heel wat handelaars nog 

altijd misverstanden rond parkings en 
bereikbaarheid. Soms blijkt men zelfs 
ronduit foutief geïnformeerd.

Wie met de auto naar de stad komt, 
kan snel de perfecte parking vinden op 
www.zonaarleuven.be. Geef op deze 
website je favoriete winkel of horeca-
zaak in en de tool geeft je een over-
zicht van alle mogelijke parkings in de 
buurt (ondergronds, bovengronds, 
shop & go). 

Op vrijdag, zaterdag en shopzondagen 
kan je in Parking Vaartkom nog steeds 
4 uur gratis parkeren. Een elektrische 
shuttle brengt je op vrijdag tussen 
10 uur en 18 uur, op zaterdag tussen 
10 uur en 19 uur en op de winkelzon-
dagen tussen 14 uur en 19 uur van de 
parking tot in het centrum.

Wie met de bus komt, kan gebruik 
maken van het winkelbiljet van De 
Lijn. Daarmee reis je voor slechts  
2 euro heen en terug, zowel op zater-
dag als zondag. 

https://shoppeninleuven.be/
http://zonaarleuven.be/



Open
Di - vrij :
08.30 u. - 12.30 u.
13.30 u. - 17.30 u.
Za :
09.00 u. - 12.30 u.
Maandag gesloten

Ruime keuze in onze toonzaal
• sloten • sleutels • cilinders • deur- en meubelbeslag 
• kluizen en brandkasten • brandwerende veiligheidsdeuren 
• brievenbussen en naamplaten • parlo- en videofonie 
• toegangscontrole • poort- en deurautomatisatie

SDE
Tiensesteenweg 46
3001 Leuven
016238478
www.sde-keso.be

SLOTEN 
SLEUTELS

BRANDKASTEN 
BRIEVENBUSSEN 

VEILIGHEIDSDEUREN

SDE bvba
Inbraakbeveiliging, mechanisch en elektronisch
Tiensesteenweg 46 - 3001 Leuven
www.sde-keso.be • T 016 238 478
Wij beschikken over een ruime parking via A. Delaunoislaan
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Ontketen  uw kassa ! 

RUBBENS & CO 
K A S SA C E N T E R 

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

www.rubbenskassa.be 

SERVICEBDRIJF 7/7 

Sinds 1985 uw speciaalzaak 
HORECA - BAKKERIJ - FRITUUR 

 
Horeca: 

 Aan tafel bestellen en cashless 
afrekenen met 1 handheld 

 Web Management / Back-Office 
 Geregistreerde kassa 
 Zeer gebruiksvriendelijk 
 Koppeling QR code aan tafel 
 Koppeling Takeaway.com e.a 

 
Bakkerij: 

 Bestelbeheer voor bakkerij  
 Etiket & inpakbeheer 
 Facturatie voor klanten 
 Koppeling met weegschaal 
 

Frituur: 
 Online orders 
 Kiosk kassa  
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Villa Popcorn maakt van 
kinderdromen een feest
Feestversiering voor kinderen, ballonnen voor kinderen (én 
volwassenen), kindergrime, feestpakketten, …: werkelijk alles om 
van een kinderfeestje een onvergetelijke gebeurtenis te maken 
vind je in Villa Popcorn. Zaakvoerders Britt Van Hullebusch en 
Caroline Selderslag denken er bovendien sterk aan om in de 
toekomst ook feestjes ter plaatse volledig in te richten.

“We eten zelf dolgraag popcorn en wor
den samen met blijkbaar een heleboel 
anderen zelfs vrolijk van dat woord. 
Omdat onze website, operationeel 
sinds 1 januari 2021, zo onverwacht 
goed aansloeg, openden we vorig jaar 
ook een fysieke winkel”.

“Die zowat 35 m² grote zaak, die be
koort door zijn vele hout en zijn twee
dehands en kringloopmeubelen, heb
ben we samen met onze papa’s hele
maal zelf geschilderd en ingericht. De 
aantrekkelijke etalage lokt vele belang
stellenden naar binnen, waar een 

sprookjesachtige blauwe tafel, een 
krijtbordje, lichtbruine bolvormige 
lampen en een grijze tegelvloer een 
gezellig en vrolijk decor vormen”, ver
tellen de twee uitbaatsters.

“Beneden bevindt zich ons atelier, dat 
in de vakantieperiode nog kan uitge
breid worden. We willen ons hier toe
leggen op onder meer handletteren 
en samenwerken met externen zoals 
de Leuvense vzw House of Talent voor 
bv. wetenschappelijke workshops of 
met Het Wolkenpaleis uit Scherpen
heuvelZichem voor animatie”, ver
volgen Britt en Caroline.

Ze bieden feestpakketten aan voor 
twee, vier of zes kinderen (voor twaalf 
kinderen kan je twee pakketten voor 
zes kinderen bestellen) in negen the
ma’s: Dino, Jungle, Droom, Verwen, 
Unicorn, Ruimte, Cowboys & Indianen, 
Regenboog en Circus. 

“We zijn echter flexibel en willen 
steeds meedenken over andere the
ma’s; zo kunnen we in de toekomst 
misschien wel feestjes voor twaalfja
rigen in het thema van Harry Potter 
organiseren. We presenteren drie for
mules van pakketten: een versierpak
ket met alles wat op tafel komt (bord
jes, servetjes, rietjes, bekertjes, één 
toffe slinger, één pakket ballonnen en 
een uitnodigingskaartje in het the
ma), een versier en smulpakket (ver
sierpakket plus een cupcake mix met 
de doosjes, caketoppers, sprinkles 
(strooisels, hagelslag), extra foliebal
lonnen in het thema, kaarsjes) en een 
luxepakket in grote dozen (versier en 
smulpakket plus photo booth waar
mee je gekke foto’s kan nemen of 
maskers om kinderen te entertainen, 
een extra folieballon of slingers).” 

“Op die manier bieden we 27 combi
naties aan. Alles is gluten en/of lacto
sevrij en we werken alleen met na
tuurlijke kleurstoffen. We voorzien 
ook suikervrij snoep om in een kar
tonnen piñata te stoppen die de kin
deren volgens de traditie met een stok 

“Onze website kende zoveel succes dat we besloten ook een fysieke winkel te openen”, stralen Britt Van 
Hullebusch (l.) en Caroline Selderslag.
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kunnen stukslaan”, lichten beide da
mes enthousiast toe.

Bakmixen en knutselpakketten
Hun tot de kinderverbeelding spre
kende winkel biedt een evenwichtige 
mix tussen de vermelde pakketten en 
losse artikelen. “Zo offreren we elf glu
ten en lactosevrije bakmixen inclu
sief wafels en pannenkoeken die ie
dereen ‘gezond gezoet’ doen smullen. 
We presenteren ook ‘cookie cutters’ of 
koekjesvormen, suiker en glutenvrij 
snoep, glutenvrije en proteïnerijke 
chips en roze, groene, blauwe en re
genboogpopcorn met natuurlijke 
kleurstoffen om je vrienden op te 
trakteren op school of op het werk”. 

“Daarnaast houden onze originele 
knutselpakketjes met gerecycleerd en 
restmateriaal kinderen gegarandeerd 
een veertigtal minuutjes zoet gedu
rende de vakantie of tijdens feestjes. 
We bieden zelfs themaknutselpakket
ten aan om een regenboog, een uni
corn, een zonnestelsel, een jungle
landschap of algemener, een poppen
kast of een boomhut in elkaar te knut
selen. We verkopen ook organische, 
glutenvrije klei en vingerverf evenals 
knutselgerief (lijm, stiften, scharen, 
…)”, weten deze vinnige veertigsters.

Ze verhuren ook slaapfeestjes rond 
drie thema’s: verwen, jungle en circus. 
Klanten kunnen alles ophalen of gele
verd krijgen en indien nodig kunnen 
ook de tipitentjes ter plekke geïnstal
leerd worden. 

De bestellers ontvangen een luxe 
slaappakket (tenten, matrassen, aan
kleding en alle accessoires evenals 
een picknickmand met bordjes, be
kertjes en een pannenkoekenmix 
voor het ontbijt bij het verwenfeestje) 
alsook zakjes om mee te geven aan 
alle uitgenodigde kindjes wanneer ze 
naar huis gaan en een cadeautje voor 
de jarige. Niet alleen kinderen tonen 
zich dolenthousiast over deze formu
le, ook hun mama’s en papa’s zijn he
lemaal in de wolken.

Het diverse cliënteel van Villa Popcorn 
bestaat uit jonge ouders en grootou
ders uit heel Vlaanderen, van Vlaams
Brabant en Limburg over Antwerpen 

tot Oost en WestVlaanderen. “Je hoeft 
ook niet noodzakelijk je verjaardag te 
vieren om bij ons terecht te kunnen. Zo 
hebben we in coronatijd al pakketten 
verkocht voor broers en zussen en 
heeft een bedrijf versierpakketten be
steld om de kindjes van zijn werkne
mers een hart onder de riem te steken 
in deze moeilijke dagen”, verduidelij
ken Britt en Caroline.

Drop & Shop
Onder de noemer ‘Drop & Shop’ plan
nen ze op woensdagnamiddag en de 
ganse zaterdag gedurende één tot twee 
uur tevens een knutselatelier waar ou
ders hun kinderen tussen vijf en twaalf 
jaar naartoe kunnen brengen zodat ze 
intussen zelf rustig kunnen winkelen. 
De deelnemers worden begeleid door 
animatoren, beschikken over een groot 
krijtbord en verkleedkleren en krijgen 
een gezond koekje en drankje. “Voor de 

animatie werken we samen met SeNo
Events uit Steenokkerzeel, dat spring
kastelen en tenten verhuurt”, signale
ren ze.

Daarnaast vinden deze dynamische da
mes nog de tijd om hun eigen creatieve 
talenten te ontplooien. Zo presenteren 
ze zelfgemaakte doeken en vlaggetjes 
en willen ze zelfs popcornijs scheppen 
dat klanten buiten op het witte bankje 
aan de ingang van hun zaak met smaak 
kunnen verorberen. Kortom, dit kinder
paradijs doet zijn naam alle eer aan.

Villa Popcorn
Louis Melsensstraat 17, Leuven
Tel. 0477 360 647
britt@villapopcorn.be 
info@villapopcorn.be 
www.villapopcorn.be

Veel hout en tweedehands- en kringloopmeubeltjes sieren het opgewekte decor van deze hartverwarmende zaak in 
het Leuvense stadscentrum. 



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

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

De ideale locatie voor uw 
(bedrijfs) event.

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

Meer info en reservaties: 
www.brouwerijbezoeken.be
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Apple
computer & it
printers & opslag
telefonie & tablet
navigatie & drone
klank & beeld
ffoto & video
accessoires
hebbedingetjes
digame.be 24/7

[SHOP]

[SERVICES]

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

Digame bvba
Lei 8A  3000 Leuven
016 222 100016 222 100

info@digame.be

digame.be
           
BTW BE 0874.617.425  
RPR Leuven           
IBAN BE44 7390 1019 9145

advies & offertes
herstellingen
afhaalpunt
verzendingen
leveringen
installaties
ccadeaubon
datarecuperatie
smartphoto.be
iLabo.be



FORD TRANSIT 
TRAIL GAMMA

OOK OFFROAD ZIT U GOED
Ga je offroad? Reken dan op het nieuwe Ford Transit Trail gamma. Een stoer
design, met een exclusief Ford-radiatorrooster, gecombineerd met een luxueus
en rijk uitgerust interieur. De Ford Transit Trail uitvoering bezorgt uw Transit een
nog grotere betrouwbaarheid, nu ook op uitdagend terrein. Het mechanisch
sperdifferentieel geeft u extra tractie op een ruwe of gladde ondergrond. En de
intelligente voorwielaandrijving zorgt voor nog betere prestaties op elk terrein.
Reserveer nu al uw testrit of kom ze ontdekken in onze showroom.

VAN MOSSEL LEUVEN
Brusselsesteenweg 57
3020 Herent
www.vanmossel.be
Tel. +3116310510

Å 5.9 - 9.5 L/100 KM. Æ 137 -  250 G/KM CO2. (NEDC)
Å 7.0 - 11.2 L/100 KM. Æ 183 - 294 G/KM CO2. (WLTP)
Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele velgen en/of banden kunnen
een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. De afgebeelde voertuigen kunnen afwijken van de vermelde wagens. Contacteer ons voor meer informatie of raadpleeg www.nl.ford.be.

ford.be


