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UW VASTGOED 
WORDT GEZIEN

IMMO

www.immogve.be T: 016 56 56 14

Gratis waardebepaling  
van je woning?
Bel ons!

016 84 88 03

Leuven • Diestsesteenweg 46
www.aupingstore-leuven.be

T 016 60 02 44

Equilli Slaapexpert Leuven
Tiensesteenweg 272 A - 3360 Bierbeek - 016 22 52 16

BQ
BE
L0
0A

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

SLOTEN 
SLEUTELS

BRANDKASTEN 
BRIEVENBUSSEN 

VEILIGHEIDSDEUREN

Tiensesteenweg 46 - Leuven
016 238478

www.sde-keso.be
open di t/m vrij 8u30-12u30 en 13u30-17u30.  

Zat 9u-12u30. Ma gesl.

Sleutels en sloten
Deur- en meubelbeslag
Kluizen en brandkasten
Veiligheidsdeuren
Brievenbussen en naamplaten
Toegangscontrole en videofonie

verkoop I verhuur & beheer I schattingen I nieuwbouw

Uw huismakelaar sinds 1978

www.immoruelens.be 
Tel. 016 22 81 18 BQ

CW
L0
0A

Sanitair I Centrale verwarming I Onderhoud
Nieuwbouw & renovatie

Gecertificieerd installateur van
thermische zonnepanelen

Waterontharders I Ventilatie

Tel./Fax : 016 43 46 39 • Tel. David : 0493 06 40 75
Tel. Jo : 0496 12 24 58 • info@dj-services.be

016 28 48 88 • www.verimass.be

Verkopen of verhuren?

016 230 480

thuis in je buurt

016 230 480

thuis in je buurt

016 230 480

thuis in je buurt

016 230 480

thuis in je buurt

016 230 480

thuis in je buurt

016 230 480

thuis in je buurt

016 230 480

thuis in je buurt

016 230 480

thuis in je buurt

016 230 480

thuis in je buurt

SAVE TIME 
WITH IMMO-TIME!

VISMARKT 10 C
3000 LEUVEN

INFO@IMMO-TIME.BE 
WWW.IMMO-TIME.BE

T 016 41 41 00

GRATIS  
SCHATTING  
& ADVIES

STABILISE-CENTRALE
Stabilise / Magere beton / Chape… ook recuperatiemateriaal

LUBBEEK - 016/73 48 35 - www.zandgroevenroelants.be

B.V.B.A.

STABILISE-CENTRALE
Stabilise / Magere beton / Chape… ook recuperatiemateriaal

LUBBEEK - 016/73 48 35 - www.zandgroevenroelants.be

B.V.B.A.
STABILISE-CENTRALE

Stabilise / Magere beton / Chape... 
ook recuperatiemateriaal

LUBBEEK - 016/73 48 35
www.zandgroevenroelants.be
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PLAATSEN VAN CONTAINERS
VOOR GEMENGD AFVAL, STEENPUIN, ...
• Containers van 10 tot  30 m2  • Afvalzakken van 1 m2 

• Wij aanvaarden hout aan zeer scherpe prijzen
SNELLE SERVICE
U kan ook zelf afval komen leveren in grote en kleine hoeveelheden voor particulier en zelfstandigen

AANVOER & OPHALING  
VAN SCHROOT EN AFVAL

PLAATSEN VAN CONTAINERS

Leeuwerikweg 14-18  |  3300 Tienen  |  016 81 90 87  |  0474 37 68 12

Plaatsing  
van maandag 
tot zaterdag

Wij leven vastgoed.JE WONING 
VLOT VERKOPEN 
OF VERHUREN? 
MET PLEZIER.
Bezoek www.living-stone.be of bel 016 60 76 09.



 De Blauwe Vogel 
neemt je op reis in de 
Koningin Elisabethzaal

Op zondag 25 juni organiseert reisbureau de Blauwe Vogel vier uitgebreide infosessies over 
Lapland, Dubai, Bali en Zuid-Afrika. Reisgidsen en specialisten komen deze dag speciaal 
overgevlogen naar België. Waan jezelf op reis aan de hand van prachtige foto’s, video’s en 
ervaringen. Een unieke kans om deze reizen tot in de kleinste details te ontdekken.

Schrijf je in via de QR-code of deblauwevogel.be/themadagen

LAPLAND DUBAI ZUID-AFRIKA
11 uur 13 uur 18 uur

BALI
15 uur

Reis in de kijker: Jamaica

BRUSSEL | SINT-TRUIDEN | NIEUWPOORT | 011 705 500 | info@deblauwevogel.be

• Vlucht, bagage, maaltijden
• Transfers ter plaatse
• Uitmunted Riu Ocho Rios-hotel 5*
• Ultra all inclusive-formule
• Afreisdatum 28/09 of 12/10
• Stuntprijs voor 15 dagen: €1.999 p.p., 

elders €2.620 p.p. kijk en vergelijk!

Verblijf in een superieur hotel aan 
het mooie zandstrand van Ocho 
Rios. Geniet van heerlijke buffetten 
of dineer in 1 van de restaurants. 
Dit eiland moet je ontdekken, het 
laat je nooit meer los.



Column (vervolg)

Waar is de participatietijger als je hem nodig hebt?
Het Groot Verlof krijgt een nieuw 
elan met onder meer een ‘vishal’ 
op de Vismarkt. Die tijdelijke con-
structie valt niet in goede aarde 
bij de lokale handelaars die ge-
durende een drietal weken par-
keerplaatsen zien verdwijnen. 
Blijft de vraag: wat is er gebeurd 
met de toverwoorden overleg en 
inspraak?
Om maar met de deur in huis te 
vallen: een kleine reconstructie 
van de feiten. Op 28 april ver-
spreidt het Leuvense stadsbe-
stuur een persbericht met heuglijk 
nieuws. “Nieuw elan voor zomers 
stadsfestival Het Groot Verlof”. In 
concreto twee grote vernieuwin-
gen: de laatste noot weerklinkt 
deze zomer pas om 1 uur én er 
komt een tijdelijke vishal als ver-
wijzing naar de vishal die tussen 
1884 en eind jaren 1970 op de 
Vismarkt stond. Nu kan het nooit 
kwaad om het historische verle-
den van Leuven eens feestelijk 
op te rakelen maar bij de lokale 
handelaars was er van applaus 
geen sprake. De reden? De vishal 
is weliswaar een tijdelijke con-
structie maar de evocatie van het 
verloren monument blijft wel drie 
weken staan. Het is immers on-
begonnen werk om de vishal elke 
week op te bouwen en weer af 
te breken. De logica zelve maar 
daardoor verdwijnt wel een derde 

van de parkeerplaatsen op de Vis-
markt. Erik Meulemans liet er als 
voorzitter van de Mechelsestraat 
en omgeving het volgende over 
optekenen: “We zijn erg ontgoo-
cheld. Voor een beperkt aantal 
uren plezier op enkele vrijdagen 
verliezen we parkeergelegenheid 
in de onmiddellijke omgeving.” 
Meulemans kreeg al snel steun 
van de politieke oppositie: “Al-
weer een slag in het gezicht van 
de handelaars. Alweer een kort-
stondig prestigieus project waar 
de handelaars langdurig nadeel 
van ondervinden. Ik moedig ini-
tiatieven aan die leven in onze 
stad brengen maar waarom moe-
ten die zo vaak ten koste van 
onze handel gaan?”, aldus Katrien 
Houtmeyers (N-VA). Een vraag 

om eens over na te denken en 
om het af te leren nog eentje 
van een handelaar uit de buurt: 
“Waarom doet burgemeester 
Mohamed Ridouani (Vooruit) nu 
plots de communicatie over het 
nieuwe elan van Het Groot Verlof 
en niet schepen van Evementen 
Bert Cornillie (Vooruit)?” Onder-
getekende moet u het sluitende 
antwoord schuldig blijven maar 
heeft wel een vermoeden: het 
op zich goede idee om de vishal 
van weleer te laten herleven tij-
dens een event komt misschien 
wel uit de koker van burgemees-
ter Ridouani. Indien dat zo is, ere 
wie ere toekomt maar informeer 
de rechtstreeks betrokken hande-
laars dan niet op 27 april zonder 
voorafgaand overleg om vervol-

gens het nieuws wereldkundig te 
maken op 28 april. Geen toon-
beeld van de toverwoorden in-
spraak en participatie die zo hoog 
in het vaandel worden gedragen 
door het huidige schepencollege, 
om niet te zeggen een gemiste 
kans om de tandem handel/ho-
reca en evenementen te verster-
ken. Een zelfverklaard participa-
tietijger zoals huidig schepen van 
Evenenemten Bert Cornillie was 
hier wel op zijn plaats geweest…
Volgende keer beter!
Bart Mertens

Volg www.leuvenactueel.be 
en download de app Leuven 
Actueel voor meer nieuws uit 
de regio Leuven.

Inrit, terras, parking, klinkers, 
kasseien, Blauwe steen, platte daken, 

gevelbekleding, gyprocwerken,
renovatie van A tot Z, keerwanden, 

carports, poorten etc...

bureel: Gorsemdorp 185 • Sint-Truiden
privé: Verdaelstraat 51 • Geetbets

info@vanstraelengunter.be • www.vanstraelengunter.be
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Vincent Groos maakt documentaire over Fré 
Leys in de aanloop naar WK Paraklimmen

Fré, wanneer ben je gestart 
met klimmen?
“Dat was in 2014 in klimzaal Hun-
garia in Leuven, dus ik klim nu bijna 
tien jaar.”
Je bent paraklimmer, is dat ex-
tra moeilijk?
“Ik heb een aangeboren korter on-
derbeen, ongeveer 20 centimeter, 
waardoor een prothese is vereist. 
Toen ik 19 was, heb ik de Doden-
tocht uitgestapt op krukken, maar ik 
heb ook al bergen beklommen bo-
ven de 6.000 meter. De Mont Ven-
toux heb ik enkele keren na elkaar 
op gefietst en ik doe sinds 2016 
mee aan klimwedstrijden. Het WK 
zie ik als mijn grootste uitdaging. Een 
andere uitdaging was het beklim-
men van de Marmolada. Een ‘Big 
Wall’ in de Dolomieten: 900 meter 
hoog, twee dagen klimmen op de 
wand. Het klimmen met een prothe-
se is even moeilijk als voor anderen. 
Bepaalde bewegingen zijn niet mo-
gelijk en andere zijn wat moeilijker, 
maar het weerhoudt me niet om 
een klimniveau te bereiken waar-

mee ik waarschijnlijk bij de beste vijf 
procent hoor.”
Welke kick geeft het als je weer 
eens bovenaan een bergtop 
staat?
“Een mooi zicht. Het gevoel van iets 
bereikt te hebben. Al was het maar 
de uitdaging die ik mezelf dan ge-
steld heb.” 
Wie is je grote voorbeeld en 
waarom?
“Mijn vader voor zijn karakter. Hij is 
een heel sociaal persoon in die zin 
dat hij veel rekening houdt met de 
mensen rondom zich. Ook zijn to-
meloze inzet als vrijwilliger in enkele 
natuurgebieden bewonder ik.” 
Hoe schat je je kansen in op 
het WK?
“Ik vermoed dat ik ga winnen en an-
ders word ik waarschijnlijk tweede 
zoals in 2021. Maar in de klimsport 
is dat moeilijk te voorspellen. Het lot 
speelt ook een rol, omdat je maar 
één kans krijgt en je veel fouten kan 
maken.” 
Hoe verloopt het WK?
“Eerst zijn er twee kwalificatieklim-

routes en de zes beste klimmers 
strijden de dag nadien voor het goud 
in de finale. Het is telkens degene 
die het hoogst geraakt, die wint. In 
de finale mag je eerst zes minuten 
naar de route kijken om ze te be-
studeren.” 
Wat doe je in het dagelijks le-
ven?
“Ik heb studies Burgerlijk Ingenieur 
en een doctoraat gedaan. Ik werk nu 
voor IMEC in Leuven - ingenieurs-
dingen - sport af en toe en ben mijn 
huis aan het verbouwen. 
Documentaire
Vincent Goos reist mee af naar de 
Verenigde staten en legt alles vast 
op beeld.
Vincent, hoe ben je op het idee 
gekomen om de documentaire 
over Fré te draaien?
“Ik ben zelf beginnen klimmen om 
te leren omgaan met angst. In het 
begin was mijn hoogtevrees zo erg 
dat ik niet met de lift naar de vier-
de verdieping in mijn appartement 
durfde. Door steeds de grens op te 
zoeken, leerde ik luisteren naar mijn 
gevoel en niet per se altijd direct te 
reageren.  Dit bracht me op het idee 
om een film te maken over iemand 
die steeds de grenzen van het mo-
gelijke opzoekt.”
Ken je Fré al lang?
“Fré en ik ontmoetten elkaar tijdens 
een klimsessie en ik zei hem dat ik 
graag een film wilde maken. Hij zei 
me dat hij ging strijden voor goud 
op de wereldkampioenschappen dit 
jaar en ik wist direct dat dat het ver-
haal was waar ik op zat te wachten.”
Hoe bekostig je de documen-
taire?
“We hebben een aantal sponsors 
die de film steunen, en we blijven 
op zoek naar extra sponsors, want 
ook al draai ik de film voor bijna 
niets, filmmaken blijft een dure hob-
by. Om de film goed af te maken, 
heb ik hulp nodig van mensen die 
goed kunnen monteren en geluids-
afwerking kunnen doen.”

Als je Fré volgt met de camera, 
wil dat dan zeggen dat jij een 
even goeie klimmer bent?
“Fré klimt ongelooflijk goed. Ik hoop 
dat de dag komt dat ik dat niveau zal 
bereiken, maar ik weet ook dat de 
kans reëel is dat dat zelfs met veel 
trainen niet mogelijk zal zijn voor mij. 
Om hem te filmen, moet ik ergens 
een gemakkelijkere route langs de 
rots vinden en me stevig inbinden, 
of me van boven naar beneden te 
laten zakken en in de lucht te bun-
gelen om het juiste shot te hebben.”
Op welke mooie plekken ben je 
al gaan filmen?
“We zijn in het bekende klimmersge-
bied Freyr geweest, wat ongelooflijk 
mooi is en ook heel eng om te klim-
men. De haken in de muur hangen 
soms vier of zes meter uit elkaar, 
waardoor je ver naar beneden kan 
vallen en de rotsen zijn glad gewor-
den, omdat er zoveel geklommen 
wordt. Waar ik heel erg naar uitkijk 
om te filmen zijn de dieprode woes-
tijnstenen van Moab in de V.S.”
Wat mogen mensen verwach-
ten van de film?
“Dit wordt een heel speciaal ver-
haal. Klimmers worden maar zelden 
gevolgd als ze trainen voor de we-
reldkampioenschappen en dit wordt 
ook de eerste documentaire over 
een paraklimmer in dit genre. Je zal 
kunnen genieten van de waanzin-
nige natuur, de spanning voor de 
wedstrijden en ook gewoon een 
feel good avontuur volgen van twee 
vrienden die samen op stap zijn. We 
spreken de klim- en bergfanaten aan 
door het genre, maar eigenlijk is dit 
een film voor iedereen die gelooft in 
de onwaarschijnlijke veerkracht van 
de mens, die al het onmogelijk mo-
gelijk maakt.”

Volg www.leuvenactueel.be 
en download de app Leuven 
Actueel voor meer nieuws uit 
de regio Leuven.

Van 19 tot 21 mei neemt Leuvenaar Fré Leys als paraklimmer deel aan de IFSC 
Boulder and Speed World Cup in Salt Lake City. Alles wordt in beeld gebracht 
door Vincent Groos. Tekst: Ann Peeters/Foto: if

Interview
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www.dewasstraat.be 
Brusselsestwg. 70, Herent (Leuven), E314 Afrit 17.

www.dewasstraat.be 

Dé CarWash
Sneller en 
goedkoper 
wassen? 
Scan!
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Start de zomervakantie in het speeldorp op het 
Ladeuzeplein

Op zaterdag 1 juli kunnen kinderen spelen, 
knutselen, hengelen, springen op springkas-
telen, racebanen onveilig maken en nog veel 
meer tijdens Leuven Speelt. Ook ouders en 
grootouders kunnen deelnemen aan de vele 
attracties en wedstrijden, of ze kunnen uitbla-
zen bij de eet- en drankstand. 
Een twintigtal speelgoedfabrikanten staat die 
dag van 10 tot 18 uur paraat om bijna 1.400 
kinderen met open armen te ontvangen. Deel-
nemers kopen een speelkaart aan de kassa 
en doorlopen het parcours. Op de speelkaart 
wordt de deelname aan een bepaald spel af-
gevinkt door de begeleiders op de speelstand. 
Er kan meerdere malen gespeeld worden, 
doch, kinderen die zich de eerste keer op de 
stand aanbieden, krijgen voorrang. 
Beiaardier Luc Rombouts zal die dag mee voor 

sfeer zorgen door vanaf 15 uur een reeks kin-
derliedjes te spelen. Wie ze allemaal herkent, 
maakt kans op een prijs. 
Doorlopend vinden er ook voorleessessies 
plaats in samenwerking met De Kleine Johan-
nes. Rond 17 uur worden de winnaars van de 
verschillende wedstrijden bekendgemaakt. De 
winnaars krijgen mooie speelgoedprijzen. 
Rond 18 uur wordt het speelplein gesloten, 
maar kan er nog nagenoten worden op het LI-
ONS-terras met 250 zitplaatsen bij een hapje 
- onder toezicht van kaasmeester Fried Elsen 
- en een drankje.
De opbrengst gaat integraal naar vzw Stapje in 
de Wereld, een Leuvense organisatie die be-
taalbare vakanties organiseert voor kansarme 
gezinnen.
Meer info: www.leuvenspeelt.org 

Volg www.leuvenactueel.be en download 
de app Leuven Actueel voor meer nieuws 
uit de regio Leuven.

Vzw Lions Leuven Erasmus organiseert voor de tweede keer een groot speel-
dorp op het Ladeuzeplein in Leuven. Kinderen, ouders en grootouders kun-
nen de zomervakantie er goed inzetten. Tekst: Ann Peeters/Foto: if

Eropuit
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SindS1938Service opmaat

€ 250 € 125op sectionale poort / 
zonnetent
(BTW inclusief / bij afgifte bon / actie geldig voor offertes 
gemaakt vanaf 1/2/2020, geldig tem 31/03/2020

/stuk op rolluik / screen met 
motor (of op zonne-energie)
(BTW inclusief / bij afgifte bon / actie geldig voor offertes 
gemaakt vanaf 1/2/2020, geldig tem 31/03/2020

BJNNH00D

VALCKENBORGH NV
Diestsesteenweg 60 - 3210 Linden - Tel: 016 62 10 11 - info@valckenborgh.eu

www.valckenborgh.eu
Maandag tem vrijdag: 13u30 tot 18u • Zaterdag: 9u30 tot 12u30

Screens en
voorzet-
rolluiken
mogelijk

op
ZONNE-
ENERGIE

EXTRA

KORTINGEXTRA

KORTING

Terrasoverkapping met lamellen Terrasoverkapping met doek

Zonnetent

VerandazonweringSectionale poorten

(BTW inclusief / bij afgifte bon / actie geldig voor offertes gemaakt vanaf
01/05/2023 t.e.m. 15/06/2023 / deze korting is niet cumuleerbaar met andere acties

(BTW inclusief / bij afgifte bon / actie geldig voor offertes gemaakt vanaf
01/05/2023 t.e.m. 15/06/2023 / deze korting is niet cumuleerbaar met andere acties

BQQMN00M

Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag 13u30 tot 18u, zaterdag 9u30-12u30

Terrasoverkapping met lamellen

TEAK DISCOUNT

SINT-JANSSTRAAT - 9220 HAMME - T. 052 46 49 46 - WWW.TEAKDISCOUNT.BE

NOOIT EERDER GEZIEN IN BELGIË!  -  WEES ER SNEL BIJ WANT: OP = ECHT OP
THUIS BEZORGEN EN MONTEREN MOGELIJK  -  SLECHTS 2 DAGEN MIS DEZE KANS NIET

tot -60%

600 gerecycleerde teaktafels 
kortingen tot 60%

Grote keuze aan 
uitschuiftafels

400 ligbedden  
in teak, alu of inox

450 tuintafels in aluminium 
met kortingen tot 50%

400 banken in verschillende 
modellen en afmetingen

350 salons in hoogwaardig 
aluminium moeten weg!

25 containers
nieuwe collectie 2020!

 

Zoek ons op

MASSALE
STOCKVERKOOP
TUINMEUBELEN

800 bistrotafels aan nooit
geziene lage prijzen

TEAK DISCOUNT

SINT-JANSSTRAAT - 9220 HAMME - T. 052 46 49 46 - WWW.TEAKDISCOUNT.BE

NOOIT EERDER GEZIEN IN BELGIË!  - WEES ER SNEL BIJ WANT: OP = ECHT OP
THUIS BEZORGEN EN MONTEREN MOGELIJK - SLECHTS 2 DAGEN MIS DEZE KANS NIET

tot -60%

600 gerecycleerde teaktafels 
kortingen tot 60%

Grote keuze aan 
uitschuiftafels

400 ligbedden  
in teak, alu of inox

450 tuintafels in aluminium 
met kortingen tot 50%

400 banken in verschillende 
modellen en afmetingen

350 salons in hoogwaardig 
aluminium moeten weg!

25 containers
nieuwe collectie 2020!

€ 233

€ 299

Zoek ons op

sets vanafsets vanaf

FABRIEKS
STOCKVERKOOP 
TUIN- EN BINNENMEUBELEN

vanaf € 271-40%

Enkel toegankelijk ZATERDAG 03/06 + ZONDAG 04/06
van 10 tot 18 uur

vanaf € 271
25 containers25 containers

nieuwe collectie 2023!nieuwe collectie 2023!

Rechtstreeks van groothandel

Grote korting Grote korting 
massieve indoormeubelenmassieve indoormeubelen

650 eetplaatsen  650 eetplaatsen  
moeten wegmoeten weg
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modellen en afmetingen

350 salons in hoogwaardig 
aluminium moeten weg!

25 containers
nieuwe collectie 2020!

 

MASSALE
STOCKVERKOOP
TUINMEUBELEN

800 bistrotafels aan nooit
geziene lage prijzen

TEAK DISCOUNT

SINT-JANSSTRAAT - 9220 HAMME - T. 052 46 49 46 - WWW.TEAKDISCOUNT.BE

NOOIT EERDER GEZIEN IN BELGIË!  - WEES ER SNEL BI
THUIS BEZORGEN EN MONTEREN MOGELIJK - SLECHTS 2 DAGE

400 ligbedden  
in teak, alu of inox

450 tuintafels in aluminium 
met kortingen tot 50%

400 banken in verschillende 
modellen en afmetingen

350 salons in hoogwaardig 
aluminium moeten weg!

25 containers
nieuwe collectie 2020!

€ 233

€ 299

sets vanafsets vanaf

TEAK DISCOUNT tot -60%

600 gerecycleerde teaktafels 
kortingen tot 60%

Grote keuze aan 
uitschuiftafels

400 ligbedden  
in teak, alu of inox

450 tuintafels in aluminium 
met kortingen tot 50%

400 banken in verschillende 
modellen en afmetingen

350 salons in hoogwaardig 
aluminium moeten weg!

25 containers
nieuwe collectie 2020!

 

Zoek ons op

MASSALE
STOCKVERKOOP
TUINMEUBELEN

800 bistrotafels aan nooit
geziene lage prijzen

TEAK DISCOUNT

SINT-JANSSTRAAT - 9220 HAMME - T. 052 46 49 46 - WWW.TEAKDISCOUNT.BE

NOOIT EERDER GEZIEN IN BELGIË!  - WEES ER SNEL BIJ WANT: OP = ECHT OP
THUIS BEZORGEN EN MONTEREN MOGELIJK - SLECHTS 2 DAGEN MIS DEZE KANS NIET

tot -60%

600 gerecycleerde teaktafels 
kortingen tot 60%

Grote keuze aan 
uitschuiftafels

400 ligbedden  
in teak, alu of inox

450 tuintafels in aluminium 
met kortingen tot 50%

400 banken in verschillende 
modellen en afmetingen

350 salons in hoogwaardig 
aluminium moeten weg!

25 containers
nieuwe collectie 2020!

€ 233

€ 299

Zoek ons op

sets vanafsets vanaf

HOEILAART -  R.LAUWERSSTRAAT 13
MECHELEN -  MAANSTRAAT 9A T. 0499 05 31 85 WWW.TEAKDISCOUNT.BE
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Andreas Vesalius smokkelde skelet binnen in Leuven 

Andreas Vesalius (1514-1564) werd geboren 
in Brussel in de buurt van de galgenberg, van-
daag het justitiepaleis, waar hij als kind gere-
geld rondhing. Niet toevallig werd zijn roeping 
de anatomie. Hij begon zijn studies in Leuven 
en vervolgde die in Parijs. Toen in 1536 een 
oorlog uitbrak tussen Frankrijk en de keizer, 
keerde Vesalius tijdelijk naar Leuven terug. Hij 
raakte er goed bevriend met Gemma Frisius, 
eveneens geneesheer, met wie hij in Leuven 
een merkwaardig avontuur zou beleven.   
Vesalius bleef vooral bekend omwille van 
zijn boek in zeven delen over de anatomie, 
en daarin vertelde hij zelf het verhaal van zijn 
allereerste geprepareerde skelet: “Op het gal-
genveld in Leuven zag ik een kadaver, dat er al 
een jaar hing en volledig droog was. De botten 
werden nog enkel bij elkaar gehouden door 
de ligamenten. Met de hulp van Gemma klom 
ik op het schavot en verzamelde het materiaal. 

Maar ik had de schedel en de borstkas nog 
laten hangen, die met een ketting was vastge-
maakt. Die klus hebben we ‘s nachts geklaard 
en de dag nadien de botten stuk voor stuk en 
telkens langs een andere poort de stad bin-
nengesmokkeld.” 
Toen Vesalius in 1537 naar Padua vertrok 
om er zijn doctoraat te behalen, liet hij het 
skelet achter bij de Leuvense geneesheer 
Ghysbrecht Colen, die toen woonde op het 
huidige Margarethaplein. Op de tekening zien 
we Vesalius, die steunt op de schouders van 
Gemma Frisius om bij het skelet te komen. 
Het tafereel situeert zich op de Galgenberg 
nabij de Brusselsepoort. Het galgenveld was 
gelegen op de plek waar zich vandaag sport-
club Lovanium bevindt.
Volg www.leuvenactueel.be en download 
de app Leuven Actueel voor meer nieuws 
uit de regio Leuven.

In samenwerking met historicus Edward De Maesschalck brengen we een 
reeks over Leuven in vervlogen tijden. Deze week belichten we de geschie-
denis van Andreas Vesalius. Tekst: Ann Peeters & Edward De Maesschalck/Prent: EDM-Historische canon van Leuven

Vervlogen tijden

GEMIDDELD VERBRUIK: 13,0 - 14,9 KWH/100 KM - GEMIDDELDE CO2-UITSTOOT: 0 G/KM - AUTONOMIE: 190 - 331 KM - (WLTP)          

De Nieuwe (500)RED elektrisch plukt de vruchten van een unieke samenwerking tussen (RED)* en Fiat en bewijst dat men een hart kan hebben voor elektrische,  
ethische en milieuvriendelijke mobiliteit. Genoeg (RED)enen om verliefd te worden op de Nieuwe (500) RED  elektrisch. Super uitgerust voor € 28.890 ! (1) 

NIEUWE (500)RED ELEKTRISCH.  
U HOEFT NIET LANGER TE KIEZEN TUSSEN HET HART OF HET VERSTAND. 

(1) Aanbieding geldig bij aankoop van een Nieuwe Fiat (500) RED 70 kW Berline. Aanbevolen catalogusprijs: € 31.390, min de basiskorting: € 1.500, min de overnamepremie: € 1.000(2) (2) Overnamepremie geldig 
bij aankoop van een Nieuwe 500. De overnamepremie is geldig bij overname van uw voertuig en is gereserveerd voor particuliere klanten. Deze premie wordt afgetrokken van de aankoopprijs van uw nieuwe 
wagen maar kan niet in geld betaald worden. De naam van de koper van het nieuwe voertuig, moet overeenstemmen met de laatste eigenaar van de oude wagen (naam, staat op het inschrijvingsbewijs). Het 
voertuig dat wordt ingeleverd moet minstens sinds 6 maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op het moment van ondertekenen van het aankoopcontract. Aanbieding geldig in het deelnemende 
netwerk. *Fiat, Jeep en RAM, verbinden zich ertoe om tussen 2021 en 2023 minstens 4 miljoen dollar in te zamelen voor het Wereldfonds om, samen met (RED), noodsituaties op gebied van gezondheidszorg 
zoals HIV en AIDS te bestrijden. Elke (FIAT) RED wagen ondersteunt deze verbintenis. V.U.: Alexandre De Preter. Adverteerder FCA Belgium N.V., Bourgetlaan 20,  
1130 Haren. RPR: Brussel. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Milieu-informatie [K.B. 19.03.04]: fiat.be. Foto ter illustratie en niet contractueel.

HET HART  HET HART  
& HET  & HET  
VERSTANDVERSTAND

Geluid zoals 
bij Bocelli in 
de studio, 
in uw auto. 

MY RECORDING 
STUDIO

De stille, gezellige 
woonkamer van 
een veeleisende 

Bocelli. 

MY MUSIC ROOM

Één van de 

operahuizen 
ter wereld. 

G.VERDI
OPERA HOUSE, 

 

PISA
Het Toscaanse 
openluchttheater 
van Bocelli, vanuit 
de bestuurderszetel.

MY OPEN-AIR
ARENA

www.fiat.be

DE BESTE MUZIEKLOCATIES, GESELECTEERD EN GEMASTERED DOOR BOCELLI, 

 

NU BESCHIKBAAR AAN BOORD VAN DE NIEUWE 500 ELEKTRISCH.

0 L /100 KM  • 0 G

 

/ KM CO2

 

(WLTP)
V.U.: Stéphane Levi. Adverteerder FCA Belgium N.V., Bourgetlaan 20, 1130 Haren. RPR: Brussel. BCE 0400.354.731. 

www.autostadhaasrode.be

AUTOSTAD HAASRODE
Neringenweg 46 - 3001 Heverlee - 016 400 267

AUTOSTAD HAACHT
Stationsstraat 137 - 3150 Haacht - 016 600 979
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Tiensevest 38 - 3000 Leuven

*Vraag naar de voorwaarden.
Vraag vrijblijvend informatie of gratis thuisbezoek: 

0470/62.17.64 - www.seniorencomfort.be
Tiensevest 38, 3000 Leuven

Plaatsing in gans  
Vlaams-Brabant van

WARMTEPOMPEN
WARMTEPOMPBOILERS

HYBRIDE WARMTEPOMPEN
CONDENSATIEKETELS

2-jaarlijks wettelijk nazicht 
van alle merken gasketels

VOOR NA

Help! Ik kan niet  
meer in bad!

Thuis blijven wonen.
Het beste idee!

ACTIE
Speciale korting 

voor senioren-
verenigingen en 

premies voor 65+

Jooris 
Verwarming 

Tiensevest 38, 3000 Leuven 

016 23.86.96 
www.joorisbvba.be

Vervangen van bad door luxe inloopdouche
of volledige aanpassing van je badkamer

BQQMI00K

Stressless® Consul Stressless® Reno Stressless® Sunrise

Comfort +

*Aanbieding geldig van 05/05/2023 tot 10/06/2023. Korting van 400 € op de adviesprijs btwi op 01/03/2023 bij annkoop van een set zetel en voetensteun. ongeacht de onderstel, van een Power™- of Office 
zetel op de volgende modellen: Stressless® Consul, Sunrise of Reno. Afgebeeld model: zetel en voetensteun Stressless® Consul (M) onderstel Classic Oak in stof Daisy Sand ; zetel (B: 76, H: 100, D: 71 cm) + 
voetensteun (B: 54, H: 38, D: 39 cm) = 1199€ i.p.v. 1599€, d.w.z. een besparing van 400 € exclusief de Stressless® Swing tablet getoond op de foto en apart verkrijgbaar. Zichtbare materialen: stofgroep 1 Daisy: 
100 % polyester. Gebeitst beukenhout en vernis op waterbasis. Neem voor informatie contact op met een van de deelnemende Stressless® handelaars en op www.stressless.com. HR Pau 351 150 859.

Classic onderstel Classic Power™-onderstel Signature onderstel Office onderstelCross onderstel

Vanaf

1199 €*

Van 5 mei tot 10 juni

Geniet van -400 € op een selectie van  zetels 
en ontspan weer 
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voetensteun (B: 54, H: 38, D: 39 cm) = 1199€ i.p.v. 1599€, d.w.z. een besparing van 400 € exclusief de Stressless® Swing tablet getoond op de foto en apart verkrijgbaar. Zichtbare materialen: stofgroep 1 Daisy: 
100 % polyester. Gebeitst beukenhout en vernis op waterbasis. Neem voor informatie contact op met een van de deelnemende Stressless® handelaars en op www.stressless.com. HR Pau 351 150 859.

Classic onderstel Classic Power™-onderstel Signature onderstel Office onderstelCross onderstel
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7000 m² toonzaal  -  sinds 1969

www.patrima.be
Haachtstraat 79, 3020 Veltem-Beisem

open: maandag tot vrijdag 9u tot 12u en 13u tot 18u, zaterdag 10u tot 18u, 
zondag 14u tot 18u. Donderdag en feestdagen gesloten.

VAKWERK IN MAATWERK
KASTEN OP JOUW MAAT

VAKWERK IN MAATWERK
KASTEN OP JOUW MAAT

45 
JAAR  

ERVARING

100%
EIGEN

FABRIKAAT

WWW.DEBECKERKEUKENS.BE 
HAASRODE-Tel. 016/40 22 54

DEBECKER
KEUKENS

KEUKENS-RAMEN-DEUREN
  MAATKASTEN

BQHZD00A
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Actua

Charel Cambré maakt strip 
over Eurosong-avontuur 
Filip & Mathilde is een stripreeks die getekend en geschreven wordt 
door Charel Cambré (55) uit Nieuwrode. Na onder andere ‘Redder des 
vaderlands’ en ‘Femme Fatale’, volgt nu strip zeven van de reeks: ‘Royal 
flosh’. Charel vertelt met veel humor over de adellijke familie en ditmaal 
mag koning Filip 
in zijn blootje op 
de cover. Karel 
de kerstkalkoen 
komt aan bod 
in de strip, maar 
ook de avontu-
ren van echt-
genote Chantal 
Kashala, die als 
backing vocal 
van Gustaph 
deelnam aan 
het Eurovisie-
songfestival in 
Liverpool, krij-
gen een plaatsje 
in de nieuwe 
strip. 
Tekst: Ann Pee-
ters/Foto: if

Proficiat

Jony en Joske Mijter-Van Oyenbrug-
ge zijn beiden 81 jaar en woning in 
de Vaartstraat in Leuven.  Samen 
hebben ze drie kinderen: Marina, 
Henri-Paul en Ingrid, maar die laat-
ste is helaas in 2007 overleden. Ze 
hebben vijf kleinkinderen: vier jon-
gens en één meisje. Ook hebben ze 
drie achterkleinkinderen. Joske en 
Jony leerden elkaar kennen in café 
Germaine, het café van de tante van 

Joske. Jony was paswerker bij Jules 
Ons en Joske werkte in woonzorg-
centrum Vogelzang. 
Op zaterdag 29 april 2023 waren ze 
dag op dag 60 jaar gehuwd en dat 
werd met de hele familie gevierd.  
Proficiat! Tekst: Ann Peeters/Foto: if
Volg www.leuvenactueel.be 
en download de app Leuven 
Actueel voor meer nieuws uit 
de regio Leuven.

Joske (81) en Jony (81) zijn 
60 jaar getrouwd

www.autostadhaasrode.be

AUTOSTAD HAASRODE
Neringenweg 46 - 3001 Heverlee - 016 400 267

AUTOSTAD HAACHT
Stationsstraat 137 - 3150 Haacht - 016 600 979

NIEUWE ALFA ROMEO TONALE
PLUG-IN HYBRIDE Q4
A NEW CHARGE OF SPORTINESS

ONTDEK ONZE SALONCONDITIES

1,1-1,4 L/100KM • 26-33 G CO2 /KM (WLTP)
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.alfaromeo.be. Niet-contractuele foto.
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Kat is fotografe van … katten 

Kat heet eigenlijk Ekaterina, maar ie-
dereen zegt al jaar en dag Kat. “Ik 
ging naar school in Wommersom en 
daarna in Zoutleeuw. Als kind had-
den we thuis al een kat en toen al 
vond ik het leuk om daar foto’s van 
te maken. Toen ik volwassen was, 
woonde ik acht jaar in Leuven, daar-

na verhuisde ik naar Tienen, daar 
nam ik zelf drie katten in huis, met 
name Brigand, Leo en Dory. De die-
ren werden algauw mijn modellen 
om op te oefenen, ik fotografeerde 
zoveel ik kon en leerde zo veel bij.” 
Hobby werd ook beroep
De medisch laborante maakte en-

kele jaren later van haar hobby haar 
beroep en begon ook professioneel 
foto’s te maken van dieren. “Ik volg-
de hiervoor meerdere workshops, 
een lange opleiding fotografie vol-
gen is echt niks voor mij. Het winnen 
van de drie awards maakt me best 
trots en bewijst dat het zo ook kan.”
Vorig jaar won Kat met haar foto’s de 
FEP - Federation of European Pro-
fessional Photographers - prijs. “Ik 
kreeg die prijs in de categorie Young 
Photographer. Dit jaar won ik de Eu-
ropese award in Praag in de catego-
rie domestic animals, ik kreeg er de 
bronzen camera voor. Er deden nog 
drie andere landgenoten mee en die 
kon ik achter mij houden, zij werden 
vijfde en zesde, twee eindigden ex 
aequo. Datzelfde weekend vond 
in het Amerikaanse Minnesota ook 
de AIM Image competition plaats, 
specifiek voor dierenfotografie. De 
standaarden liggen daar veel hoger 
dan in Europese wedstrijden maar ik 
behaalde er toch de eerste en derde 
plaats met mijn foto’s.”
Geduld hebben 
Alsof het nog iemand verbaast, geeft 
Kat meteen ook toe dat ze een kat-
tenmens is, al houdt ze ook van 
honden en andere dieren. Die zet 
ze even graag op de foto, ook al 

vinden velen van haar collega’s dat 
het niet zo evident is om dieren op 
de gevoelige plaat vast te leggen. 
“Ik heb nog geen dieren gehad die 
echt lastig deden. Eigenlijk kan je het 
vergelijken met het fotograferen van 
kinderen, die kunnen ook niet met-
een doen wat je verlangt, geduld is 
een mooie deugd. Je moet vooral 
de baasjes geruststellen, de dieren 
volgen dan wel.” (lacht) 
Net voor we vertrekken, vertelt Kat 
nog iets waaruit blijkt dat je soms 
ook wel geluk moet hebben met het 
model. “Op een gegeven moment 
deed ik een workshop in de Arden-
nen, daar gingen we foto’s maken 
van een hond en een kat. De kat 
was een Main Coon, dat is zowat de 
grootste kattensoort die er bestaat. 
Toeristen kwamen meermaals vra-
gen of ze een foto mochten maken, 
dat verstoort natuurlijk wel de shoot. 
Gelukkig ging het om een zeer tam-
me kat, ze kon zelfs aan de leiband, 
zodat het al bij al meeviel. Wat ik 
vooral heel fijn vind, is dat dieren zo 
spontaan kunnen zijn, dat moment 
vangen is fantastisch.” 
Volg www.leuvenactueel.be 
en download de app Leuven 
Actueel voor meer nieuws 
uit de regio Leuven.

Kat De Laet (31) uit Tienen is dan wel medisch laborante in het Leuvense Gast-
huisberg, haar hart heeft ze verloren aan de fotografie en daar is ze blijkbaar 
goed in. Ze begon er amper enkele jaren geleden mee en won nu al drie awards 
in het buitenland. Om het plaatje af te maken maakt Kat graag foto’s van… kat-
ten. Tekst: Laurien Holsbeeks/Foto’s: if

Portret
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Jouw schaduwrijk.
‘t Zonnetje in je huis en je tuin? Zááálig! Maar wat als je liever in de schaduw zit? 
Ombro laat de zon schijnen waar jíj dat wil.  Ontdek ons uitgebreide gamma 
aan hoogkwalitatieve zonwering voor binnen en buiten.
En extra goed nieuws onder de zon! Nu kan je ook komen kijken en beginnen 
dromen in onze nieuwe toonzaal Leuven-Tienen. Hou het hoofd koel en check 
onze openingsacties op ombro.be.

by

Ombro Brugge
Gistelse Steenweg 247b
B-8200 Brugge
brugge@ombro.be 
T. +32 (0)50 31 42 05

Ombro Oostende
Torhoutsesteenweg 417
B-8400 Oostende
oostende@ombro.be 
T. +32 (0)59 50 10 75

Ombro Leuven-Tienen
Leuvensesteenweg 312
3370 Boutersem
leuven.tienen@ombro.be  
T. +32 (0)16 14 00 80

Ombro Brussel Noord
Wolvertemsesteenweg 192
1850 Grimbergen
brussel.noord@ombro.be
T. +32 (0)2 616 19 12

Ombro Brussel–Zuid
Bergensesteenweg 421
1600 Sint-Pieters-Leeuw
brussel.zuid@ombro.be
T. +32 (0)2 486 87 89

ombro.be 
Bezoek ook onze Facebook pagina
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Knikarmschermen                   Screens                   Veranda zonwering                   Outdoor Living
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AUTOSTAD HAASRODE
Neringenweg 46 - 3001 Heverlee - 016 400 267

AUTOSTAD HAACHT
Stationsstraat 137 - 3150 Haacht - 016 600 979

Nieuwe Jeep® Avenger
GECONCENTREERDE VRIJHEID

www.autostadhaasrode.be

AUTOSTAD HAASRODE
Neringenweg 46 - 3001 Heverlee - 016 400 267

AUTOSTAD HAACHT
Stationsstraat 137 - 3150 Haacht - 016 600 979

Nieuwe Jeep® Avenger
GECONCENTREERDE VRIJHEID
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IEDERE ZONDAG OPEN!

BIJ ONS KAN U BETALEN MET

WWW.ITEK.BE

Thuislevering en leasing mogelijk!

Prijzen inclusief BTW en Recupel. Acties zijn geldig van 11 mei 2023 tot en met 4 juni 2023 of zolang de voorraad strekt! Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden.

Bezoek onze filialen of bestel nu online! WWW.ITEK.BE



ONTDEK DE LEUKSTE PLEKJES IN UW REGIO

TERRASSENTERRASSEN
SPECIALSPECIAL

Dé terrastrends van 2023
Kan jouw terras een opfrisbeurt gebruiken? Houd dan rekening met 
deze vijf terrastrends van 2023. Eén: omdat de zomers in ons land 
alsmaar warmer worden en we steeds meer buiten leven, willen veel 
mensen van hun terras het verlengde van hun leefruimte maken. 
Kies daarom binnen en buiten voor dezelfde tegels. Let wel, niet elke 
binnentegel kan ook buiten gebruikt worden! Twee: grote terrastegels 
- tot zelfs 120x120 cm - blijven ook dit jaar een hit. Extra pluspunt 
is dat het goedkoper is dan kleinere tegels omdat er minder werk 
is per vierkante meter. Drie: lichte kleuren, zoals beige en lichtgrijs, 
zijn erg in trek voor terrastegels. Niet verwonderlijk: ze creëren rust 
en houden de warmte minder lang vast. Vier: tegenwoordig worden 
tegels vaak gecombineerd met hout. Ideaal om zones af te bakenen, 
bijvoorbeeld tegels onder de eettafel, hout onder de loungezetel. Vijf: 
voor extra warmte en gezelligheid doet de buitenmat het ook dit jaar 
erg goed. Ook hier zijn lichte kleuren het populairst. 

Bar Rolin
Grote Markt 43 • 3300 Tienen

Een zaak die leeft in het hart van 
de Suikerstad met een gezellige 
sfeer waar iedereen welkom is. 
Een plekje met een thuisgevoel 
zonder drempel. Een vriendelijke 
ontvangst met een persoonlijke en 

respectvolle bediening. In het he-
dendaagse interieur kan U genie-
ten van een aperitiefje, een biertje, 
een hapje of een kleine maaltijd, 
dit alles bereid met liefde en passie 
en dit tot in de late uurtjes.

donderdag gesloten
vrijdag 11:00 - 00:00
zaterdag 11:00 - 00:00
zondag 11:00 - 00:00

maandag gesloten
(Labour Day) Tijden kunnen afwijken
dinsdag 11:00 - 23:00
woensdag 11:00 - 23:00

Elisa by JAVA Coffee
Brusselsestraat 134 • 3000 Leuven 

www.elisabyjavacoffee.be

Ontbijt, brunch  
of lunch

Wang Thong
Parkstraat 122 • 3053 Haasrode 

016 40 85 86 • wangthong.thai@gmail.com

Openingsuren:

Dinsdag – zondag 
12.00-15.00 
17.30-21.30

Zaterdag  
17.30 - 21.30

Maandag gesloten

Ook take away



ONTDEK DE LEUKSTE PLEKJES IN UW REGIO

TERRASSENTERRASSEN
SPECIALSPECIAL

Geldenaaksebaan 482 • 3001 Heverlee
016 84 87 81 • www.bar-tartine.be 

Openingsuren: Ma-di: 11u – 14u • Wo-Do-Vr: 11u - 22u

Elke eerste  
zondag van  
de maand:  
Brunch  
vanaf 10 u

Café Maritime
Sas 3 • 3150 Tildonk • 016/85.46.80 • info@cafe-maritime.be • www.cafe-maritime.be

De plaats  
voor genieters! 

 
Geopend bij goed weer



PITOU
WAVERSEBAAN 266              OUD-HEVERLEE              016 19 66 69

Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot 23 uur • gesloten op maandag en dinsdag

BISTRO BAR PITOU
Leuven

UWAS WEER

Geweldig!



B A R S T O E L E N   I   B I J Z E T Z E T E L S   I   D E C O R AT I E   I   E E T K A M E R S   I   R E L A X Z E T E L S   I   S A LO N S   I   S A LO N TA F E L S   I   S T O E L E N   I   TA F E L S

www.zitidee.be

ZIT IDEE LUBBEEK
Staatsbaan 4D
Tel. 016 604 492

woe-za: 10u – 18u30
zo: 14u – 18u 
ma-di: gesloten

NIEUWE TOONZAAL TE LUBBEEK BEZOEK ONS VAN
WOENSDAG t.e.m. ZONDAG

vanaf

€ 1.999

vanaf

€ 499

vanaf

€ 139
vanaf

€ 1.199

vanaf

€ 1.125

Keramische tafel
200 x 100 cm

Bezoek ons voor meer info in onze toonzaal te Lubbeek.

VERLENGDE ACTIES

GRATIS MOTOR  
bij aankoop van sectionale poort*

GRATIS LEDVERLICHTING  
op alle zonnetenten  

of gratis terrasverwarmer*

* Acties wegens succes verlengd tot 31/05/2023

SOLARMOTOR AAN €99 
voor rolluiken en screens*
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Het geëlektrificeerde 
Kia gamma.
Technologie die je beweegt.

KIA Gilcon
Leuven
Geldenaaksebaan 321,  
3001 Leuven (Haasrode)
T 016 40 03 27, info@gilcon.be
www.gilcon.be

Is het je al opgevallen hoe sommige tech-
nologie zo praktisch is geworden dat je 
nog amper de deur uit moet? Kia’s gamma 
van hybride en plug-in hybride tot volledig 
elektrische wagens is speciaal ontworpen 
om beweging in alle mogelijke vormen te 
stimuleren.  Om je moeiteloos van de ene 
beleving naar een andere te voeren. Om 
de deur te openen naar een hele wereld 
van inspiratie.

1,1 - 1,6 l/100 km (WLTP) 
16,6 - 17,2 kWh/100 km (WLTP)
0 - 38 g CO2/km (WLTP)

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie 
over de fiscaliteit van uw voertuig. 
(1) Gebaseerd op de geldende wetgeving op 
01/01/2022. Kia Motors Belgium is niet verantwoor-
delijk voor eventuele wijzigingen in de regelgeving. 
* 7 jaar garantie of 150.000 km (wat het eerst wordt 
bereikt, zonder kilometerbeperking gedurende de 
eerste 3 jaar). 
** Foto ter illustratie.

Is het je al opgevallen hoe sommige technologie zo praktisch is 
geworden dat je nog amper de deur uit moet? Kia’s gamma van 
hybride en plug-in hybride tot volledig elektrische wagens is speciaal 
ontworpen om beweging in alle mogelijke vormen te stimuleren.  
Om je moeiteloos van de ene beleving naar een andere te voeren.  
Om de deur te openen naar een hele wereld van inspiratie. 

1,1 - 1,6 l/100 km (WLTP) • 16,6 - 17,2 kWh/100 km (WLTP) • 0 - 38 g CO2/km (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
(1) Gebaseerd op de geldende wetgeving op 01/01/2022. Kia Motors Belgium is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de regelgeving. 
* 7 jaar garantie of 150.000 km (wat het eerst wordt bereikt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar). ** Foto ter illustratie.
V.U.: 

Dealership 
Logo

Dealership Name
123 Any Street , Any City, 
Any State, 12345
Tel : 012 - 3456 7890 
www.dealership.com
Opening hours:
M-F: 9-18h - Sat. 9-19h

Naamstesteenweg 316 | 3001 Heverlee | Tel. 016 40 07 77 
Ma - vr 11.30 - 18 u. | Zat. 12 - 16 u.

Afhaling 
 tot

100 km

ALLES HANDGEMAAKT

Gratis advies en stofkeuze direct
bij u thuis.

Wij vernieuwen de complete stoffering, 
veren, banden en schuimstructuur.

Wij verwerken hoogwaardige stoffen en 
lederen materialen en nog veel meer.

Meester vakman met vele jaren ervaring
STOFFEERDERIJ HEVERLEE

WIJ BEKLEDEN EN REPAREREN
ALLE SOORTEN BEKLEDING

WIJ REINIGEN

■ Meer dan 10.000 stoffen naar keuze
■ Bekleding overtrekken
■ Stoffering
■ Vetersluiting
■ Hechting
■ Reparatie
■ Leer
■ Hout (timmerwerk)
■ Bekleding reinigen

Alle gestoffeerde meubels 

LÜBBEN

MMeeiisstteerrbbee
ttrriieebb

mmiitt  llaannggjj
äähhrriiggeerr

  

EE ffaahhrruunngg
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mit langj
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Slechts voor korte tijd!

TE
VREDENHEIDSGARANTIE

TEVREDENHEIDSGARANTIE

STOFFEERDERIJ HEVERLEE

Wij bekleden en repareren alle soorten bekleding
- Meer dan 10.000 stoffen naar keuze
- Bekleding overtrekken
- Stoffering
- Vetersluiting
- Hechting
- Reparatie
- Leer
- Hout (timmerwerk)
- Bekleding reinigen

ALLES HANDGEMAAKT Meester vakman met 
vele jaren ervaring

Naamstesteenweg 316 | 3001 Heverlee 

Slechts voor korte tijd!

EENMALIGE SPECIALE AANBIEDING

 35% OP ALLE
WERKZAAMHEDEN

Geldig gedurende 
7 dagen na ontvangst

Gratis advies en stofkeuze direct bij u thuis.
Wij vernieuwen de complete stoffering, 
veren, banden en schuimstructuur.
Wij verwerken hoogwaardige stoffen en 
lederen materialen en nog veel meer.

TEGOED

BON

! AKTIE  
6 STOELEN STOFFEREN 
EN SLECHTS 5 STOELEN 

BETALEN!

Geldig voor herstelling en 
restauratie van bekleding

EENMALIGE HERFSTACTIE!

25%
Nur für kurze Zeit!

35%
auf alle
Arbeiten

*

Ab Erhalt 7 Tage gültig

EINMALIGE SONDER-AKTION

gültig auf Polsterreparatur
und Restaurationsarbeiten

ATT LÜBBEN

reitag 9.30 - 19 Uhr · Samstag 9.30 - 13 Uhr

Email: home_service@aol.com 

STOFFEERDERIJ
HEVERLEE

Meester vakman met vele jaren ervaring
WIJ BEKLEDEN EN REPAREREN

ALLE SOORTEN BEKLEDING
ALLES

HANDGEMAAKT

TE
VREDENHEIDSGARANTIE

TEVREDENHEIDSGARANTIE

STOFFEERDERIJ HEVERLEE

Wij bekleden en repareren alle soorten bekleding
- Meer dan 10.000 stoffen naar keuze
- Bekleding overtrekken

ALLES HANDGEMAAKT Meester vakman met 
vele jaren ervaring

Slechts voor korte tijd!

EENMALIGE SPECIALE AANBIEDING
OP ALLE

WERKZAAMHEDEN
Geldig gedurende 

7 dagen na ontvangst

Gratis advies en stofkeuze direct bij u thuis.
Wij vernieuwen de complete stoffering, 
veren, banden en schuimstructuur.
Wij verwerken hoogwaardige stoffen en 
lederen materialen en nog veel meer.

TEGOED

BON

! AKTIE  
6 STOELEN STOFFEREN 
EN SLECHTS 5 STOELEN 

BETALEN!

Geldig voor herstelling en 
restauratie van bekleding

■ Meer dan  
10.000 stoffen naar keuze

■ Bekleding overtrekken
■ Stoffering
■ Vetersluiting
■ Hechting
■ Reparatie
■ Leer
■ Hout (timmerwerk)
■ Bekleding reinigen

Slechts voor korte tijd!

35%KORTING
Gratis advies en stofkeuze direct bij u thuis. 
Wij vernieuwen de complete stoffering,  
veren, banden en schuimstructuur. 
Wij verwerken hoogwaardige stoffen en  
lederen materialen en nog veel meer.

TE
VREDENHEIDSGARANTIE

TEVREDENHEIDSGARANTIE

STOFFEERDERIJ HEVERLEE

Wij bekleden en repareren alle soorten bekleding
- Meer dan 10.000 stoffen naar keuze
- Bekleding overtrekken
- Stoffering
- Vetersluiting
- Hechting
- Reparatie
- Leer
- Hout (timmerwerk)
- Bekleding reinigen

ALLES HANDGEMAAKT Meester vakman met 
vele jaren ervaring

Naamstesteenweg 316 | 3001 Heverlee 
Tel. 016400777

Ma - vr 11.30-18.00u Zat. 12.00-16.00u

Afhaling tot 
100 km

Slechts voor korte tijd!

EENMALIGE SPECIALE AANBIEDING

 35% OP ALLE
WERKZAAMHEDEN

Geldig gedurende 
7 dagen na ontvangst

Gratis advies en stofkeuze direct bij u thuis.
Wij vernieuwen de complete stoffering, 
veren, banden en schuimstructuur.
Wij verwerken hoogwaardige stoffen en 
lederen materialen en nog veel meer.

TEGOED

BON

! AKTIE  
6 STOELEN STOFFEREN 
EN SLECHTS 5 STOELEN 

BETALEN!

Geldig voor herstelling en 
restauratie van bekleding

ZOMERACTIE :  
6 STOELEN STOFFEREN EN 

SLECHTS 5 STOELEN BETALEN!

Geldig voor herstelling
en restauratie van bekleding

TEGOED
BON

Lion Recyclage bvba
• Ik ben opkoper van oude metalen -  ijzer -  en  andere materialen 
• Ook opkopen van autowrakken - schadewagens 
• Alles kan zelf gebracht worden of door ons opgehaald worden
• Alles wordt per kilo aangekocht
• Ook plaatsing van containers

BP
ZD

H
00

A

PATRICK
LION

Problemen met
uw afbraakafval?
Bel LION voor een
voordelige oplossing.

LION RECYCLAGE bvba
Wijgmaalsesteenweg 26 - 3012 Wilsele
Tel 016 25 92 72 - Fax 016  29 11 81
E-mail: jean.lion@telenet.be

VERGADEREN 
IN BRABANTHAL

Het vergadercentrum van Brabanthal leent zich
perfect voor tal van bijeenkomsten zoals:
seminaries, workshops, presentaties,
persvoorstellingen, trainingssessies...

Contacteer ons voor meer informatie omtrent
onze vergaderformules en een offerte op maat!

vergaderingen@brabanthal.be
info: 016 38 30 11 

www.brabanthal.be
 Brabantlaan 1
3001 LEUVEN
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GENIET VAN DE  
EERSTE ZOMERSE DAGEN  
OP EEN STIJLVOL TERRAS

Tiensesteenweg 386, 3000 Leuven www.homegarden.be  I  016 46 44 47 
www.standardahz.be  I  016 25 00 15 

DI-VR 10u00 - 12u30 & 13u30 - 18u00  
ZA 10u00 - 17u00 I ZON 13u00 - 17u00

Home & Garden verdeelt luxe-tuinmeubilair van onder andere: 
EXTREMIS | ROYAL BOTANIA | RODA | DOMANI | TALENTI | TRIBÙ | EGO  
PARIS | FAST | HEATSAIL | JARDINICO | MANUTTI  | PIET BOON | TODUS  
UMBROSA | WÜNDER | ATELIER VIERKANT | FERMOB   

Standard AHZ verdeelt kachels en barbecues van onder andere: 
RAIS | MORSØ | STÛV | DIK GEURTS | KAL-FIRE | M-DESIGN | FOCUS  
RIKA | BIO-O! | BROIL KING | FORGE ADOUR | MONOLITH | ALFA | QUOCO  
MARTINSEN | RENSON

BROIL KING MORSØEXTREMIS

MANUTTI

SUPERIOR STYLE: 
ALL DAY, EVEREYDAY

TODUS



Grote stockactie t.e.m. 15 juni bij GMS Leuven
U wil een nieuwe wagen, maar wacht liever niet te lang? Kom dan ons ruime aanbod snel leverbare stockwagens met 

interessante kortingsprijzen ontdekken in onze showroom. De keuze is reuze met een aanbod van elektrische wagens, 
plug-in hybrides, diesel- of benzinemotoren. Maak daarnaast ook nog eens ook kans op een duoticket voor 

Tomorrowland, Suikerrock of één van de andere zomerfestivals! 

GMS Leuven - Ambachtenlaan 4 - 3001 Leuven - Tel. 016 40 00 10 - www.gmsleuven.be

JOUW PARTNER IN SERVICE EN KWALITEIT
De Warande Lovenjoel
Tiensesteenweg 261, Bierbeek
Tel: 016 46 30 31

De Warande Sint-Truiden
Luikersteenweg 373, St-Truiden
Tel: 011 88 68 66
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WWW.PEJATI.BE
Wij kopen uw: Oud goud, Zilver, Juwelen, 
Munten, Horloges, Diamanten, Bestek, Tin

Houwaartstraat 323
3270 Scherpenheuvel-Zichem

BEL NU:
0473-26 36 85

Hoogste prijs in België - Direct betaald

BQCJY00A

ALGARVE: VAKANTIEVILLA TE HUUR
Tot 12 pers (5 slpkmrs - 4 badkmrs)  

prachtig zeezicht - Faro 15 km - strand 10 min

www.casatintin.be
Boek tot 15/03 en ontvang 20% korting!

SNOEIEN en VELLEN van BOMEN en HAGEN
VERSNIPPEREN van alle SNOEIAFVAL

VERWIJDEREN van WORTELSTRONKEN
BEPLANTINGSWERKEN - AFSLUITINGEN 

GAZON - BOOMVERZORGER - enz...

Alain Vanherberghen
0495 234 701  Na 19 uur: 016 81 14 01

alain.vanherberghen@telenet.be

Verkoop en plaatsing van:  Vloer- & Wandtegels 
- Marmer - Blauwe hardsteen (uit Henegouwen) - 

Natuursteen - Klinkers - Chape - Afsluiting
Verdeler OPTI-WOOD - Verbouwing  - Terrassen - 

Inritten - Mini-grondwerken - Metselwerken

Leuvensesteenweg 619, 
1930 Zaventem (Nossegem)

tel. 02 757 91 74 · gsm 0498 75 15 82 
www.smets-vloeren.be

3de generatie

Pushmeldingen  
met breaking news

Boeiende  
lifestyle-artikelen

Regionaal 
ondernemersnieuws

Stop jouw regio  
in je broekzak
Met de gratis app van Leuven Actueel 
ben je als eerste op de hoogte van het 
nieuws uit jouw Leuvense regio.

DOWNLOAD GRATIS

www.leuvenactueel.be
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Tiensesteenweg 67, 3360 Korbeek-Lo |  016 46 12 33 | info@gardenstockoutlet.be 

GROTE
KORTINGEN

Zondag t.e.m. woensdag gesloten • donderdag & vrijdag 10 - 18 u. • zaterdag 10 tot 18 u.
Sofasets | Tuintafels & stoelen | Parasols | Ligbedden | Tuindeco | Lounge | Tuinbanken | en meer...

 Groot assortiment tuinmeubelen  
 Direct leverbaar / meenemen  
 Beste prijs / kwaliteit

 Professioneel advies op maat  
 Eigen plaatsing & montage dienst  
 Service na verkoop

ALLES
MOET
WEG!

Nieuwe webshop 
gardenstockoutlet.be/shop

WIJ AANVAARDEN  
CONSUMPTIECHEQUES

TUINMEUBELEN AAN MEENEEMPRIJZEN

STOCK 
DIRECT  

LEVERBAAR
ZOLANG DE  
VOORRAAD  

STREKT

PRIJZEN
EXCLUSIEF
LEVERING

€2995,00 -60% = €1198,00
Tafel: €1789,00 -60% = €715,60 
Stoel: €371,00 -60% = €185,50

€345,00 -60% = €138,00
Tafel: €1505,00 -60% = €602,00 
Stoel: €371,00 -60% = €185,50 €811,00 -60% = €324,40

Volledige set:  

€4400,00 -60% = €1760,00 €835,00 -50% = €417,50
Chesterfield bank:  

€3699,00 -50% = €1849,50 €1065,00 -50% = €532,50 €3953,00 -60% = €1581,20

€1906,00 -60% = €762,40 Tafel: €820,00 -50% = €410,00

Pouffes: €770,00 -50% = €385,00

€3450,00 -60% = €1380,00 Tafel: €3699,00 -60% = €1479,50

Volledige set:  

€5296,00 Ô €2646,00 €4000,00    -25%

Volledige set:  

€3784,00 -60% = €1513,60

€245,00 -60% = €98,00

GROTE STOCK !!!
Tafel: €2250,00 -60% = €900,00 
Stoel: €345,00 -70% = €103,50



Er wordt een wervingsreserve aangelegd, geldig voor twee jaar.
Als directeur van een gemeentelijke basisschool sta je in voor de algemene 
leiding van de school in al zijn aspecten. Ben jij een echte teamspeler met 
een hart voor kinderen en leerkrachten? Heb je leiderskwaliteiten en een 
sterke visie op onderwijs?
Solliciteer dan tot en met 31 mei 2023 voor deze functie.
Meer informatie over deze functie en deze vacature vind je op 
www.bertem.be/vacatures of vraag je bij de dienst HRM: tel. 016 49 97 73, 
016 49 97 84 of 016 49 97 87, hrm@bertem.be

Lokaal bestuur Bertem organiseert een 
selectieprocedure voor  

spoedige indiensttreding van:

 
 
 
 
 
 

 
Lokaal bestuur Bertem organiseert

 1 voltijds directeur basisonderwijs
Er wordt een wervingsreserve 
 
Als directeur van een gemeentelijke basisschool sta je in voor de algemene leiding van de 
school in al zijn aspecten. Ben jij een echte teamspeler met een hart voor kinderen en 
leerkrachten? Heb je leiderskwaliteiten en een sterke visie op onderwijs?
 
Solliciteer dan tot en met 31 mei 2023 voor deze functie.
 
Meer informatie over deze functie en deze vacature vind je op 
of vraag je bij de dienst HRM: tel. 016 49 97 73, 016 49 97 84 of 016 49 97 87, 
hrm@bertem.be.

1 voltijds directeur basisonderwijs (M/V)  
in de GBS Leefdaal

TRANSPORT

n.v. VANDERVEREN

BIERBEEKSTRAAT 9
3052 BLANDEN

CHAUFFEUR 
met rijbewijs C

• Voor distributie van 
voedingswaren.

• Zelf laden en lossen.
• Laadplaats Mechelen zuid.
• In het bezit van een geldige code 

95 en een bestuurders kaart.
• Nederlandstalig, kennis van het 

Frans is een pluspunt.

Voor meer inlichtingen: 
0477/362 796 of 0479/697 198

ZOEKT

BRGYU00A

Jouw functie: Je staat in voor het dagelijks beheer, onderhoud en toezicht van een 
cluster van gemeentelijke gebouwen, zodat jij het eerste aanspreekpunt bent op 
vlak van gebouwgebonden materies, zowel voor het gemeentebestuur als voor de 
gebruikers van het gebouw.

Meer info: www.bertem.be/vacatures
Voor een volledige functiebeschrijving en verdere inlichtingen over deze functie en 
deze vacature kan je terecht bij onze dienst HRM: tel. 016 49 97 73, 016 49 97 84 of 016 
49 97 87, hrm@bertem.be. 
Bezorg ons ten laatste op 7 juni 2023 je sollicitatie met cv op één van deze manieren:
• Vul het sollicitatieformulier in op www.bertem.be/sollicitatieformulier of laad er je 

cv op. 
• Of bezorg jouw cv per e-mail, per post of persoonlijk aan de dienst HRM,  

Tervuursesteenweg 178, 3060 Bertem, hrm@bertem.be. 
Voor je effectief bij ons kan starten, moet je een recent uittreksel uit het strafregister en 
een afschrift van het gevraagde diploma kunnen bezorgen.

Lokaal Bestuur Bertem legt een wervingsreserve aan, geldig voor één jaar, voor :

1 voltijds contractueel  
technisch assistent  

gebouwverantwoordelijke (m/v) 

BRHQB00A

                                                 Stand By is al meer dan 30 jaar specialist                                                    

in visuele communicatie en dit onder de 

vorm van stickers, prints, spandoeken, voertuigbelettering, signing ... 

Wij zijn dringend op zoek naar een collega (m/v/x): 
 

Operator printer – plotter 
werkvoorbereider  

Als digital printing operator (solvent & UV) sta je dagelijks in voor het printen 
van stickers, prints, muurprints,  spandoeken en allerhande beletteringen. 

Hierbij ga je autonoom aan de slag en sta je in voor het hele proces: van het 
rippen van printlayouts tot het afwerken van de printopdrachten (lamineren, 

contoursnijden, uitpellen en aanbrengen van applicatietape).  
 

Daarnaast zorg je ook voor de productie van de computergesneden 
zelfklevende belettering waarbij je dus ook instaat voor de bediening van de 

snijplotters. Kortom, als operator-productiemedewerker sta je in voor een 
variatie aan taken waarbij je ook maximaal de voorbereidingen doet voor het 

team van onze plaatsers.
 

We verwachten een goede kennis van het drukproces en het werken met de 
verschillende printers. Je werkt nauwkeurig, bent stressbestendig en  

problemen in printbestanden kan je detecteren en oplossen.  
Ervaring met belettering en groot formaat printing is een groot voordeel.

We bieden een marktconforme verloning, een opleiding en leuke collega’s. 

Interesse? Neem dan snel contact op met Eddy Jordens en treedt binnen in 
de wondere wereld van de signalisatie en bestickering.  

Eddy Jordens op eddy.jordens@primetime.be | www.stand-by.be

PASSE-PARTOUT NIET ONTVANGEN?
09 296 20 22 of distributie@themamedia.be

U kan ook 
iedere editie 
online lezen op
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32.949 ex.10.683 ex.

42.076 ex.

90.356 ex.

38.694 ex.
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PASSE-PARTOUT LEUVEN VERSCHIJNT OM DE 2 WEKEN

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Wouter Van Melkebeek

SALES MANAGER: Filip Natens

ONS ADRES:  Thema Media NV - Vaartdijk 3 bus 402 - 3018 Wijgmaal - Tel. 016 44 28 38

COLOFON PASSE-PARTOUT LEUVEN

UW ADVERTENTIE IN PASSE-PARTOUT?
Contacteer  Filip Natens: filip.natens@themamedia.be - 0471 52 85 89

 Gerrit Dupont: gerrit.dupont@themamedia.be - 0470 71 70 51

Zoekertje plaatsen: surf naar www.rondom.be en plaats je eigen zoekertje

Vind je nieuwe job 
dichtbij huis

Zelf een jobadvertentie plaatsen?  
Contacteer vandaag nog

Filip Natens
0471 52 85 89

filip.natens@themamedia.be



Klaar voor een nieuw hoofdstuk in je professionele leven? Heb je 
een zwak voor boeken en goesting om te werken met verschillende 
doelgroepen? Schrikken digitale uitdagingen je niet af en wil je mee 
inzetten op leesbevordering en e-inclusie? Ben je bovendien op zoek 
naar een educatief takenpakket met een goede werk-privébalans? 
In de bib is nog een deeltijds plekje voor jou als bibliotheekassistent!

Bibliotheekassistent
C1-C3  deeltijds – 26,6/38

Ben jij een handige duizendpoot? Los je graag problemen op? Zit 
multitasken in je bloed? En ben je op zoek naar een afwisselende job 
met plezante collega's? Solliciteer dan vandaag nog voor de functie 
van logistiek medewerker (klusjes) voor onze gebouwen. We beloven 
dat geen enkele dag saai wordt! 

 

Logistiek medewerker
D1-D3  voltijds - 38/38

Gezocht: een onbevreesde superheld! Ben je creatief en heb je zin in 
avontuur? Heb je een hart voor de zorg en wil je iets betekenen voor 
onze ouderen? Interesse in een job als begeleider wonen en leven? 
De bewoners van ons woonzorgcentrum zullen je met open armen 
ontvangen!

Begeleider wonen & leven 
IFIC barema cat12.  halftijds - 19/38

Hoeilaart zoekt 
nieuw talent!

Hoe kan je solliciteren?
Bezorg je cv en sollicitatiebrief ten laatste op 31 mei 2023 via:
 www.hoeilaart.be/vacatures
 per mail naar personeelsdienst@hoeilaart.be
 per afgifte aan of per post naar Lokaal Bestuur Hoeilaart, t.a.v. Personeelsdienst, 

Jan van Ruusbroecpark z/n, 1560 Hoeilaart.



RENO
GARDEN
SPECIALITEIT:
• Aanleg & renovatie  

van grasvelden
• Doorzaaien  

& verticuteren
• Inzaai op grasmat
• Vormsnoei  

& scheerwerken
• Selectieve  

onkruidbestrijding
• Aanplant boom-  

& haagstructuren

GRATIS  
PRIJSOFFERTE

0479 61 06 63

ZOEK & VIND

JOBS AUTO VARIA RELATIE IMMO

Zelf een zoekertje plaatsen? 
Surf naar www.rondom.be !

Zoekertjes kunnen 
vanaf heden enkel 

geplaatst worden via 
onze Rondom-website.

Surf naar 
www.rondom.be en 

plaats je eigen zoekertje

JOBS
WERKAANVRAAG
HUISPERSONEEL

Cleaning lady-man 8 hours
on Saturdays every two weeks:

0474-654450
2023BRIKQ

AUTO
VOERTUIGEN GEVRAAGD

AANKOOP Alle Auto’s,
4x4, Motor’s,Brommers voor

EXPORT ook met schade aan
Beste prijs. 0488/10.72.82

2023BQVDV

WATERSPORT CAMPING
CARAVAN

CARAVAN EN MOBILHOME
Caravan te koop gevraagd liefst
in goede staat Mag oud zijn
0495/52 95 27

2022BQOQM

VARIA
KOOPJES
BROCANTE / ANTIEK

Volledige opruimingen 
van alle panden 

Scheers Pascale 
0477/365478
Petit Steven 

0485/727011

OPKOOP
INBOEDELS

EN OPRUIMING
VAN ALLE GEBOUWEN

BEL LUDO

0476 560 479
Huizenleegmaker zoekt oude
en originele spulletjes voor de
rommelmarkt - Prijs samen
overeen te komen.
Mail naar: evrard@haveso.be
of bel maar: 0476/410.916

2022BQOPX

DIVERSEN

Leegmaken van huizen.
Opkopen van volledige of 
gedeeltelijke inboedels.

GSM: 0477/57.58.01
GSM: 0486/40.84.94

Brocante De Schapenstal 
Haacht

GROOT AANBOD KACHELS
TE KOOP!!!

Toonzaalmodellen, einde reek-
sen, licht beschadigd, aan super

prijzen!!!
Hout-, kolen- en mazoutkachels,

Allesbranders, pellet kachels,
inbouwhaarden

Alles met fabriekswaarborg!
Tel 015/730.222

2022BPXUF

Leegmaken huizen+
garagebox 0475/30 96 94

2023BRFVI

Ophaling afval matras stoel
enz 0475/30 96 94

2023BRFVG

ELECTRISCHE
HUISHOUDAPPARATUUR

GROTE PARTIJ LICHTBE-
SCHADIGDE elek. toestellen

TK, oa koelkasten, diepvriezers,
was- en afwasmach., dampkap-
pen, gas- en elek. fornuizen, alle
keukeninbouwapp., alles met fa-

briekswaarborg.
Tel 015/73.02.22 202

2022BPXUJ

VERWARMING
Brandhout Tel.0479/976970

2023BREOR

BOEKEN / STRIPS
AAN DE HOOGSTE PRIJS

zoek ik als verzamelaar
oude & nieuwe stripverhalen.

GSM 0478 / 67 24 94
2023BRHJN

VERZAMELING
Ik ben op zoek naar

juwelen, munten, horloges,
oude koersfietsen en staande

klokken met 3 gewichten.
Chris 0476/24 95 50.

2022BQPTJ

MUZIEK
Wegens verhuis GRATIS

zwrt buffetpiano 0477/91 05 28
2023BRIKX

BLOC NOTE
DIVERSEN

Leegmaken
huizen

van zolder tot kelder

Vrijblijvend inlichtingen

  Bel Eddy: 
0473 / 87 73 23

BQ
O
N
Y0
0C

Leegmaken en opruimen van
huizen en magazijnen.

Aankoop van inboedels.
Info www.magazijntje.eu

of 0479587013
2022BQOMV

RELATIE
ONTMOETINGEN / CONTACT
DIVERSE
BLONDE AANTREKKELIJKE
MOOIE DAME zoekt contact.
Tel.0492/840994 vanaf 11u

2023BRHEW

Knappe dame,brunette,
komt naar je toe 0474/56 52 37

2023BRCRZ

Wdnr 67j zkt vrouw vr relatie
0493/21 75 20

2023BRHEP

ONTMOETINGEN / DISCREET
DIVERSEN

Blondine Haacht 39 jaar
biedt aan: Massage van A tot Z

bij mij of bij jou.
0486/49.66. 77

2023BQSAA

BPZDF00A

Uw begrafenisondernemer 

www.coorevits-rosier.be

Uitvaartcentrum Coorevits-Dijleland
Ormendaal 9, 3060 Bertem (Korbeek-Dijle)

016 47 29 61Nieuwe aula in 

oud-feestzaal Camargue

NATUURSTEENBEDRIJF nv SEDERT 1936

A. Woutersstraat 37   3012 Wilsele-Leuven   Tel. 016 22 41 94
info@natuursteenvanderhaeghen.be www.natuursteen-vanderhaeghen.be

Vander Haeghen
GRAFSTENEN

BQKKJ00A

IMMO
VASTGOED / VERKOOP
HANDEL OVER TE NEMEN

Volgestorte schuldenvrije
vennootschap over te nemen

voor €1,00 wegens stopzetting.
Tel: 0477/42 35 56

2023BRGSG

SCHILDER
ALLE SCHILDER & behang-

werken
Vloerbekleding. Verzogd vak-
werk aan betaalb. prijs & grat
prijsofferte. Vlugge bediening

GSM 0477/63 83 11
2022BQOPN

TUIN
GEERT GARDEN TUINON-

DERHOUD EN TUINWERKEN
25 EURO EXCL BTW

GSM 0477553085
2022BQOKT

VASTGOED / DIENSTEN

PRO&GARDEN tuinwerken
alle diensten. Klinkers&Teras-
sen goede prijse
Tel 0486/93 16 86

2022BQOLP

Tuinklusser Alle diensten
hag,gras,enz.0467/09 87 03

2023BQYYC

Tuinman met ervaring doet
al uw tuinonderhoud

0499/82 45 31
2023BREOP

DIVERSE ONDERHOUD
Alle dak,schilder,renovatie-

werken dringende herstellingen
Tel : 0497/77 67 81

2023BREOI

Alle herstellingen en kleine werken K.P.K.
? Roofing platte daken, goten, verandaplaten  

en lichtkoepels.
? Herstellen van schouwen, pannen, leien, afvoeren 

en nokken.
? Staalplaten voor tuinhuizen, stallingen  

en afdaken.
? Ontmossen daken, opritten en waterwerend 

maken van gevels.
? Alle riolering, isolatiewerken en verwijderen  

van asbestplaten.

VOOR MEER INFO BEL  0477/63 79 86
Check zeker eens 

onze rubriek 
Immobiliën

Check zeker eens 

huis kopen?

WENST U HIER TE 
ADVERTEREN?

✆ 016 44 28 38
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immodrome   |  www.immodrome.be

Gellenberg 2 – 3210 Lubbeek – 016 23 47 23 – immo@immodrome.be
immodrome

www.immodrome.be

Dorpskring 12 – 3210 Lubbeek – 016 23 47 23 – immo@immodrome.be
   
   

BPZEK00K

Dorpskring 12 - 3210 Lubbeek - 016 23 47 23 - immo@immodrome.be
Albert Woutersstraat 13b - 3012 Wilsele

Prachtig duplex appartement op wandelafstand van Leuven centrum!

VOOR JOUW NESTJE 
       HALEN WIJ ALLES UIT DE KAST 

Rijwoning met tuin. Gegeerde buurt.

Kessel-Lo
TE KOOP - €375.000

   

Appartement met garage en tuin

TE KOOP - €279.000 2 1 1
Kessel-Lo

TE KOOP - €389.000Kessel-Lo 2 1 2 x terras 3 1

COMPROMIS IN OPMAAK

016 28 48 88 • VERIMASS.BE • VRIJBLIJVENDE SCHATTING EN ADVIES
Blijf op de hoogte van onze nieuwste aanbiedingen via onze website: WWW.VERIMASS.BE

LEUVEN

Leuven hartje stad, ruim appartement met twee 
slaapkamers en terras. Bewoonbare oppervlakte 
90m².
EPC-label C (224 kwh/m² jaar) 

 € 340.000
 EPC: 224 kWh/m²  - UC: 2867335-res1. - Vg-wg-gdv-gvkr-vv

2 1 90 m2

Deze centraal gelegen karakteristieke woning met 3 slaapka-
mers heeft zelfs de mogelijkheid tot uitbreiding.
Het pand is gelegen op een mooi perceel van 11,2 are met een 
breedte van 25 meter en een diepte van 46 meter. U beschikt 
ook over een dubbele garage en een kelder.
De ruime tuin is Z-W georiënteerd zodat je praktisch de hele 
dag zon hebt.

 € 395.000
 EPC: 596  kWh/m²  - UC: 2777074-res1 - Vg-wg-gdv-gvkr-vv

OUD-HEVERLEE

3 1 160 m2 1200m2 596 kWh/m²

Knusse rijwoning gelegen in hartje Leuven. De Nervi-
ersstraat is een éénrichting straat dus zeer verkeer-
sluw. Indeling: glkvl living met open kkn en badk met 
douche, op de 1ste en 2de verdieping bevinden zich 2 
ruime slpks. Deze woning beschikt verder nog over 
een gewelfde kelder. Uitstekende ligging vlakbij sta-
tion en Bondgenotenlaan. Uiterst geschikt als star-
terswoning of voor studerende kinderen. BJ 1874.

 € 250.000
 EPC: 296  kWh/m²  - UC: 2846300-RES-1 - Vg-wg-gdv-gvkr-vv

LEUVEN

2 1 54 m2 26m2 296 kWh/m²

Verkoop- of verhuurplannen?  Immo Verimass zorgt voor de perfecte match  van uw woning! Neem contact met ons op voor  een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We leggen u graag uit wat de mogelijkheden  zijn in de huidige markt!  016/28.48.88 of immo@verimass.be 

Gebouw met maar liefst 30 autostaanplaatsen in 
centrum Leuven. Volledig verhuurd. Maandelijkse 
huuropbrengst van € 4.000,-
Volle eigendom, geen erfpacht of mede-eigendom.

VERKOCHT. 
Ook uw eigendom verkopen via Immo Verimass? 
Contacteer ons vandaag nog! 

LEUVEN 
NIEUW
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Bottelarij  
Leuven  

 woningen: 3 tot 6 slpk - 
parking - kelder - tuin 

 investeringsopportuniteit: 
3 slpk-woning + 3 studen-
tenkamers  

Meer info:  

 lieve.crols@virix.be  

  0491/717 876  

 www.virix.be 

ViRiX.be 

Pushmeldingen  
met breaking news

Boeiende  
lifestyle-artikelen

Regionaal 
ondernemersnieuws

Stop jouw regio  
in je broekzak
Met de gratis app van Leuven Actueel 
ben je als eerste op de hoogte van het 
nieuws uit jouw Leuvense regio.

DOWNLOAD GRATIS

www.leuvenactueel.be

www.rondom.be

Lees ook al 
onze edities online
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TE KOOP - LEUVEN TE KOOP - LEUVEN

TE KOOP - LOVENJOEL TE KOOP - HERENT

OUDE MARKT 54

Perceelopp.: 55 m² vg, wg, gmo, gvkr, gvv

vg, ggon, gmo, gvkr, gvv

Bewoonbare opp.: 309 m²

Bewoonbare opp.: 152 m² Bewoonbare opp.: 316 m²

CASINOLAAN 38

GROOT PARK 3B SWERTMOLENSTRAAT 31

Mooi en goed gelegen hoekpand op de Oude Markt te Leuven. Dit pand is op 
het gelijkvloers en eerste verdiep ingericht als horecazaak en kan meteen 
betrokken worden door een nieuwe uitbater. In de kelder is het sanitair voorzien 
en de stockage / koelruimte. Vrij van brouwerscontracten of handelsfonds. 
Interessant als investering of voor het openen van een eigen zaak.

Ruime woning met mogelijke praktijkruimte in centrum Wijgmaal. Deze 
gezinswoning (vroeger apotheek) heeft een grote tuin met een oppervlakte van 
8 are 67 ca. De woning is gelegen in het centrum van Wijgmaal, deelgemeente 
van Leuven, en nabij de E314 / E40 (5min). Er zijn vlotte verbindingen met trein 
(station Wijgmaal) en bus.

Luxueus duplexappartement met veel lichtinval te koop gelegen in Het Groot 
Park te Lovenjoel. Unieke locatie, te midden van een oase van groen en rust, 
met een vlotte bereikbaarheid naar de Tiensesteenweg die Leuven en Tienen 
vebindt. Daarnaast liggen de ring rond Leuven, E40 en andere belangrijke 
invalswegen op een boogscheut van het Park. Dit appartment ligt in het Sint-
André paviljoen en beschikt over alle hedendaagse comfort op een prachtige 
ligging waar rust verzekerd is. Verkoop onder registratie.

Prachtig villa in een rustige woonwijk op een perceel van maar liefst 32 are 
met een mooi uitzicht op de groene omgeving. Deze woning werd slechts 
enkele jaren geleden volledig gerenoveerd. De woning bevindt zich in een 
rustige residentiële straat in een groene omgeving. Daarnaast heeft de woonst 
een strategische ligging vlakbij Leuven en is er een goede verbinding naar 
Brussel. Vlotte toegankelijkheid met de fiets of het openbaar vervoer.

EPC 861 kWh/m²

EPC 214 kWh/m²EPC 157 kWh/m²

EPC in aanvraag

NIEUW

NIEUW

sted. Inl. in aanvraag

sted. Inl. in aanvraag

Ondernemingsnr.: BTW 0464.374.830  |  Erkend vastgoedmakelaar Belgie BIV 502.346  |  Onderworpen aan de deontologische code BIV

ONS VOLLEDIG AANBOD KAN U TERUGVINDEN OP 

Leopold Vanderkelenstraat 22   |   3000 Leuven   |   016 23 21 45   |   info@bvm-vastgoed.be

www.bvm-vastgoed.be

DIT IS
SLECHTS EEN

GREEP UIT ONS
ACTUEEL
AANBOD!

Vraagt u zich af hoeveel uw woning waard is of wilt u uw woonst graag verkopen? 
Aarzel dan niet om ons te contacteren voor een vrijblijvende schatting.

Onze beste wensen voor 2020!

TE KOOP - LEUVEN TE KOOP - LEUVEN

TE KOOP - LOVENJOEL TE KOOP - HERENT

OUDE MARKT 54

Perceelopp.: 55 m² vg, wg, gmo, gvkr, gvv

vg, ggon, gmo, gvkr, gvv

Bewoonbare opp.: 309 m²

Bewoonbare opp.: 152 m² Bewoonbare opp.: 316 m²

CASINOLAAN 38

GROOT PARK 3B SWERTMOLENSTRAAT 31

Mooi en goed gelegen hoekpand op de Oude Markt te Leuven. Dit pand is op 
het gelijkvloers en eerste verdiep ingericht als horecazaak en kan meteen 
betrokken worden door een nieuwe uitbater. In de kelder is het sanitair voorzien 
en de stockage / koelruimte. Vrij van brouwerscontracten of handelsfonds. 
Interessant als investering of voor het openen van een eigen zaak.

Ruime woning met mogelijke praktijkruimte in centrum Wijgmaal. Deze 
gezinswoning (vroeger apotheek) heeft een grote tuin met een oppervlakte van 
8 are 67 ca. De woning is gelegen in het centrum van Wijgmaal, deelgemeente 
van Leuven, en nabij de E314 / E40 (5min). Er zijn vlotte verbindingen met trein 
(station Wijgmaal) en bus.

Luxueus duplexappartement met veel lichtinval te koop gelegen in Het Groot 
Park te Lovenjoel. Unieke locatie, te midden van een oase van groen en rust, 
met een vlotte bereikbaarheid naar de Tiensesteenweg die Leuven en Tienen 
vebindt. Daarnaast liggen de ring rond Leuven, E40 en andere belangrijke 
invalswegen op een boogscheut van het Park. Dit appartment ligt in het Sint-
André paviljoen en beschikt over alle hedendaagse comfort op een prachtige 
ligging waar rust verzekerd is. Verkoop onder registratie.

Prachtig villa in een rustige woonwijk op een perceel van maar liefst 32 are 
met een mooi uitzicht op de groene omgeving. Deze woning werd slechts 
enkele jaren geleden volledig gerenoveerd. De woning bevindt zich in een 
rustige residentiële straat in een groene omgeving. Daarnaast heeft de woonst 
een strategische ligging vlakbij Leuven en is er een goede verbinding naar 
Brussel. Vlotte toegankelijkheid met de fiets of het openbaar vervoer.

EPC 861 kWh/m²

EPC 214 kWh/m²EPC 157 kWh/m²

EPC in aanvraag

NIEUW

NIEUW

sted. Inl. in aanvraag

sted. Inl. in aanvraag

Ondernemingsnr.: BTW 0464.374.830  |  Erkend vastgoedmakelaar Belgie BIV 502.346  |  Onderworpen aan de deontologische code BIV

ONS VOLLEDIG AANBOD KAN U TERUGVINDEN OP 

Leopold Vanderkelenstraat 22   |   3000 Leuven   |   016 23 21 45   |   info@bvm-vastgoed.be

www.bvm-vastgoed.be

DIT IS
SLECHTS EEN

GREEP UIT ONS
ACTUEEL
AANBOD!

Vraagt u zich af hoeveel uw woning waard is of wilt u uw woonst graag verkopen? 
Aarzel dan niet om ons te contacteren voor een vrijblijvende schatting.

Onze beste wensen voor 2020!

EPC Klasse C €345.000

TE KOOP - TIENEN 

TE KOOP - HERENTTE KOOP - LEUVEN

Op zoek naar een ruime gezinswoning in de buurt van Leuven? Dan is deze rijwoning met 4 
slaapkamers en tuin in het charmante Wilsele zeker het bekijken waard! Op de gelijkvloers vindt 
u de lichtrijke woonkamer en de uitgeruste keuken met eethoek met uitzicht op veranda en tuin. 
Naast de leefruimte bevindt zich de badkamer. De woning beschikt ook over een droge kelder. De 
tuin is de perfecte plek om te genieten van het buitenleven of om te barbecueën met vrienden 
en familie. Deze woning is ideaal voor iedereen die op zoek is naar rust vlakbij Leuven centrum!

EPC Klasse C  €445.000 

TE KOOP - LEUVEN

BVM Vastgoed verkoopt momenteel verschillende opbrengstpanden, luxueuze woningen,

nieuwbouwappartementen en winkelpanden. Allemaal op toplocaties in regio Groot Leuven.

BPZKD00E

NIEUW

Deze rijwoning is gelegen in een rustige straat zal u zeker bekoren. De woning heeft vier slaapka-
mers en is volledig onderkelderd. Daarnaast beschikt ze ook over een prachtige tuin waar u heerlijk 
kunt ontspannen. Als u op zoek bent naar een woning met karakter en charme, en met voldoende 
ruimte zowel binnen als buiten om te ontspannen en te genieten, dan is deze woning iets voor u. 

Interesse? 
Aarzel niet en contacteer BVM Vastgoed op 016 23 21 45 of via info@bvm-vastgoed.be 

NIEUW

NIEUW

CMYK
RGB
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CMYK
RGB
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0 / 100 / 100 / 0
227 / 6 / 19 
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7621C

KLEUR

LETTERTYPE

AGUDA BLACK

 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 
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Wenst u graag een vrijblijvende waardebepaling van uw woning?  
Contacteer ons via: info@bvm-vastgoed.be of 016 23 21 45

EPC Klasse E €525.000

Zeer ruime halfopen-bebouwing gelegen op een zeer gegeerde locatie te Kessel-Lo, ideaal gelegen in de 
nabijheid van het Becker Remyplein met al zijn faciliteiten. Bijkomend is er nog een aparte garagebox waar 
de landmeter momenteel het nodige aan het doen is om dit bij het bestaande perceel bij te voegen. Deze 
garagebox zit tevens inclusief de prijs. ‘Dit pand kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door 
de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de 
website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.energiesparen.be/renovatiever-
plichting-residenti%C3%ABle-gebouwen-2023.’ 

EPC Klasse E €750.000

Ruime architecturale woning met vier slaapkamers en grote bureau of praktijkruimte, op perceel van 
17a58ca! De woning beschikt tevens over een aangename tuinkamer en mooie grote tuin om te zonnen 
of te entertainen. Deze woning heeft de nodige renovaties nodig om te schitteren in al zijn pracht. Maar 
met de juiste investeringen en een beetje creativiteit, kunt u deze woning omtoveren tot uw droomhuis. 
Het seventies ontwerp biedt talloze mogelijkheden voor renovaties en aanpassingen. ‘Dit pand kan on-
derhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële 
gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap 
via https://www.energiesparen.be/renovatieverplichting-residenti%C3%ABle-gebouwen-2023.’ 

NIEUW
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Kwadraat nv - 016 72 01 07 - info@kwadraat.be

KORTENBERG, Duurzame Stadsvilla 

Kammestraat 71. Welkom in deze 100% instapklare villa vlakbij Leuven, Zaventem  

& Kampenhout. Binnenin deze verfrissende woning vindt u  o.m. een ruime, lichtrijke 

leefruimte, een prachtige open keuken, 3 slaapkamers waarvan een heerlijke mas-

tersuite en een 2de badkamer met een dubbele wastafel en inloopdouche. De volle-

dige woning werd voorzien van fraaie schilderwerken, verlichtingsarmaturen en 

gordijnen op het gelijkvloers en een mooie, aangelegde tuin. Last but not least is 

deze woning volledig future proof (E-peil 30) d.m.v. de installatie van o.a. een geo-

thermische warmtepomp. 634.000 euro excl. kosten. Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv.

www.kwadraat.be

Kwadraat reikt u het ultieme wonen aan: gloednieuw, toonaangevende architectuur, bouwtechnisch geavanceerd en met een 

uitdagend energiezuinig en ecologisch draaiboek (zero CO2-emissie). Maar ook luxueus, waardevol en fijn afgewerkt, vaak 

100% instapklaar. Woningen van Kwadraat stralen dan ook een tijdloze klasse uit, met de kracht en de persoonlijkheid die 

alleen de beste kwaliteit verschaft. Al onze pareltjes vindt u op www.kwadraat.be.

Een verrassend aanbod ...

BIERBEEK HEVERLEEKESSEL-LO

Rotspoelstraat 102-104. Prachtig duo in 

Egenhoven, vlakbij Imec, Gasthuisberg, op fiets-

afstand van Leuven Centrum en toch omgeven 

door groen (Egenhovenbos, Arenberg)... 

Bovendien super duurzaam met o.a. geothermi-

sche warmtepomp.  Vanaf € 1.183.000 excl. 

kosten.  Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv.

Zavelstraat 94-96. Twee fantastische villa’s 

(reeds 1 verkocht) op percelen van 13 are met 

o.m. een zonovergoten leefruimte met open 

keuken, 5 kamers, 2 badkamers, aparte   

tv-ruimte... en uiteraard een fantastisch E-peil 

24. € 1.0.56.000 excl. kosten.                                             

Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv.

Waversesteenweg 134-134A. 2 tijdloze villa’s 

op percelen van 12 en 13 are met heerlijk uit-

zicht achteraan. Grote living, aparte tv-ruimte 

en berging, 6 kamers, 2 badkamers, deels 

onderkelderd, geothermische warmtepomp 

(zero CO2!), regenwaterrecuperatie... Vanaf 

994.000 euro excl. btw.  Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv.


