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LOVENJOEL

MENSEN VAN BIJ ONS

Strijkatelier opent de deuren
Lovenjoel heeft sinds kort een strij-
katelier en een poetsservice. Ini-
tiatiefneemster achter de nieu-
wigheid is Sonia Libboton van lin-
geriewinkel Sonia. «Het idee om
met een strijkatelier te beginnen,
bestaat al lang», vertelt ze. «Sa-
men met de dienstencentrale ben
ik over dat idee beginnen naden-
ken. Uiteindelijk bleek dat hier in
de streek nog geen strijkatelier ac-
tief was. Daarmee is de bal aan het
rollen gegaan.» 

Voor Libboton wordt het een hele
klus om zowel een lingeriezaak als
een strijkatelier draaiende te hou-
den. 
«Dat valt wel mee», denkt ze. «De
lingeriezaak hebben we omge-
vormd tot een speciaalzaak voor
grote maten. Dat bestond ook nog
niet in de regio. Daardoor spreken
we een zeer specifiek publiek aan
en is de combinatie van beide acti-
viteiten zeker mogelijk.»

Foto Vertommen (JVBH)

LEUVEN

3.833 euro voor Zeepreventorium
Bert Poffé, de avonturier die on-
langs naar Chili trok voor de lood-
zware marathon Atacama Cros-
sing, heeft in totaal 3.833 euro in-
gezameld voor het Zeepreventori-
um in De Haan. «Ik ben blij dat ik
deze expeditie tot een goed eind
heb gebracht», zegt Poffé. «Maar
ik ben nog meer tevreden dat ik
dankzij dit avontuur meer aan-
dacht heb kunnen vragen voor het
Zeepreventorium. Het is mijn be-
doeling om aan elke expeditie een
sociaal doel te koppelen. Het inge-

zamelde geld zal zeker van pas ko-
men.» 
En daar stopt het niet bij. «Net voor
ik naar Chili vertrok, werd het land
getroffen door een zware aardbe-
ving», vervolgt Poffé. «Die zette
het Zeepreventorium en mezelf
aan om opnieuw de handen in el-
kaar te slaan. Maar deze keer om
geld in te zamelen voor de slacht-
offers van de natuurramp. We krij-
gen daarbij de hulp van heel wat
Chilenen in België.» Info: www.chi-
le88.be. Foto Vertommen (KBH)

TREMELO

Tiroler Instuif-party
in parochiezaal
Een vriendengroepje van café De Met-
tenberg in Tremelo organiseerde afgelo-
pen weekend een ‘Tiroler Instuif’-party.
Ze toverden de plaatselijke parochiezaal
om tot een Oostenrijkse après-skiloca-
tie. «Binnen een tweetal weken zijn we
weer weg», lacht Bertrand Eraly, één van
de bezielers van de Tirolerfuif. «Dan
trekken we voor een week naar het Oos-
tenrijkse Ischl. Het is al de vijftiende keer
dat we vanuit het café naar Oostenrijk
gaan», weet Bertrand. 
«Met de opbrengst van deze Tirolerfuif
kunnen we in Oostenrijk een goede
après-ski doen», besluit medeorganisa-
tor Kurt De Cock. Foto Ponsaerts (SPK)

KEERBERGEN

Basisschool
schenkt ‘Kris &
Yves’ 1.350 euro
Om het bouwproject ‘Kris en Yves
gaan bouwen’ van de Keerbergse
vzw Rozemarijn te steunen,
schonk de basisschool van het Sint-
Michielsinstituut onlangs 1.350
euro. 
Dat bedrag werd verzameld met
verschillende acties, waaronder
een aantal kerstacties. Koen Dries,
directeur van het centrum dat vol-
wassen gehandicapten begeleidt,
kwam de schenking van de Keer-
bergse school samen met vier, on-
der wie de twee bekendste, gasten
dankbaar in ontvangst nemen. De
werken voor het nieuwbouwpro-
ject van vzw Rozemarijn aan de
Dijle in Haacht beginnen binnen-
kort. 
Het project, met woongelegenheid
voor twintig personen met een

LUBBEEK Milieuraad verzamelt 134 kilogram zwerfvuilnis
De Lubbeekse milieuraad heeft zon-
dag het startschot gegeven van een
campagne tegen zwerfvuilnis. Voor
de gelegenheid trokken de leden van
de milieuraad zelf de straten op om
het vuilnis op te rapen. Aanleiding van
de actie is de toename van zwerfvuil-
nis. «We merken bijvoorbeeld bij de
glasbollen dat er in toenemende mate
afval achtergelaten wordt», merkt
schepen van Milieu Martine Vanbever
op. De actie was het begin van een
ambitieus project. «Het is de bedoe-
ling dat we peters en meters aandui-
den per straat of buurt. Op die manier
willen we inwoners betrekken bij de
problematiek en in de toekomst gro-
tere acties houden tegen zwerfvuil-
nis.» De ophaalactie in de Gellenberg
en een deel van de Bollenberg zorgde
voor negentien volle vuilniszakken,
goed voor 134 kilogram zwerfvuilnis.

Foto Vertommen (JVBH)

WIJGMAAL Wim Tobback kookt voor overvol restaurant

Wim Tobback, de zoon van Leuvens burgemeester Louis Tobback en
advocaat in het dagelijkse leven, heeft zich afgelopen zaterdag ont-
popt tot een schitterende gastkok in restaurant De Fabrieken van
Remy in Wijgmaal. Bij gebrek aan een vaste kok doet De Fabrieken
van Remy regelmatig beroep op gastkoks, die eenmalig plaatsnemen
in de keuken. Deze keer wist zaakvoerder Arne Mortelmans Wim Tob-

back te strikken, een fervente hobbykok. Opvallend was dat de be-
schikbare plaatsen in een mum van tijd gereserveerd waren. En om
niet af te gaan, deed Tobback dan maar een beroep op enkele van zijn
collega’s uit de kookclub. De reacties van de klanten waren heel posi-
tief. Met het etentje werd 804,60 euro ingezameld voor een goed doel:
Basket on Wheels. Foto Vertommen (KBH)

handicap en vijf plaatsen voor
dagopvang, kost ongeveer 3,2 mil-
joen euro. Voormalig ‘Man bijt

Hond’-reporter Yves zal in het
nieuwe centrum gaan wonen, ter-
wijl zijn compagnon Kris er over-

dag zal verblijven. Meer acties op
www.krisenyvesgaanbouwen.be.

Foto Ponsaerts (SPK)

De Leuvense strafrechter behan-
delt op 21 juni de zaak tegen Mar-
leen G. (44), die wordt beschul-
digd van diefstal in elf service-
flats van residentie Ter Korbeke
in Bierbeek. De slachtoffers
speelden geld en kostbare juwe-
len kwijt.

De vrouw uit Leuven sloeg toe
tussen 25 mei en 17 juni 2009. Ze
was als poetsvrouw aan de slag
bij onder meer Joseph Fonteyn
en Amelie Adams, beiden 82 jaar
oud. 

«De eerste keer was het al prijs»,
getuigt Amelie. 
«De vrouw ging aan de haal met
mijn verlovingsring, die 62 jaar
oud was. We dachten eerst dat
we het juweel hadden verlegd,
maar toen we het niet terug von-
den waren we zeker. Toch is de
dievegge nog twee keer bij ons
langs geweest. Dat gaf ons een
onaangenaam gevoel.» 

Buit spoorloos
De poetsvrouw liep tegen de
lamp na klachten van bewoners

van tien andere serviceflats. 
Joseph en Amelie waren de enige
bewoners die in de rechtszaal
aanwezig waren. De advocaat
vraagt één euro voorlopige scha-
devergoeding. De buit werd niet
teruggevonden. 
«Wellicht zijn de juwelen ver-
kocht», berust Joseph. «Als ik ga
slapen, denk ik er nog steeds
aan», besluit Amelie. 
De dievegge moet zich op 21 juni
verantwoorden voor de correc-
tionele rechtbank in Leuven.

(MVH)

KIRSTEN BOSMANS

Op 24 april wordt Zonnekompas
omgetoverd tot het allereerste
‘raw food restaurant’ van Leuven.
Bedoeling is mensen op een een-
voudige manier te laten kennis-
maken met de ‘rauwe keuken’.
«Het is voorlopig eenmalig», zegt
Stefan Lemoine van het Ethisch
Vegetarisch Alternatief (EVA). 

Demi Moore
«Maar eigenlijk zouden we het
Crudo Café (zoals het initiatief
heet) graag maandelijks organi-
seren. Natuurlijk moeten de reac-
ties dan wel een beetje meeval-
len. In Amerika zijn er restaurants
die enkel gericht zijn op rauw
voedsel. Daar is het echt in ‘trek’,
met beroemde aanhangers zoals
bijvoorbeeld Demi Moore en

Pierce Brosnan. Hier is het nog
niet zo bekend en dat hopen we
te veranderen.»
Maar wat houdt die rauwe keu-
ken precies in? «Ons eten bevat te
veel vlees, vetten en suikers», zeg-
gen Lemoine en mede-initiatief-
nemer Jan De Ceuleneer. 
«Raw food staat daar lijnrecht te-
genover. Het maakt geen gebruik
van dierlijke producten, enkel
van rauwe en verse producten
zonder ze te bewerken of op te
warmen. Ja, opwarmen tot 46
graden mag, omdat daarboven
pas een chemisch proces in wer-
king treedt, maar koken is dus uit
den boze. Een bekend voorbeeld
van rauw voedsel is Gazpacho
soep en zo zijn er veel smaakvolle
en kleurrijke bereidingen moge-
lijk.» 
Een greep uit het menu dat op 24

april geserveerd wordt: paprika-
soep met munt, Thaise wortel-
soep, champignon- en broccoli
curry en kokos- en walnotencake.
«We maken alles zelf klaar», ver-
volgt Lemoine. «Ik verdiep me al
een dik jaar in de rauwe keuken
dus ik heb al ervaring. Zelf pro-
beer ik 50 procent rauw te eten,

dus elke dag minstens één rauwe
maaltijd. Maar ik ken mensen die
100 procent rauw eten. Die bewe-
ren dat ze zich veel beter voelen
en nooit meer ziek zijn. Pas op,
daar is iets van. Praktisch gezien is
het voor mij onmogelijk om enkel
nog rauw te eten. Ik hang ook vast
aan de keuken op mijn werk en in

het buitenland is het niet eenvou-
dig om rauw te eten. Maar als ik
het een paar dagen doe, krijg ik
direct meer energie. Ik kan hel-
derder denken en heb meer kleur
in mijn gezicht.»
Voor meer info en inschrijvingen
voor het Crudo Café: www.vege-
tarisme.be/crudocafe.

Leuvens gemeenteraadslid Fons
Laeremans (CD&V) vraagt dat het
stadsbestuur van Leuven een op-
lossing zoekt voor het parkeer-
probleem in straten zonder beta-
lend parkeren en buiten de blau-
we zone. Laeremans stelt voor om
onder meer buurtparkings in te
richten.

«Ik stel vast dat er in heel veel
straten en buurten in onze stad
nauwelijks nog parkeermogelijk-
heid is voor de bewoners», aldus
Laeremans. 

Eigen garage
«En dat fenomeen doet zich voor-
al voor in straten met aaneenge-
sloten bebouwing en met wonin-

gen die niet beschikken over een
eigen garage. Daar vinden de be-
woners vaak geen vrije parkeer-
plaats meer in hun buurt.» 

Buurtparkings
«Het resultaat? Verkeerd of hin-
derlijk geparkeerde wagens en
bewoners die blokjes blijven om-
rijden om alsnog een parkeer-
plaats te vinden.» 
«Ik vraag dan ook maatregelen
van het stadsbestuur. Bijvoor-
beeld het inrichten van buurtpar-
kings, het voorbehouden van
parkeerplaatsen voor bewoners
met een speciale parkeerkaart en
de uitbreiding van de blauwe
zone.»

(KBH)
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Parkeerprobleem buiten blauwe zone

ETHISCH VEGETARISCH ALTERNATIEF SERVEERT RAUW ETEN

Eerste ‘raw food’ restaurant
Liefhebbers van lekker eten moeten op 24 april
in het Leuvense boekencafé Zonnekompas zijn.
Daar serveert EVA Vlaams-Brabant (Ethisch
Vegetarisch Alternatief) een viergangenmenu
met uitsluitend rauw voedsel. «In Amerika heb
je restaurants die enkel rauw eten serveren»,
zegt Stefan Lemoine van EVA. «Als je 100 pro-
cent ‘rauw’ eet, voel je je veel beter in je vel.»

Stefan Lemoine en Jan De Ceuleneer. Foto Vertommen

Bejaarden in Ter Korbeke bestolen door poetsvrouw

Joseph Fonteyn en Amelia Adams in het Leuvense 
gerechtsgebouw. Foto Vertommen

De grootste keuze aan de laagste prijs

OPENINGSUREN: dinsdag t.e.m. vrijdag van 10 tot 19 uur, zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 10 tot 12.30 uur, maandag gesloten. 
ST.-TRUIDEN: Hasseltsesteenweg 400, tel.: 011 70 20 20   BOUTERSEM: Leuvensesteenweg 222, tel.: 016 72 12 12   RIEMST: Tongersesteenweg 102, tel.: 012 440 440

                Vavantas is het speelgoedparadijs

van 10 tot 12.30 uur!

OPEN OP

ZONDAG

ST.-TRUIDEN
BOUTERSEM

RIEMST

K L E D I N G    L E D E R W A R E N    S C H R I J F W A R E N    S C H O E N E N    S P O R T    S P E E L G O E D    M U LT I M E D I A
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BIERBEEK

Dagbladhandel De Zavel verhuist na 30 jaar
ERPS-KWERPS

Een klant biedt uitbater Frank een lekkere fles aan. Foto Ponsaerts

Dagbladhandel De Zavel is na
ruim 30 jaar verhuisd. Van de Za-
velstraat trok de krantenwinkel
naar het beter toegankelijke kerk-
plein van Erps-Kwerps (Korten-
berg).

«Hier beschik ik bovendien over
30 vierkante meter extra winkel-
ruimte, waardoor onder meer het
aanbod wenskaarten kon worden
uitgebreid», legt uitbater Frank
Vos uit. 
«Jarenlang was in dit pand een
KBC-bankkantoor gevestigd en
daarna was het een computer-
winkel», weet de man die tot voor
twee jaar zelf nog gerant was van
een sportzaak en een schoenen-
winkel. 

«In 2008 heb ik dan De Zavel
overgenomen en sindsdien ben
ik mijn eigen baas. Ik doe zelf de
winkel maar op drukke momen-
ten krijg ik hulp van Jos Dewit»,
lacht Frank, die gisteren voor elke

klant een cadeautje had. 
«De verhuizing bracht ook al ge-
luk, want 35 spelers van een
groepspot wonnen hier afgelo-
pen weekend 6.700 euro met
Euro Millions.» (SPK)

LEUVEN

Opnieuw inbraken 
in horecazaken

Nadat zondagochtend twee min-
derjarige inbrekers werden opge-
pakt in café Foyer aan het de Lay-
ensplein waren er opnieuw inbre-
kers actief in Leuvense horecaza-
ken. 

De uitbater van een eethuisje op
de hoek van de Tiensestraat en de
Muntstraat betrapte zondag-
nacht rond 1 uur twee inbrekers
in zijn zaak. De daders namen de
benen.
Ook de zaakvoerder van een Itali-
aans restaurant op het Mathieu
de Layensplein kreeg inbrekers
over de vloer. De uitbater stelde
maandagochtend vast dat er wis-
selgeld was verdwenen. De da-
ders verschaften zich wellicht
toegang via het keldergat. Een
restaurant in de Muntstraat tot
slot kreeg eveneens dieven op be-
zoek. De buit bestaat uit een geld-
kistje met wisselgeld. 
Op de zolderruimte werd met be-
hulp van een hamer een kluis uit
de muur verwijderd. De kluis,
waarin voor enkele honderden
euro aan maaltijdcheques zaten,
werd gestolen. 
Omdat bij de daders die zondag-
ochtend werden opgepakt een
hamer werd aangetroffen, wordt
onderzocht of de betrapte jonge-
ren van Noord-Afrikaanse origi-
ne ook iets met deze twee laatste
inbraken te maken hebben. 

(SPK)

KESSEL-LO

Minderjarige dieven
Een bewoner van de Stadionlaan
betrapte zondagmiddag rond 13
uur twee jonge kerels in zijn wa-
gen die voor de deur stond gepar-
keerd. 
De man kon de jongen die in de
auto zat ter plaatse houden, de
tweede jongen kon vluchten met
zijn fiets. De betrapte dief bleek
een minderjarige uit Kessel-Lo te
zijn. 
Ook de tweede jongen, eveneens
minderjarig, kon even later op
zijn thuisadres worden aange-
troffen en werd verhoord door de
politie. De ouders van de minder-
jarigen werden op de hoogte ge-
bracht. 

(SPK)

HERENT

Tieners schieten
met nagelpistool

Een bewoonster van de Haacht-
straat riep zondagavond de poli-
tie omdat de tienerkinderen van
de buren met een nagelpistool op
luchtdruk naar haar voertuig
hadden geschoten. De wagen ver-
toonde lakschade. 

(SPK)

HAASRODE

Crash op E40
Op de E40 in Leuven gebeurde er
zondag rond 10.30 uur een kleine
kettingbotsing waarin drie voer-
tuigen waren betrokken. 
Bij het verkeersongeval, aan de
afrit Haasrode in de richting van
Brussel, liep één persoon ver-
wondingen op aan het hoofd. Het
slachtoffer werd naar het zieken-
huis overgebracht.

(SPK)
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