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MENSEN VAN BIJ ONS
LEUVEN

HAASRODE

VERKEER MOET LANGS TIJDELIJKE NOODRIJWEG

De Radijs leert biologisch tuinieren
Bij de bio-vereniging ‘De Radijs’ uit
Haasrode (Oud-Heverlee) maken
het bestuur (foto) en de leden zich
op voor het lente- en het zomeroffensief. «Sedert ons ontstaan, bijna 35 jaar geleden, hebben we getracht de mensen zoveel mogelijk
aan te zetten om milieubewust hun
stukje grond te bewerken, in harmonie met de natuur te leven, om
compost te maken, eigen gezonde
groenten en fruit te telen zonder
het gebruik van chemische middelen, kortom, om zoveel mogelijk de
natuur te respecteren», zegt voorzitter René Winters. Om anderen
te laten delen in hun hobby nodigen zij alle geïnteresseerden uit op
hun snoeiles, op zaterdag 19
maart, om 13.30 uur bij de familie
Adriaenssens-Leijssens in de Blandenstraat 139 in Haasrode. De Radijs organiseert ook een plantenbeurs op 16 april in zaal ‘De Linde’
in Blanden.

Studenten KHLeuven
halen brons in Canada
Sofie Jacobs, Tim Poncelet, Nicolas
Rainchon en Valentien Vanuytven,
vier studenten van de economieafdeling van de KHLeuven, hebben
vorige week brons gehaald op de
NIBS 2011 Case Competition in
Newfoundland, Canada. Ze namen het op tegen negen andere
studententeams van over de hele
wereld. Zo moesten ze business
problemen en vraagstukken analyseren en een strategie bepalen
en verdedigen tegenover een jury.

WEZEMAAL

Het Leuvense team wist als enige
van Europa door te stoten naar de
halve finales. Een uitzonderlijke
prestatie in een competitie die traditioneel gewonnen wordt door
Canadese of Amerikaanse ploegen. Ook nu was het een Canadees
team dat won, de Leuvenaars
mochten met een eervolle derde
plaats naar huis. Ze waren niet alleen een pak ervaring rijker, maar
ook een aantal internationale contacten. Foto Vertommen (KBH)

Foto Vertommen (VDWH)

Week tegen pesten afgesloten voor Antipestmuur

HERENT

Het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant start maandag grote werken aan de Omleiding (N26) in Herent. Die zullen minstens tot
eind juni duren. Al die tijd zal het verkeer over
een tijdelijke noodrijstrook kunnen passeren.
Volgens AWV zijn vooral de eerste weken wachttijden niet uit te sluiten.
SVEN PONSAERTS

Parkeervakken
«Het pas een jaar geleden vernieuwde asfalt van de door het
winterweer zwaar aangetaste
Omleiding wordt uitgebroken en
vervangen door een volledige

LEUVEN

OPEN M geeft kansen aan
lokaal talent

De leerlingen van de gemeentelijke basisschool van
Wezemaal (Rotselaar) deden onlangs actief mee
aan de ‘Week tegen pesten’; een initiatief van het
maandblad Klasse. De hele week voor de Krokusvakantie stond in alle klassen van het eerste tot het
zesde leerjaar in het teken van de sensibiliserings-

campagne tegen pesten. «Alle leerjaren werkten de
hele week rond het thema», zegt directeur Ingrid
Didden.
«Onder meer het onderscheid tussen pesten en plagen kwam aan bod. Iedereen gaf via tekeningen en
leuzen op onze reusachtige ‘Antipestmuur’ zijn kijk

LEUVEN/ROTSELAAR

Foto Ponsaerts (SPK)

Heemkring zoekt info over ‘Gazet van Campenhout’

opening, vrijdag, zaterdag en zondag volgt de opening voor het grote publiek. Dan is de winkel telkens
open van 16 tot 21 uur, nadien is hij
elke dag open, behalve zondagna-

middag en maandagvoormiddag.
Stepato verkoopt schoenen voor
volwassenen, van goedkope
exemplaren tot dure merken.
Foto Vertommen (KBH)

LEUVEN/BOUTERSEM

De eind vorig jaar opgerichte Kampenhoutse ‘Heemkring Campenholt’ is op zoek naar alle beschikbare informatie over de ‘Gazet van
Campenhout’. «Via-via kwamen
we onlangs in het bezit van twee
exemplaren van de krant, die voor
het eerst verscheen op 12 november 1911», zegt Gerry Croon van de
heemkring. «Het eerste exemplaar
is een proefnummer met lokaal
nieuws over Kampenhout en buurgemeenten, en berichten over de
nakende oorlog, geboortes, overlijdens en ongelukken», toont
Croon. «Omdat we ook over een
exemplaar van 16 februari 1913 beschikken, gaan we er van uit dat de
krant wel degelijk is verschenen»,
zegt voorzitter Marcel Andries.
«Verder ontbreekt echter alle info.
Hoe lang heeft de krant bestaan?
Zijn er nog andere exemplaren beschikbaar? We vernemen het
graag allemaal», aldus de be-

Museum M in Leuven en het provinciebestuur van Vlaams-Brabant hebben een project op poten
gezet om kansen te geven aan lokale beeldende kunstenaars. Met
OPEN M, een gloednieuw tentoonstellingsproject, krijgen de
geselecteerde kunstenaars in de
zomer de kans om hun werk tentoon te stellen in de zalen van M.
«We geven niet alleen de mogelijkheid om hun werk op een
unieke locatie aan het grote publiek te tonen», zegt gedeputeerde Elke Zelderloo. «Ook mogen ze
samenwerken met een curator en
andere kunstenaars. Een echte
buitenkans dus.»
Alle beeldende kunsten komen
aan bod: schilderkunst, beeldhouwkunst, tekenkunst, grafiek,
video, fotografie, installatie en
performance. Bij de inschrijving
kan de kunstenaar maximum vijf
recente werken voorstellen: die
dient hij kort te motiveren. Curator Johan Pas selecteert de deelnemers, samen met een professionele jury. Dossiers indienen kan
tot 29 april, in mei volgt de bekendmaking van de geselecteerde kunstenaars, de tentoonstelling loopt van 10 juli tot 21 augustus. (KBH)
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stuursleden van Campenholt dat
de aanleg van een eigen documentatiecentrum plant. Meer info:

www.kampenhout.be/heemkring
of via 0474/48.06.32.
Foto Sven Ponsaerts (SPK) (SPK)
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nieuwe opbouw met onderfundering, fundering en een bitumeuze verharding», klinkt het bij
het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. «Er komen
ook planten en parkeervakken.»

Het kruispunt van de Omleiding met de Wijgmaalsesteenweg en de Onze-Lieve-Vrouwstraat. SPK
gen voor mogelijke verkeershinder zou kunnen zorgen.

Kans op files
«Vooral de eerste weken bestaat
er kans op files. Na het aanbrengen van de asfaltlaag - wellicht in
de paasvakantie - zullen de aansluitingen met de Wijgmaalsesteenweg en andere ‘zijtakken’
wel gedurende een weekeinde
worden afgesloten. Later zal dat
ook nog eens het geval zijn voor
de zijstraten langs de binnenkant

van de Omleiding», aldus nog het
AWV. De grootste verbetering in
verkeersveiligheid komt er voor
de fietsers.

Fietspaden
«Over de gehele lengte van het 1,2
kilometer lange traject komt aan
de buitenzijde van de N26 een
dubbelrichtingsfietspad», weet
Herents schepen van Mobiliteit
Arlette Caes (sp.a). «Aan de binnenzijde wordt dat een enkelrichtingsfietspad. Tussen de Bel-

senakestraat en de Wijgmaalsesteenweg wordt ook een dubbelrichtingsfietspad langs de binnenzijde van de Omleiding aangelegd. Het fietsverkeer zal met
een vrije berm en/of parkeervakken van het autoverkeer worden
gescheiden. Tijdens de gehele
duur van de werken moeten de
fietsers omrijden. De Mechelsesteenweg door het dorp doet
daarbij dienst als ‘doorgaande
fietsverbinding’», aldus nog schepen Caes.

LEUVEN

Internationaal jeugdtheaterfestival bij toneelschool JONNA
De Leuvense vzw JONNA, vooral
bekend vanwege haar toneellessen en creatieve workshops,
heeft deze week een nieuwe
‘Youth on Stage’ lopen. Dat is een
internationaal jeugdtheaterfestival waarop groepen uit de hele
wereld afkomen.

Bij JONNA loopt deze week ‘Youth on Stage’. Foto Vertommen

LEUVEN

klassieke en ook hedendaagse muziek», zegt voorzitter Roger Van
Hoorickx. «Momenteel wordt ons
orkest geleid door de Japanse Horië Sayaka, tevens een clavecimbelvirtuose.» De drie eerste lezers
van Het Laatste Nieuws die bellen
naar het nummer 0485/15.05.03
krijgen gratis toegang voor het
concert.

De auto die dinsdagnamiddag
werd aangetroffen in de Vaart in
Herent was gestolen. Uit onderzoek van de politie bleek dat de
BMW in 2009 was buitgemaakt
bij een diefstal in een zijstraat van
de Diestsesteenweg in Kessel-Lo
(Leuven). Het is voorlopig niet
duidelijk of de auto gebruikt
werd bij het plegen van een misdrijf. Evenmin is het geweten
wanneer de wagen in het water
werd gedumpt ter hoogte van de
Vaartdijk en de Hambosstraat op
de grens van Wijgmaal (Leuven)
met Herent. Dinsdag merkte een
schipper dat hij iets had geraakt
in het water. Bij een controle
werd de auto van iemand uit de
buurt van Kortenberg aangetroffen. Het wrak werd in de loop van
de avond op het droge gehesen.
De politie onderzoekt wat er zich
precies heeft afgespeeld. (KDL)

HEVERLEE

Bottleneck
Tijdens de wegenwerken blijft
verkeer in beide richtingen mogelijk. «Er zal in verschillende fasen worden gewerkt. Aan de binnenkant van de N26 zal volgende
week een tijdelijke rijweg worden aangelegd zodat het verkeer
ten alle tijden in beide richtingen
zal kunnen passeren», aldus de
bevoegde werfleider. «Eerst zal de
weg richting Mechelen worden
heraangelegd en schuift al het
verkeer een rijstrook op richting
Herent centrum.» De werflichten
die ter hoogte van het kruispunt
met de Wijgmaalsesteenweg zullen worden opgesteld, vormen
volgens het AWV de enige echte
‘bottleneck’ die in beide richtin-

In Vaart gedumpte
auto was gestolen

Inbrekers bij Regionaal
Landschap Dijleland

«We ontvangen deze week een
hoop jongeren tussen 14 en 21
jaar», zegt Els Gysembergh van
JONNA.
«Tsjechië, Zimbabwe, Hongarije,
Marokko, Litouwen, Italië: veel
exotischer kan je het niet bedenken. Na 2003, 2005 en 2007 zitten we intussen al aan onze derde

editie. In 2009 kon YOS jammer
genoeg niet doorgaan. We planden toen een festival met de verschillende gemeenschappen van
ons land, maar daar was jammer
genoeg geen interesse voor. En
dus gaan we opnieuw internationaal.» Op het programma deze
week: voorstellingen van alle
groepen, nabesprekingen, workshops muziek, Afrikaanse dans,
beeldend atelier en theater, repetities, een festivalkrant, uitstappen naar Brussel en Leuvenen
monstertjes knutselen. Die laatste worden donderdag tijdens
een stadsspel losgelaten op het
Ladeuzeplein. (KBH)

Inventaris van 2.000 weekendverblijven

De provincie Vlaams-Brabant heeft een inventaris gemaakt van alle clusters met weekendverblijven op haar grondgebied.
Dat is de eerste stap in de aanpak van de problematiek van permanent wonen in tweede
verblijven, een project dat vorig jaar van start
ging als een samenwerking tussen de provincie, de betrokken gemeenten en studiebureau

Grontmij. Eind februari keurde de deputatie
de inventaris van zo’n 2.000 weekendverblijven goed. Voor elke cluster werd een fiche opgemaakt met de ruimtelijke, juridische en
maatschappelijke situaties. Nu komt het erop
aan om per cluster naar oplossingen te zoeken. «Globaal zijn er twee mogelijkheden»,
zegt gedeputeerde Julien Dekeyser (Open
Vld). «Behoud van de bestemming en dus
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geen toelating tot permanent wonen en domiciliëring. Ofwel de wijziging van de juridische zonering naar zone voor recreatief of sociaal buitenwonen waar domiciliëring is toegestaan. Vanaf dit najaar moet er meer duidelijkheid zijn over welke richting we per cluster
willen opgaan.» De oplossingen krijgen uiteindelijk vorm in provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. (KBH)

De natuurvereniging Regionaal
landschap Dijleland op de Naamsesteenweg in Heverlee (Leuven)
kreeg inbrekers over de vloer.
Woensdagochtend werd de inbraak op het administratief adres
van de natuurvereniging vastgesteld. De juiste omvang van de
buit is nog niet gekend. (KDL)

BOORTMEERBEEK

Verboden wapens
Een man (28) uit Boortmeerbeek
is in de nacht van dinsdag op
woensdag in Mechelen tegenhouden met verboden wapens op
zak. Zijn voertuig met Nederlandese nummerplaten werd omstreeks 1.30 uur op de Leuvensesteenweg aan de kant tijdens een
anti-inbraakactie. De bestuurder
bleek in het bezit van een vouwmes en had ook een tweede
exemplaar in zijn wagen liggen.
De politie nam de messen in beslag. (KML)

LEUVEN

Gewonde bij ongeval op
Koning Boudewijnlaan
Bij een ongeval op de Koning Boudewijnlaan in Leuven raakte de
28-jarige Jan J. uit Bertem gewond. Jan J. botste met zijn auto
op de wagen van de 47-jarige Ingrid C. uit Huldenberg, die vertraagde voor het oranje verkeerslicht. Door de laagstaande zon
had de man zijn voorligger niet
gezien en reed er zonder remmen
op in. De wagen van Ingrid C.
vloog door de slag tot tegen de
paal van het verkeerslicht. Jan J.
liep lichte verwondingen op door
de airbags die opengingen door
de slag, hij werd rond 18 uur overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven en mocht die
avond nog het ziekenhuis verlaten. Ingrid C. had wat pijn in de
halsstreek en de knieën, maar
vond een overbrenging naar het
ziekenhuis niet nodig. Beide bestuurders legden een negatieve
ademtest af. De twee auto’s werden getakeld. (KDL)

BIJ
DUURT DE
BOUWBEURS TOT 31 MAART!
Waarom naar een overdrukke bouwbeurs gaan als je je nieuwe tegels in alle rust kan
kiezen in onze inspirerende showroom van 1.100m² met ruim 800 tegelsoorten?
En tegen even scherpe beursvoorwaarden! Professioneel advies en gratis parking
inbegrepen. Kom dus zeker langs en overtuig jezelf. Ook op zondag.
Onze tegels en natuursteen komen
rechtstreeks van de fabrikant en zijn
gegarandeerd 1ste keustegels!

Kamerorkest Stringendo geeft
krokusconcert
Het kamerorkest Stringendo dat in
1998 in Boutersem ontstond en bestaat uit een 20-tal enthousiaste
muzikanten maakt zich op voor
zijn jaarlijkse concert. Dat vindt
deze keer plaats op zaterdag 19
maart om 19.30 uur in het Lemmensinstituut, in de Herestraat 53
in Leuven.
«Ons repertorium is zeer gevarieerd: barok, romantiek, lichtere

de speelplaats opgevoerd. Binnenkort start in de basisschool de ‘SAM-week’.
«SAM staat voor Samen met Mekaar en gaat over
respect voor mekaar en het toepassen van sociale
vaardigheden», aldus nog directeur Didden.

KAMPENHOUT

Schoenwinkel
Stepato opent
de deuren
Leuvenaar Yves Vanderwegen
opent samen met zijn gezin dit
weekend een nieuwe schoenwinkel in Rotselaar. Stepato neemt de
plaats in van juwelierszaak Guy
Zekl in de Stationsstraat 22. Vanderwegen en zijn vrouw Carine zijn
niet aan hun proefstuk toe. Tot
twee jaar geleden baatten ze het
bekende café Pinxtermolen in Kessel-Lo uit, en ze staan ook al 25 jaar
op de markten van Leuven en Heverlee met hun schoenenkraam.
«Het was mijn dochter Stephanie
die met het idee van een schoenwinkel kwam», zegt Vanderwegen. «Ook haar vriend Kenny zit
mee in de zaak. Voor mij is het de
laatste uitdaging, maar Stephanie
en Kenny kunnen de zaak later verder zetten.» Vandaag is er de VIP

op het onderwerp. De steeds wederkerende boodschap daarbij was: ‘Pesten doen we niet!’», haalt de
directeur als voorbeeld de door leerlingen gevonden
slagzin ‘Pesten doen we niet, dat is helemaal kierewiet’ aan. Ook werd een antipestlied en bijhorend
dansje ingestudeerd en tijdens de slothappening op

HERENT/LEUVEN

Grote werken aan Omleiding
Maandag beginnen de grote werken die de Omleiding (N26) in
Herent tussen de spoorwegtunnel en het kruispunt met de Tildonksesteenweg niet alleen een
nieuwe, definitieve asfaltlaag
moet opleveren, maar de doorgangsweg op de as Leuven - Mechelen ook verkeersveiliger zullen maken. Waar de Omleiding
vandaag nog uit drie rijvakken
bestaat, zal de rijweg in beide
richtingen worden herleid tot een
éénvaksbaan. Beide baanvakken
zullen ook door een betonnen
middengeleider worden gescheiden. De kruispunten met de Wijgmaalse- en Tildonksesteenweg
worden eveneens gebruiksvriendelijker ingericht.
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THUIS IN TEGELS

Westmeerbeeksesteenweg 41 - 2221 Booischot (nabij Heist o/d Berg) Tel.: 015 22 94 70
info@eurostone.be - www.eurostone.be - open: ma tot vrij: 10-12u en 13-18u - zat: 10-18u
Iedere zondag van 10 tot 18u - woensdag gesloten

Foto Vertommen (VDWH)
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