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LEUVEN

Vuurpijl raakt terras
In de Diestsestraat meldden
voorbijgangers dat feestvier-
dersvuurwerkafschoteninhun
richting. Op het herbert Hoov-
erplein klaagden bewoners
toen omstreeks 2 uur nog altijd
knaltuigwerdafgestoken.Min-
stens één bewoner op Leuvens
grondgebied liep materiële
schade op.Het glas van een ter-
rasdatbarsttetoenereenvuur-
pijl op tegenvloog. (KBH)

HEVERLEE

Aanleg fietstunnel
van start
Op 6 januari start het Agent-
schapWegenenVerkeermetde
bovengrondse herinrichting
van de Celestijnenlaan tussen
de Steengroevelaan en de Ka-
peldreef. Ook begint de aanne-
mermet de aanleg van de fiets-
tunnelonderhetkruispuntvan
deCelestijnenlaanendeKoning
Boudewijnlaan.Volgensdehui-
dige planning duren deze wer-
ken tot juni 2014, maar de hin-
derblijftbeperkttoteindmaart.
«Momenteel is de eerste fase
vandewerkenophetkruispunt,
eennieuwstukCelestijnenlaan
aan de kant van de Arenberg-
campus, voltooid», zegt Anton
De Coster van AWV. «Nu is het
dus tijd voor fase 2: de aanleg
van een fietstunnel en de bo-
vengrondse herinrichting van
hetkruispunt.Nadienvolgtdan
de laatste fase:deherinrichting
van het kruispunt aan de kant
van Gasthuisberg. Volgens de
huidige planning zullen alle
werkenachterde rugzijn inhet
najaar van 2014.» Tijdens deze
tweede fasewordt het eenrich-
tingsverkeer ingesteldopdeCe-
lestijnenlaan vanaf campus
Arenberg in de richting van de
Boudewijnlaan.Hetverkeerdat
van de Boudewijnlaan naar
Arenbergwil rijden,wordt om-
geleidviadeLeuvensering.Fiet-
sers zullenwel inbeide richtin-
genkunnendoorrijden.Ookhet
verkeer op de Boudewijnlaan
zal opnieuw 2x2 rijstroken ter
beschikkingkrijgen. (KBH)

LUBBEEK

N-VA in de bres
voor ALS
Over heel Vlaanderen schieten
momenteel acties voor Music
forLifeuitdegrond.OokinLub-
beek organisert de lokale jong
N-VA-afdeling op initiatief van
burgemeester Theo Francken
(N-VA) een ‘Music for Life Fuif’
in zaal De Schuur langs de Bin-
komstraat 10. «Vorig jaar stierf
eenvanmijnbestevrienden,Lo-
renz ‘de Lo’ Laevers, aan de slo-
pendeenfatalespierziekteALS.
Een goed doel kiezen voor Mu-
sic for Lifewasdusheelmakke-
lijk. Gewoonlijk gaan de op-
brengsten van onze geldop-
brengendeactiviteitennaarhet
ALS Laeversfonds. Maar voor
Music for Life kunnen enkel er-
kende vzw’s gekozen worden
dus werd het de vzw ALS Liga»,
legt Francken uit. De fuif gaat
zaterdagvanstartom21uur.De
feestnummers kunnen er voor
1 euro een plaatje aanvragen.
Deopbrengstgaat integralnaar
devzwALSLiga. (KHK)

KORBEEK-LO

Woonzorgcentrum
zoekt vrijwilligers
In september opende het nieu-
we woonzorgcentrum d’Eyc-
kenbrug langs de Tiensesteen-
weg in Korbeek-Lo de deuren.
Momenteelwoneneralzo’n45-
tal ouderen, maar er is nog
plaats. Zorgbehoevende oude-
ren kunnen zich inschrijven
met het juiste bewijs van de
huisarts. Geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met
EllenFoulonvia016/88.58.64of
opname@deyckenbrug.be. Het
woonzorgcentrum is eveneens
op zoek naar vrijwilligers voor
socialeencultureleactiviteiten.
Daarvoor kan iedereen contact
opnemen met Griet Celen via
016/88.58.64. (KHK)
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Grote Prijs Sven Nys kent recordopkomst
BAAL

KIRSTEN BOSMANS

De15deGrotePrijsSvenNyswerd
de laatste in handen van vzw
Wielerclub De Toekomst. Vanaf
volgend jaar nemen Golazo en
Nys, die de Balenberg samen
kochten, deorganisatie voorhun
rekening. Maar afscheid namen
de vorige organisatoren in
schoonheid. Hun laatste editie
werdnamelijkeenvoltreffer,met
meer dan 8.000 bezoekers. «Een
record», volgens Luc Iwens van
Wielerclub De Toekomst. «Nor-

maal schommelt ons bezoekers-
aantal rond de 7.000, maar dit
jaar zaten we daar ruimschoots
over.Volgensonshaddattweere-
denen.Enerzijdshetmooieweer:
we hebben in de voorbije 15 jaar
altijd regen gehad, dit jaar niet.
Anderzijds is Sven (Nys, red.) op
ditmoment enormpopulair. On-
danks zijn 37 jaar presteert hij
fantastisch: de mensen zien dat
graag. En vermits de Grote Prijs
Sven Nys ‘zijn’ wedstrijd is en de

bezoekers ook vooral supporters
van Nys zijn, was het dus extra
druk.»

Perfecte editie
Nys won met de vingers in de
neus. «Voor de supporters een
fantastisch moment», vervolgt
Iwens. «En voor ons was het een
perfecte editie. Eentje om te ont-
houden.»
Nietalleenop,maarooknaasthet
parcours zatde toongoed.Onder

anderebijde20ledenvandesup-
portersclubvanSvenNysuitBaal.
«Wij zaten om 8 uur vanmorgen
al pinten te drinken in Plaza, het
supporterscafé van Sven», klinkt
hetbijdeclub.«Geensinecure,na
oudejaarsnacht. Maar voor onze
heldhebbenwedatover.»
Ook Etienne Vancutsem (67) en
GretaJanssens(62)uitHaachtna-
men heel wat moeite om hun
idool aan te moedigen. «Wij vol-
genSvenoveral», zegthetkoppel.

«Deze week hebben we bijvoor-
beeld vijf veldritten op het pro-
gramma staan. Vanochtend wa-
renwealvroegopdebeen.Om10
uurstondenwealoponsplaatsje,
bovenop de berg, om een goed
zicht te hebben. Ons geluk kon
dus niet op toen we Sven zagen
winnen.Alshij stopt, stoppenwij
trouwens ook. Tenzij Thibau op
dat moment al goed zou preste-
ren.Andersvolgenwehetveldrij-
denvanaf danwelop tv.»

SvenNyswist eenmassamensennaar deBalenberg in Baal te lokken. Foto Vertommen

De 15de editie van de
Grote Prijs SvenNys
heeft gisteren een
massa volk naar de Ba-
lenberg in Baal gelokt.
In totaal zakten er
meer dan 8.000men-
sen af naar de veldrit,
een absoluut record
volgens organisator
Luc Iwens. Hij weet het
succes vooral aan het
mooie weer en de po-
pulariteit vanNys.
«Dankzij Nys’ over-
winning werd het een
perfecte editie, eentje
om te onthouden.»

Boek- enmuziekhandel PLATO. Foto Vertommen

PLATO verhuist naar Herbert Hooverplein
Boek- en muziekhandel PLATO
verhuist deze maand van haar
bekende locatie op dehoek van
de Tiense- en de Vesaliusstraat
in Leuven naar een pand op het
HerbertHooverplein.Daarnaast

LEUVEN

namPLATOookeenkoopoptieop
een pand in de nieuwe Vesalius-
site. «Ons huidige pand moet
plaatsmaken voor een gloed-
nieuw bouwproject met wonin-
gen,winkels, aula’s en zelfs film-

zalen», zegt Guido Ulens van
PLATO. «Wij zouden heel graag
naar deze Vesaliussite terugke-
ren: daarom hebben we een
koopoptie genomen op een
pand in het nieuwe complex.
Maar uiteraard moeten we de
tussentijd zien te overbruggen.
Daaromhebbenwenogeenan-
derpandaangekocht,ophetna-
bijgelegenHerbertHooverplein
nummer 24. We blijven er im-
mers van overtuigd dat er voor
PLATO een plaats is weggelegd
in een boekenstad als Leuven.»
PLATO ging in 1976 van start in
Tienen: het was de eerste win-
kel in België die boeken enmu-
ziek(toennogindevormvanel-
peesencassettes)combineerde.
In 1985 volgde een tweede fili-
aal in Leuven: aanvankelijk nog
bescheiden inomvang indeVe-
saliusstraat, in 1992 volgde een
forse uitbreiding omdehoek in
de Tiensestraat. PLATO wuift
haar oude pand vanaf 3 januari
uit met een verhuisuitverkoop
met lageprijzen. (KBH)

RaadslidPhilipNaertheeft zijn
ontslagaangekondigdomdathij
naarLeuvenverhuist.Nazeven
jaarkijkthij als jongste raadslid
terugopeenboeiendeperiode.

«De afgelopen jarenwaren leer-
rijken ikhoopdat ikmijn steent-
je heb kunnen bijdragen tot het
bestuur van de gemeente Hols-
beek», aldusPhilip, die inde toe-
komst mee zijn schouders mee
zal zetten onder de Open Vld in
Leuven. De 32-jarige Vicky De
CupereuitHolsbeekwordtvanaf
januari 2014 zijn vervanger.

«Vicky staatmet beide voeten in
de middenstandswereld en is
heelondernemend», aldusOpen
Vld-fractieleidster Anne Van
Goidsenhoven over de nieuwste
aanwinst. «Ze wil zich graag in-
zetten voormeer kinderopvang,
ondersteuning van onderne-
mers en verkeersveiligheid.»De
Cupere baadt sinds kort samen
met haar echtgenoot Walt een
bakkerij uit inHolsbeekdorp. Ze
is mama van twee kindjes Hele-
na en Ruben en is ook actief bij
derdeprovincialer VKHolsbeek.

(KHK)

Vicky De Cupere volgt Philip Naert op

HOLSBEEK

VickyDeCupere. Repro Vertommen PhilipNaert. Repro Vertommen

Inhetvoorjaarvan2014starten
dewegen-enrioleringswerken
inhetprojectWeesbeek fase I.

Dit project omvat de aanleg van
een gescheiden rioleringsstelsel
indeZeypestraat,deLangestraat,
deFrijselstraat,deKampenhout-
sebaan en de Kampelaarstraat.
Naast de aanleg van riolering
wordt de weg heraangelegd. In
deZeypestraat,deLangestraaten
de Kampelaarstraat zal men in

beiderichtingenfietspadenaan-
leggen hetgeen de verkeersvei-
ligheidvoorde fietsers sterkver-
hoogt. Momenteel zijn de werk-
zaamhedenvoorhetverplaatsen
van de nutsleidingen (elektrici-
teit, gas, telefoon, ...) beëindigd.
Omdat de wetgeving in verband
metruimtelijkeordeningtijdens
de vorige aanvraag tot steden-
bouwkundige vergunning is ge-
wijzigd,heeftAquafinbeslistom
eennieuwevergunning intedie-

nen.Tegenbegin2014zaldeaan-
nemer gekend zijn die de werk-
zaamheden zal uitvoeren. Dan
zalerookmeerduidelijkheidbe-
staan over de juiste planning.
Aangezien men in het project in
meerderestratenwerkt, zal alles
in verschillende fasen worden
uitgevoerd.Maar vooraleer alles
van start gaat, zal het gemeente-
bestuur de inwoners nog infor-
merenoverde juiste planning.

(KHK)

KAMPENHOUT Project Weesbeek: fase 1 start in voorjaar

Studenten blokken in Wallonië
Eengroepvan30Leuvenseen20
Brusselse studentenheeft zich
gisteren teruggetrokken inhet
WaalseCouvinomerzesdagen
langongestoord teblokken.

«Elk jaar slagen gemiddeld 6 op
de 10 studenten niet voor hun
eerste jaar», zegtWouterVanduf-
fel, ondervoorzitter van Comac
Leuven. «De examentijd is nu
eenmaal een moeilijke periode
voor studenten,die zedaarenbo-
venvaakalleendoorbrengen.Dat
wildenwijbij Comacveranderen
met de ‘Collectieve Blok’. Van 26

tot 31 december komen 260 stu-
dentenuit8Belgischestudenten-
steden samenomte studeren. Ze
zonderen zich in groepen af op
een plaats waar ze weinig aflei-
ding krijgen. Vanuit Leuven ver-
trokkener gisteren30 studenten
richting Couvin. Ze kregen er het
gezelschap van een 20-tal Brus-
selse collega’s: op die manier
kunnen ze elkaar ook Frans/Ne-
derlands leren. De studenten
hoevenzich inprincipeenkelbe-
zig te houden met blokken. Wij
voorzieneten,eenslaapplaatsén
ontspanning.» (KBH)

LEUVEN

Vanaf 6 januari 2014 voert De
Lijn Vlaams-Brabant een nieu-
we dienstregeling in voor haar
bussen. Dat is een jaarlijkse ge-
woonte. Voor 75procent veran-

dert er niks. Maar voor 1 bus op
4 wordt er wel een lichte wijzi-
ging doorgevoerd in de vertre-
kuren of haltebediening. «Die
aanpassingen hebben vooral te

maken met de begin- en eind-
uren van scholen of met ver-
keersdrukte», zegt Karen Van-
denplas van De Lijn. Meer op de
lijn.be/aanpassingen. (KBH)

LEUVEN Nieuwe dienstregeling voor De Lijn
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