
Wachtdiensten
DOKTERS
Wachtdienst huisartsen OOST-BRABANT
Sinds 1 nov. 2013 werden, tijdens de weekends en
feestdagen, de wachtdiensten van de huisarts
gecentraliseerd in één wachtpost:
Dit geldt voor de gemeente/stad Leuven, Wilsele,
Wijgmaal, Kessel-Lo, Heverlee, Herent, Winksele,
Veltem-Beisem, Lubbeek, Linden, Binkom,
Pellenberg, Holsbeek, Kortrijk-Dutsel, Nieuwrode,
Sint-Pieters-Rode, Rotselaar, Werchter, Wezemaal,
Kortenberg, Erps-Kwerps, Everberg, Meerbeek,
Haacht, Tildonk, Wakkerzeel, Wespelaar,
Boortmeerbeek en Schiplaken
De nieuwe wachtpost bevindt zich in de Justus
Lipsiusstraat 36 te 3000 Leuven. Er is
parkeergelegenheid onder het MCH (Maria
Theresiastraat 63A, 3000 Leuven).
Het centraal oproepnummer blijft: 070 25 70 25 of
www.w8post.be
Op weekdagen blijft de huidige wachtregeling van
kracht.
Voor andere wachtdiensten huisartsen: www.huisarts.be

APOTHEKERS
• Op de website www.geowacht.be
• Via de telefoon naar 0903/WACHT (0903 922 48) 

(€1,5/minuut)
• Via de geowacht app op uw smartphone
• Op de wachtaffiche bij uw vertrouwde apotheek

TANDARTSEN
Tandarts van wacht: bereikbaar op nummer 
0903 399 69 (€1.50/minuut)
(op zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 18u.)
INFO: www.tandarts.be

INFO- EN NOODNUMMERS
AA – Vlaanderen ✆ 03 239 14 15
Aidstelefoon ✆ 078 15 15 15.
Al-Anon ✆ 016 46 24 84 
Ambulance ✆ 100
ANBN Vereniging Anorexia Nervosa Boulemia Nervosa 
✆ 016 89 89 89
Antigifcentrum ✆ 070 24 52 45
Brandweer ✆ 100
Brandwondencentrum UZ Gasthuisberg ✆ 016 34 87 50
Child Focus ✆ 116 000
Dopinglijn: www.dopinglijn.be
Druglijn ✆ 078 15 10 20
Energielijn 078 35 33 33
Europees noodoproepnummer ✆ 112
Farafoon, bij ongeplande zwangerschap : ✆ 016 386950 -
www.faranet.be
Federale Politie ✆ 101
Gasreuk ✆ 0800 65 065
Holebifon (homoseksualiteit) ✆ 09 238 26 26
Info Vlaamse overheid ✆ 1700
Jongeren (jolijn - voor jongeren en hun ouders) 
✆ 0800 90 033
Kankerfoon Belgische Federatie ✆ 0800 15 800
Kinder- en jongerentelefoon ✆ 0800 15 111 - 
✆ 078 15 14 13
Racisme (Centrum voor gelijkheid van kansen) 
✆ 0800 173 64
Rode Kruis - Vlaanderen ✆ 105
Stroomuitval ✆ 078 35 35 00
Tele-Onthaal ✆ 106
Verlichting ✆ 0800 63 535
Vertrouwenscentra Kindermishandeling ✆ 078 15 00 18
Vlaams Meldpunt Misbruik, Geweld en
Kindermishandeling ✆ 1712 – www.1712.be
Zelfhulpgroep voor seksverslaving SA ✆ 0488 29 33 48 –
www.sexaholicsanonymous.be
Zelfmoordpreventie - ✆ 1813 - www.zelfmoordlijn1813.be D
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Actief

LEUVEN - Met dubbel zoveel deelnemers dan
vorig jaar, was de vierde editie van de Tofsport-
nacht zaterdag een absoluut schot in de roos.
“Het evenement boomt”, zegt schepen van sport
Els Van Hoof. “Niet alleen qua deelnemers, zo-
wel aan het polsstokgala als aan de loopwedstrijd,
maar ook op het parcours : last minute is Sancta
Maria nog toegevoegd en Museum M wil volgend
jaar graag in de route opgenomen worden. Als we
ook dan qua deelnemers verdubbelen, is de nacht
helemaal een vaste waarde.” (JVB/foto krl)

Tofsportnacht boomt

Schepenen Van Hoof en Devlies in actie.

LEUVEN - Water hebben we in Leuven de
jongste tijd in overvloed gezien. Toch kan het
voor sommigen niet genoeg zijn. Voor de Leu-
vense Reddingsclub (LERC) bijvoorbeeld, die
zich zopas op het Belgisch Kampioenschap
Reddend Zwemmen in open water in Westen-
de van zijn beste kant liet zien. De delegatie
van LERC kwam naar huis met 20 individuele
gouden medailles, die behaald werden in ver-
schillende disciplines en leeftijdscategorieën.
Info: www.lerc.be (JVB/foto grf)

Zwemmers halen medailles

De fiere medaillewinnaars.

LEUVEN - OHL, dat is meer dan elke week proberen als overwinnaar de grasmat te verlaten. De
ploeg hecht al jaren belang aan een sociaal programma. In het kader daarvan werd zopas een
bezoek gebracht aan de bewoners van de OCMW-woonzorgcentra Edouard Remy en Booghuys.
Tijdens de bezoeken krijgen de bewoners de kans op de foto te gaan met de spelers en een praatje
te slaan met de voetballers. Of daarbij tactisch speladvies gegeven werd, is niet duidelijk. 

(JVB/foto krl)

OHL bezoekt woonzorgcentra

LEUVEN - Het is onmogelijk dezer dagen te ontkomen aan de Ice Bucket Challenge-hype, soms
stilaan tot ergernis van gebruikers van sociale media, maar desondanks tot grote vreugde van de
betrokkenen in het ALS-onderzoek. Ook in de UZ Leuven laten ze zich niet onbetuigd. “Met de
medewerkers van het slaaplabo zijn we eveneens de uitdaging aangegaan”, vertelt Elke Vanlae-
them, die met haar team rond ALS werkt. “Op die manier hebben we 1.300 euro ingezameld die
we aan de ALS-liga overhandigd hebben.” (JVB/foto krl)

Slaaplabo solidair met ALS-liga

Kinderanimatie:

Springkasteel

Spek en eieren

te verkrijgen !!!

Met live optreden van

The Cockroach Killers

Zaal: Glazuur, Dries 7a - 3380 Glabbeek
Info: 0476/81 07 39 of 0472/70 45 26

GRATIS PROEFLES:
Vrijdag 19 september om 19.30 u.

OPENDEURDAGCOUNTRY LINE DANCEvan 14u. tot 20u.

ZAAL: ’t Solveld
Solveldweg 1

3384 Wever (Glabbeek)
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Opendeur bij Metaleuven

Metaleuven hield afgelopen weekend opendeurdagen. Bezoekers konden het hele weekend het assortiment van 
de zaak ontdekken, en dat aan voordelig tarief. “We hebben enkele demonstraties georganiseerd”, vertelt Kurt 
Rondou van Metaleuven. “Zo werd een kookdemonstratie gehouden en werd ook van enkele machines hun 
werking gedemonstreerd. Rond enkele producten werden acties op het getouw gezet en voor de klanten was een 
korting van 10% voorzien. Bovendien konden kinderen beide dagen terecht bij een grime”, besluit Rondou die het 
weekend als “succesvol” omschrijft. Aarschotsesteenweg 22, Wilsele. Info: 016 28 01 11, www.metaleuven.com
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