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LEUVENSE RESTAURANTS N AAR OUD-HEVERLEE
Twee restaurants met faam
verhuizen dezer dagen van Leuven
naar Oud-Heverlee. In Leuven
nemen collega’s de zaak over. In
Oud-Heverlee versterken de
nieuwkomers de reputatie van de
Meerdaalbosgemeente op culinair
vlak, van Chateau de Namur tot
Spaans Dak en andere Bibliotheken.

San Martino
nestelt zich
aan
ruiterschool
OUD-HEVERLEE
De Leuvense restaurateurs Giamba en Mil gaan in Villa San
Martino samen achter het fornuis staan om klassiek Italiaanse gerechten te bereiden.

Woonkamer van Marie
wordt restaurant Safraan

woonkamer die ze twee dagen
per week omtoveren tot restaurant. ‘We hebben ons huis volledig heringericht voor het thuisrestaurant’, vertelt ze. ‘Op een
uur kunnen we de woonkamer

omvormen tot restaurant. We
hebben plaats voor veertien
mensen. Maar als er groepen komen, kunnen we wel meer gasten zetten. In de zomer zullen de
mensen ook buiten op het terras
kunnen eten.’
Marie werkt met een vijfgangen
menu dat ze om de drie à vier
weken verandert en ze werkt
uitsluitend met bioproducten.
‘Vroeger bestelde ik die via Biofresh’, zegt ze. ‘Maar nu ik kleinere hoeveelheden nodig heb,
gaat dat niet meer. Mijn biofruit
en -groenten haal ik hier in de
Appelfabriek in het dorp en op

■■
www.safraan.be

Voluit heet hij Giambasilio Pasquali maar bij gastronomen is hij
beter gekend als Giamba en als
patron van het gelijknamige restaurant op de Ruelensvest. Samen met Mil Berbe gaat Giamba
op woensdag 10 februari van
start met Villa San Martino, een
Italiaans restaurant in Villa Vanorshoven, aan de ruiterschool
langs de Waversebaan.
‘We willen hier de klassieke Itali- Giambasilio Pasquali en Mil Berbe hebben samen een traditie van verschillende restaurants in
aanse keuken serveren’, klinkt Leuven. ©Erik Roosens
daags voor de opening. ‘We hebben een menukaart als leidraad’,
Blauwe Zon op en stond ook aan Gustave Vanorshoven en was
zegt Giamba. ‘Maar de Italiaanse KOKEN IS GEEN
de wieg van de Beluga. Giamba omringd door een lusthof van één
keuken is zo oneindig dat het on- WISKUNDIGE
begon in Hasselt in de jaren ze- hectare. In 1932 kwam het landmogelijk is om dat allemaal op de
ventig met de Villa Borghese op goed in handen van Joseph DedeWETENSCHAP
kaart te zetten. Koken is geen made Botermarkt. ‘In die tijd lachten ren, de eigenaar van een kleine sithematische wetenschap waarbij Giamba
andere chefs me uit omdat ik garenfabriek aan de overkant
alles keurig wordt afgewogen.
olijfolie gebruikte in de keuken’, van de Waversebaan. In 1958
kocht de Boerenbond het domein
Het is een uiting van je gemoedsvertelt hij.
toestand en creativiteit.’
Mil en Giamba willen tijdens de dat meteen gehalveerd werd door
zomer de tuin en het ruime terras de bouw van een manege. (ERO)
Lachen met olijﬁolie
kaar al jaren van toen ze bij el- van Villa Vanorshoven optimaal
Mil en Giamba zullen samen aan kaar gingen eten in Leuven. Mil benutten. De prachtige villa werd ■ ■
het fornuis staan. Ze kennen el- startte er de Blauwe Maan en de gebouwd in 1902 door molenaar 016-605.539
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Wooninfopunt

Nog de helft

Hangjongeren

Sportinfrastructuur

Twee jaar cel

In Begijnendijk is er een oproep
naar vrouwen om de vergaderingen van de Milieuadviesraad
(MAR) bij te wonen. In de raad
worden actuele milieuthema’s
toegelicht en besproken, en hij
geeft advies over sommige dossiers. De volgende vergadering
is op dinsdag 9 maart om 20 uur
in de raadzaal. (GGH)

Als je vragen hebt over ﬁscale
voordelen of premies om te verbouwen, kan je terecht in het
Wooninfopunt in het gemeentehuis. Daar zit een consulent elke
eerste dinsdag van de maand
van 18 tot 20 uur en elke derde
dinsdag van de maand van 10 tot
12 uur. (ERO)

Door een zuinig en ook efﬁciënt
beleid bedraagt de toelage van
de gemeente aan het OCMW
volgens
raming
‘slechts’
400.000 euro. Dat is de helft
minder dan in 2009. Wat ook
wel komt omdat de bouw en inrichting van het woonzorgcentrum Villa Hugardis achter de
rug zijn. (BE)

Francis Conard (Open VLD) wil
rondhangende jongeren van de
straat. Hij vreest dat ze in verkeerd milieu terechtkomen.
‘Rondhangen mag niet als probleem beschouwd worden’, reageert schepen Gino Debroux
(SPA). ‘Enkel probleemjongeren
moeten aangepakt worden. Jongeren mogen rondhangen.’ (DLL)

Niet minder dan 350.000 euro
staat er in de begroting voor de
aanleg van een nieuw voetbalveld in Meensel-Kiezegem (nabij
het voormalige gemeentehuis),
plus eventueel een nieuw sportveld in Houwaart en een volledig nieuwe infrastructuur in het
Solveld in Tielt, tussen gemeentehuis en de sporthal. (FG)

BEKKEVOORT

BOUTERSEM

Werklozen

Jobstudenten

HOLSBEEK

LINTER

LEUVEN

De gemeente Bekkevoort telde
de voorbije maand januari 146
werklozen. Dat is een daling van
twee procent ten opzichte van de
maand december, maar in vergelijking met januari 2009 is het
aantal werklozen wel met
16,8 procent gestegen. Dat blijkt
uit cijfers van de VDAB. (IBO)

Ook dit jaar kunnen een aantal
jobstudenten, geboren voor
1994, terecht bij de gemeente als
helpende hand voor de Technische Dienst, de Groendienst, de
Poetsdienst of de Jeugddienst en
dit tijdens de maanden juli, augustus en september. Voor
30 april moeten ze zich melden
op de personeelsdienst. (FG)

Tweedehandsgerief

Wegenwerken

Het OCMW is op zoek naar
tweedehands klein huishoudelijk gerief. Momenteel is er vooral veel vraag naar serviezen, bestek en kookpotten. Het ingezamelde materieel wordt gratis ter
beschikking gesteld van inwoners met een beperkt budget. Info: 016-31.42.70 of info@ocmw.holsbeek.be. (GGH)

De gemeente laat onderhoudswerken uitvoeren aan de Grote
Steenweg en Heidestraat in
Neerlinter en aan de Hekstraat
en Sint-Kwintensstraat (weg
naar de parochielokalen) in
Wommersom. De gemeenteraad
stelt een ontwerper aan. (PPG)

Het OCMW voert een interne
verbouwing uit in het woon- en
zorgcentrum Booghuys aan de
Vlamingenstraat 3. Nu staat de
ruwbouw aan de orde, later de
inrichting.

BERTEM

GLABBEEK

KORTENAKEN

LUBBEEK

LEUVEN

De Leuvense rechter heeft twee
jongemannen van 19 jaar uit
Wemmel en Nederland veroordeeld voor een vechtpartij. Het
duo sloeg in augustus 2009 een
30-jarige man in coma in een café in Aarschot. Een van de twee
krijgt anderhalf jaar uitstel als
hij zich laat behandelen voor
zijn agressieprobleem. De daders moeten hun slachtoffer ook
9.000 euro schadevergoeding
betalen. Een deskundige onderzoekt wat het 30-jarige slachtoffer uit Aarschot overhoudt aan
de vechtpartij.
Op 15 augustus 2009 was de
groep betrokken bij een zware
vechtpartij in café De Snok in
Aarschot. Eén van de daders, de
Nederlander Noah G., liet verstek gaan en kreeg een effectieve
gevangenisstraf van twee jaar.
Zijn kompaan Geoffrey D.B. verscheen aangehouden en kreeg
uitstel voor een deel van de celstraf.
De vechtpartij vond plaats rond
vier uur ’s morgens toen één van
de aanwezigen het aan de stok
kreeg met Noah G. omdat die
zijn vriendin lastigviel. Noah G.
en Geoffrey D.B. sloegen één van
hun tegenstrevers tegen de
grond en trapten op diens luchtpijp. (IBO)

Tot in 2008 baatte Marie
Dooghe (54) het vegetarische
restaurant Safraan uit. Eerst
in Heverlee, daarna in villa
Vanorshoven. Nu ontvangt ze
de gasten in haar huiskamer.

Marie Dooghe startte in 1993
met het vegetarisch restaurant
Safraan op de Naamsesteenweg
in Heverlee. In 2001 verhuisde
ze naar villa Vanorshoven op de
Waversebaan in Oud-Heverlee.
Daar bleef de Safraan tot in
2008. ‘De zaak draaide goed’,
zegt ze. ‘Maar het dag en nacht
werken werd te veel.’
Nauwelijks anderhalf jaar later
ging ze opnieuw aan de slag, nu
in haar huis in de IJzerenwegstraat in Sint-Joris-Weert. ‘Nu
wil ik het veel kleinschaliger

doen. We zijn enkel open op vrijdag- en zaterdagavond en de
mensen moeten wel reserveren.
Op andere dagen doen we open
voor reservaties vanaf zes personen.’
Die aanpak past beter bij de ﬁlosoﬁe van het vegetarische restaurant dat uitsluitend bioproducten gebruikt. ‘Vroeger moesten we heel wat weggooien omdat je nooit vooraf weet hoeveel
mensen er in je restaurant komen eten. Nu weet ik vooraf precies hoeveel ik nodig heb en voor
hoeveel mensen ik zal koken.
Uiteraard heb ik hier niet zoveel
gasten als vroeger. Als er geen
reservaties zijn, heb ik geen inkomen maar ook geen verlies.
Het is nog een beetje afwachten
hoe het verder evolueert.’
Marie ontvangt de gasten samen
met haar man Marc in hun

BEGIJNENDIJK

Raad zoekt vrouwen

ERIK ROOSENS

SINT-JORIS-WEERT

Bloedinzamelingen
Tot voor kort vonden de bloedinzamelingen van het Rode
Kruis plaats in de voetbalkantine van Bertem. Om het comfort
van de donoren te verhogen, besliste het college deze voortaan
te laten plaatsvinden in de gemeentelijke basisschool. (EVB)

Gft-bakken
Wie de gft-bak buitenzet, betaalt
75 euro belasting voor een grote
bak en 30 euro voor een kleine.
De inkomsten daarvan voor de
gemeente dekken de onkosten
niet voor de ophaling en verwerking. De gemeente promootte
composteren. Wie zijn groene
bak inleverde, kreeg gratis een
compostvat. (BE)

Marie Dooghe: ‘Nu weet ik vooraf precies hoeveel ik nodig heb en voor hoeveel mensen ik zal
koken.’ © Erik Roosens

OP EEN UUR KUNNEN
WE DE WOONKAMER
OMVORMEN TOT
RESTAURANT
Marie Dooghe

’’

Kleine werken

Pmd-zakken

De parking voor de St.-Servatiuskerk in Kersbeek werd afgebakend en verhard door de gemeente.
Voetgangersbeugels
werden gelegd aan de poort van
de kleuterscholen De Vlindertuin Kersbeek en De Kiem Ransberg. De parking aan gemeenschapscentrum
Den
Berg
(Ransberg) is vernieuwd. (PPG)

Raadslid Jules Godts (CD&V)
vindt het sneu dat de inwoners
voortaan ook hun pmd in blauwe
zakken moeten stoppen wanneer
ze er mee naar het containerpark
gaan. De blauwe zak kost geld.
Godts merkt op dat ernstige recycleerders ook al betalen aan Fost
Plus bij de aankoop van verpakte
producten. (FG)

de vrijdagmarkt in Leuven. Mijn
kost aan ingrediënten is nu wat
hoger maar daar staat tegenover
dat ik minder moet weggooien.
Voor aangepaste biowijnen
doen we beroep op Vino Mundi.’
Eieren komen nu al van de kippen die in de tuin rondlopen
maar Marie wil nog een grote
kruidentuin en ook de serre gebruiken. En tegen het einde van
het jaar wil ze ook nog eens een
kookboek klaar hebben.

Zorgcentrum

Renovatie
Huisvestingsmaatschappij Dijledal renoveert 22 woningen in
de Koksijdewijk, Verbovenstraat, Lange Beemdenlaan en
Vuntlaan in Wilsele. Het gaat
om een opdracht die vijfhonderd werkdagen in beslag zal nemen.

’’

All rights reserved. Gebruik en reproductie enkel mits toelating van de uitgever via Mediargus NV, Barastraat 175, 1070 Brussels, TEL:(+32)2 7400970 FAX:(+32)2 7400971

TERVUREN

TIENEN

Inzameling Haïti

Kinderopvang

Rock Aﬂaat

Het gemeentebestuur heeft inzamelbussen gezet bij de gemeentelijke diensten en bij tal
van lokale handelaars. Daarin
kan iedereen geld deponeren
voor Haïti. Deze inzamelbussen
blijven staan tot 15 maart 2010.
De opbrengst gaat volledig naar
Artsen Zonder Grenzen. (ERO)

Bij het studiebureau a33 wordt
de bouw aanbesteed van de
bouw van een nieuw kinderdagverblijf De Katjes, aan de J. Montigylaan 12. Nu is de aanduiding
van de aannemer voor de elektriciteit aan de beurt.

Iese/Daase (Tribute to AC/DC)
wordt toegevoegd aan de afﬁche
voor het festival van de Veemarkt. Rock Aﬂaat maakt zijn
laatste headliner samen bekend
met de winnaars van de Rock
Aﬂaat Rally en dit op zaterdag
20 maart om 21 uur in Café Den
Aﬂaat te Tienen.

OVERIJSE

TIELT-WINGE

TREMELO

OUD-HEVERLEE

Taizé
De werkgroep Taïzévieringen
voorziet een eerste viering op
maandag 22 februari om 20 uur
in de Sint-Martinuskerk van
Overijse. Daar volgen nog andere vieringen op 22 maart en
31 mei. Muzikanten die graag
willen meedoen, zijn een half
uurtje eerder al welkom met
hun instrument. (WFH)
ROTSELAAR

Help Haïti
De focolaregemeenschap nodigt
uit op een eetdag ten voordele
van Haïti. Zondag 21 februari
kan men voor een spaghettimaaltijd terecht in het ontmoetingscentrum Eenheid, Aarschotsestwg 381-383 van 11.30 tot
15uur. Meer info op www.focolare.be. (GGH)

Zonde van de zendtijd

Adviesraad

Henk Rijckaert, bekend om het
Canvasprogramma Zonde van de
zendtijd staat op 19 februari om
20 uur op de planken in GC De
Maere. Hij grapt met rake observaties en sprekende mimiek. Hij
sleept de aanwezigen mee in zijn
eigen absurde realiteit. Kaarten
12 euro. Info en info 016-63.59.10.
(FG)

De Tremelose adviesraad voor
mensen met een handicap zoekt
nog personen die in de raad willen zitten. Er wordt vooral een
oproep gedaan voor mensen die,
op basis hun eigen ervaringen
met een handicap, een toegevoegde waarde kunnen bieden.
Info: Ronny De Keyser op het
nummer 015-23.59.52. (TAB)

TILDONK/WIJGMAAL

ZOUTLEEUW

Woningbouw

Vestendreef

De cvba Volkswoningbouw renoveert haar huizen in Tildonk,
aan het Eikeblok (28 sociale woningen) en in Wijgmaal, in het
Wijveld (24 huurwoningen). Het
gaat om algemeen onderhoud en
schilderwerken.

De weg vanaf de Tiensestraat
naar het woonzorgcentrum De
Vesten krijgt deﬁnitief de naam
Vestendreef. De naam Rustoordstraat verandert in Paardenbrugstraat. In de Paardenbrugstraat moet daarom een
hernummering gebeuren. De
Cultuurraad gaf een gunstig advies. (DLL)
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TELEX

AARSCHOT Dieven drongen
maandag binnen in een woning in de Gasthuisstraat.
Ook in de Amerstraat werd
ingebroken. (IBO)
BEGIJNENDIJK Onbekenden
forceerden maandag de deuren van een woning in de
Betekomsesteenweg. (IBO)
BERTEM Op de Tervuursesteenweg kwam maandag een
motorrijder ten val. Het
slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar het
ziekenhuis. (IBO)
BOORTMEERBEEK Een bedrijf
in de Stationsstraat kreeg in
de nacht van maandag op
dinsdag dieven over de vloer.
Een getuige kon de dader
vatten en de politie bellen.
(IBO)
DIEST Er werd maandag ingebroken in een pand op de
Kaai. De daders braken de
voordeur open. (IBO)
HAACHT Vandalen gooiden
maandag een steen door de
ruiten van een pand in de
Stationsstraat. (IBO)
HAACHT Dieven forceerden
maandag de voordeur van een
huis met een koevoet. (IBO)
HERENT In de Termerestraat
werden maandag enkele brievenbussen beschadigd. (IBO)
KEERBERGEN De bewoners
van een huis in de Kempenlaan stelden maandag vast dat
er was ingebroken. De daders
richtten een chaos aan in huis.
In een woning in de Zandstap
duwden dieven de rolluik
omhoog en sloegen ze het
raam stuk. (IBO)
KEERBERGEN In de Vlieghavenlaan gooiden vandalen
enkele ramen van gebouwen
stuk. (IBO)
KORTENBERG De bewoner
van een huis in de Wolvestraat
hoorde maandag hoe dieven
een raam stuksloegen in de
woning. (IBO)
LANDEN Vandalen beschadigden maandagnamiddag een
wagen in de Jan Onckelinxlaan. Daarna reden ze verder.
(IBO)
LEUVEN Vandalen gooiden
maandagnacht ﬂessen uit een
raam van een gebouw in de
Bondgenotenlaan.
Heel de straat lag vol glas.
(IBO)
LINTER In een winkel in de
Sint-Kwintensstraat maakten
dieven maandag een hoeveelheid drank buit. (IBO)
LUBBEEK Vandalen trokken
een dertiental verkeersborden
uit de grond in de Kapelstraat.
Op het kerkplein werden
containers beschadigd. (IBO)
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM Op de Steenweg Scher-

penheuvel werd maandag een
wagen gestolen. (IBO)
TIENEN Firma Tedibo kreeg
maandag dieven over de vloer.
De daders gingen ervandoor
met werkmateriaal. (IBO)
OVERIJSE In de nacht van
maandag op dinsdag werd
ingebroken in een handelszaak in de Stationsstraat. De
daders forceerden de glazen
toegangsdeur. (IBO)

