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Verantwoordelijke uitgever: stadsbestuur Leuven,
mevrouw Els Van Hoof, schepen van communicatie, sport, handel en landbouw.
Dit infoblad van de stad Leuven werd samengesteld door de directie communicatie, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven, 
℡ 016 27 22 48. Het zit wekelijks in het advertentieblad De Streekkrant, behalve de twee laatste weken van juli, dan is er een aparte verdeling.

Op 4 oktober start Europalia een
internationaal artistiek festival. Dit
jaar staat India centraal. Niet toe -
vallig openen de stad Leuven, de KU
Leuven en verschil lende culturele en
sociale organisaties de dag erna India
House Leuven. Het is een plaats voor
ontmoeting en uit wisseling.

Een toenemend aantal Indiase studen -
ten en onderzoekers maakt zijn op -
wachting aan de KU Leuven, imec en
tal van spin-off bedrijven. Bovendien
heb  ben verschillende Leuvense be -
drijven belangrijke zakenpartners in
India. De stad Leuven wil de samen -

werking met India op academisch,
cultureel, sociaal en economisch vlak
versterken. India House Leuven vormt
een brug tussen Leuven en India. 

ONTSTAAN 
Het Indiaas-Leuvense verhaal begon
enkele jaren geleden. Op congressen
in Spanje en Duitsland werden de
eerste contacten gelegd. India House
Leuven bouwt voort op de Euro India
Summit die de stad Leuven in oktober
2011 organiseerde en de Leuven India
Focus, een academisch initiatief dat
sinds april 2010 seminaries organiseert
aan de KU Leuven. 
India heeft een sterk groeiende
economie. Leuven heeft heel wat
troeven om in te investeren.  Leuven is
centraal gelegen in West-Europa en
makkelijk bereikbaar. De KU Leuven
en andere onderzoekscentra bieden
kennis en onderzoek. En de Engelse
taal vormt absoluut geen probleem.

Voorts kan Leuven inspirerend werken
op punten als afvalverwerking of de
bouw van sociale huisvesting. 

DOELSTELLING
India House Leuven werkt nauw sa men
met Europalia en de Indiase Raad voor
Culturele Relaties (ICCR). Het wordt
gehuisvest in de Romaanse Poort,
Brusselsestraat 63, Leuven. Het is een
huis voor ontmoetingen en uit wis -
selingen tussen Leuvenaars en Indiërs
op doortocht of wonend in België, een
knooppunt voor aller han de activiteiten
die Leuvenaars en Indiërs bij elkaar
brengen. Het uitein de lijke doel is
werkgelegenheid creëren.  Toch is het
niet louter een eco no misch project.
India House wil zakenreizen stimule ren,
oplei dingen en seminaries (helpen)
orga ni seren, Indiase en Belgische
bedrijven on der steuning bieden …

ACTIVITEITEN
India kleurt dit najaar het Leuvense
stadscentrum. Een tachtigtal handels -
zaken plaatsen een Indiase kunstfoto
in hun vitrine en bieden verschillende
horecazaken een Indiaas menu aan.
Tijdens de openingsdag op 5 oktober
is er een kleine markt met In dia se
producten op de Grote Markt en is er
een officiële openingszitting in de
promotiezaal van de KU Leuven.  
Van begin oktober tot het einde van
dit jaar lopen er een aantal tentoon -
stellingen zoals “Tempels, Forten &
Pa leizen: 2000 jaar Indiase archi -
tectuur in de kapel van de Romaanse
poort” en “Beelden van een vergeten
ontmoeting, 1850-1950, De Belgische
missie in India” in het KADOC.  Samen
met verschillende partners worden er
Indiase workshops, lezingen over het
moderne India, muzikale ontmoe -
tingen tussen Vlamingen en Indiërs en
culinaire ontmoetingen georgani -

seerd.  Ook Bollywood zal niet ont -
breken, daar zorgt cinema ZED met de
programmatie van een aantal Indiase
films voor. Tijdens het weekend van 9
november is er een religieus Indiaas
weekend.  Een aantal belangrijke In -
diase godsdiensten worden voorge -
steld, je kan een lekkere portie Indiase
Dal proeven en je kan een Syro-Mala -
bar misviering bijwonen in de St. Mi -
chielskerk. 

Dit is slechts een greep uit het India
House Leuven programma voor dit
najaar. Het volledige programma vind
je in de brochure, op www.india house
leuven.be of op www.facebook.com/
IndiaHouseLeuven

� afdeling economie en handel:
℡ 016 27 23 70,
patricia.schoolmeesters@leuven.be
www.indiahouseleuven.be

India House Leuven

(c) www.parcheminsdailleurs.com, Pascal Mannaerts

(c) Dominique Bataille

(c) Melanie Devienne

LEG/DB14/490953I3



KORT
Vaartchallenge
15 september

Op zondag 15 september is er
weer de Vaartchallenge. Vanaf
10.00 uur tovert vzw Tofsport
Leuven de vaart om in een raf -
ting- en hindernissen parcours.
Er is ook randanimatie voor kin -
deren en volwassenen. De wed -
strijd start ter hoogte van de
Remyfabriek aan de Vaartdijk in
Wijgmaal. 

Een team van zes personen legt
zo snel mogelijk een traject van
ongeveer drie kilometer af. Tij -
dens het traject zijn er een
aantal behendigheidsproeven
zoals sla lom en blikken werpen
vanuit de boot. Zo winnen of
verliezen de teams tijd. Er zijn
drie reeksen: dames, heren of
ge    mengd. De winnaar van elke
reeks krijgt een 'Remy-award'
en er is een speciale prijs weg -
gelegd voor de 'opvallendste'
boot.

Voor de wedstrijd en de bar -
becue moest je je inschrijven,
maar komen supporteren kan je
natuurlijk altijd. Ambiance ver -
zekerd.

� tofsportloket: ℡ 016 27 22 20,
sportdienst@leuven.be

OCMW-raad
Geïnteresseerden kunnen de
openbare zitting van de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn
bij wonen op donderdag 19 sep -
tem ber om 20.00 uur in de
raadzaal van het OCMW Leu -
ven, Andreas Vesaliusstraat 47,
3000 Leuven.

Seniorenraad
De seniorenraad komt samen op
donderdag 19 september 2013
om 9.30 uur in Tweebronnen
(zaal Vives). Je bent van harte
welkom. Voor bijkomende infor -
matie neem je contact op met
de seniorenconsulent:
hilde.emery@leuven.be
of ℡ 016 27 26 34.

Scholenveldloop
De Vlaamse veldloopweek viert
dit jaar zijn 25ste editie. Deze
jubileumeditie kondigt zich aan
als een bijzonder evenement.
Vorig jaar namen maar liefst
219.866 jongeren deel aan de
plaatselijke veldlopen die in 282
gemeenten werden georgani -
seerd. Op woensdag 25  sep -
tem  ber vindt om 14.00 uur deze
topdag plaats in Park Heuvelhof
in de deelgemeente Kessel-Lo. 

� www.leuven.be/sport

‘Te Gek!? Op de pedalen’

Een fietsenstalling met wat extra

Op zaterdag 28 en zondag 29 septem -
ber 2013 vindt ‘Te Gek!? op de peda -
len’ plaats. Dit fietsproject zamelt geld
in voor psychoseonderzoek en beeld -
vorming. De stad Leuven ondersteunt
dit project.  

Drie mensen op honderd krijgen in hun
leven te maken met psychose (zoals
schizofrenie of manisch depressieve
stoornis). Toch blijkt de kennis hierover
gering en bestaan er veel vooroordelen.
Op zaterdag 28 september kan je mee -
fietsen om het taboe en stigma te door -

breken, de kennis over psychose uit te
breiden en de behandeling te verbe -
teren. 

LAAT JE SPONSOREN
Op zaterdag 28 september tussen
10.00 en 15.00 uur is het Mgr. Ladeuze -
plein het startpunt voor een uitge -
stippeld fietsparcours van 25 of 45 km.
Je kan je laten sponsoren.  Op het plein
vind je tot 18.00 uur verschillende
infostands en animatie. Diezelfde dag
fietst ook een groep van maximum 150
deelnemers de 100 km van Maastricht

naar Leuven. 

BEKENDE NAMEN FIETSEN MEE
De dag erna, zondag 29 september
2013, wordt in Maastricht een gelijk -
aardig plaatselijk traject gereden en
fietst een groep van 150 deelnemers
van Leuven naar Maastricht. Onder -
meer Dixie Dansercoer, Guy Swinnen,
Peter Vandermeersch, Guido Belcanto,
Rick de Leeuw, Kristien Hemmerechts …
zullen meefietsen.

� www.tegekopdepedalen.eu

Gratis huisvuilzakken, cultuurbonnen
en sportbon 
Inwoners van Leuven die recht heb -
ben op het Omniostatuut of de ver -
hoogde tegemoetkoming bij het zie -
ken fonds kunnen aanspraak maken
op gratis huisvuilzakken, cultuur -
bonnen en een sportbon.

WAT KAN JE AANVRAGEN?
� Huisvuilzakken: Enkel het gezins -
hoofd  heeft recht op huisvuilzakken.
� Cultuurbonnen: Jij en al je gezins -
leden die 3 jaar of ouder zijn hebben
recht op 3 cultuurbonnen per gezinslid
met een waarde van € 6 elk.
� Sportbon: Alle gezinsleden hebben
recht op een sportbon waarmee ze
een korting kunnen krijgen bij de
inschrijving bij een door de stad
Leuven erkende sportclub.

HOE KAN JE DAT AANVRAGEN?
De stad Leuven schrijft de recht -
hebben den aan. Met deze brief kan je
de voordelen afhalen. Als je geen brief
hebt, kan je de huisvuilzakken en
cultuurbonnen ook afhalen met een
recent attest van het ziekenfonds
waaruit blijkt dat je recht hebt op het
Omniostatuut of de verhoogde tege -
moetkoming.

WAAR KAN JE DAT KRIJGEN?
Huisvuilzakken en cultuurbonnen kan
je afhalen tot 13 december 2013 aan
het A-loket in het stadkantoor, P. Van
Overstraetenplein 1, 3000 Leuven.
Neem hiervoor een ticket “welzijn
cultuurbon” . Dit kan elke werkdag van
9.00 tot 16.30 uur en op donderdag

van 12.00 tot 20.00 uur.
De sportbon kan je het hele jaar door
aanvragen bij het: Tofsportloket,
Naamsestraat 3, 3000 Leuven. Het
loket is open op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 10.00 tot
17.00 uur. Op donderdag is het open
van 10.00 tot 20.00 uur.

NOG VRAGEN?
� Huisvuilzakken en cultuurbonnen:
directie sociale zaken: ℡ 016 27 26 18,
samenleven@leuven.be
� Sportbon: tofsportloket: ℡ 016 27 22
20, tofsport@leuven.be
� Cultuurbon: 30CC: ℡ 016 23 84 27,
30CC@leuven.be

Heel wat Leuvenaars komen met de
fiets naar het centrum. Je rijwiel
veilig achterlaten, kan in de over -
dekte fietsenstallingen aan het sta -
tion en het Rector De Somerplein. 

Wie overdag met de fiets naar het
stadscentrum komt, stalt zijn fiets
best onder het Rector De Somerplein.
Het stallen van je fiets is volledig
gratis. Ook het parkeren van je fiets in
de stalling aan het station is gratis. 

GRATIS BEHALVE OVERNACHT ING EN 
Je kan in de stalling onder het Rector
De Somerplein terecht vanaf 8 uur ’s
morgens. Van zondag tot woensdag
is de stalling open tot middernacht.
Op donderdag, vrijdag en zaterdag is
dat tot 3 uur ’s nachts. Daarna gaat de
poort dicht. Fietsen die er op dat
ogenblik nog staan moeten er de
nacht doorbrengen. Hiervoor wordt
€ 3 aangerekend. 

EXTRA’S
Wie met een elektrische fiets rijdt, kan
tijdens de openingsuren gratis ge -
bruik maken van de laadpunten. Ver -
der worden tegen betaling kleine
herstellingen uitgevoerd.  De onder -
grondse fietsenstalling in het centrum

van de stad heeft trouwens ook voor
niet-fietsers een service te bieden. Je
vindt er openbare toiletten. En je kan
er je aankopen enkele uren opbergen
in een (gekoelde) locker.
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� politie leuven: ℡016 21 06 10,
www.politieleuven.be



IN BEELD:
Blijde intrede
Koning Filip en koningin Mathilde deden
op vrijdag 6 september Leuven als
eerste van de elf steden aan die ze de
komende maanden gaan bezoeken. Ze
werden ontvangen in het stadhuis,
begroette de 6000 enthousiaste
toeschouwers op de Grote Markt en
genoten van enkele voorstellingen in Het
Depot. Ze sloten hun bezoek af in het
Provinciehuis.

� Meer foto’s vind je op
www.leuven.be/fotoalbums of
www.vlaamsbrabant.be

Kom binnen
‘Kom Binnen’ is de naam van de inter -
cul turele praatgroepen die de integra -
tie dienst organiseert. Het is een uit -
nodiging om binnen te stappen en deel
te nemen, je welkom te voelen. 

De praatgroepen komen wekelijks
samen. Telkens staat er een ander the -
ma centraal. Dit kan gaan van politiek,
actualiteit, taboes tot lekker en gezond
eten en vrije tijd. Het is veel meer dan
het inoefenen van de Nederlandse taal.
Het zorgt ervoor dat zowel de Neder -
landstaligen als de anderstaligen uit
dezelfde buurt elkaar leren kennen en
leren appreciëren. Ze komen meer te
weten over de culturen en gewoontes

van hun buren. Door in contact te
komen met mensen uit de omgeving
creëren de deelnemers ook een groter
netwerk. Er zijn meer mensen waarbij ze
te recht kunnen met vragen en proble -
men of waar ze op straat eventjes een
babbeltje mee kunnen slaan.

KOM BINNEN EN DOE MEE 
Je kan deelnemen aan de interculturele
praatgroep op  zes locaties: 
� Casablanca, Spaarstraat 128, Kessel-
Lo: elke maandag van 9.00 tot 12.00 uur
� Buurtcentrum St-Maartensdal, Rij -
dende Artillerielaan 6, Leuven Sint-
Maartensdal: elke dinsdag van 13.30 tot
16.30 uur

� Buurtcentrum Mannenstraat, Groef -
straat 2, Leuven: elke dinsdag van 10.00
tot 12.00 uur
� Integratiedienst, Diestsesteenweg 104
F, Kessel-Lo: elke woensdag van 20.00
tot 22.00 uur en elke donderdag van
13.00 tot 15.00 uur 
� Wilsele-Dorp, Schorenshof 13, Wilsele:
elke vrijdag van 14.00 tot 15.30 uur
� Open school, kazerne Michotte, Park -
straat 146, Leuven, elke vrijdag van
13.00 tot 15.00 uur (vanaf 20 sep -
tember) 

� Integratiedienst: ℡ 016 27 28 80,
ingrid.stouffs@leuven.be

Canta Luna
opent 30CC-
seizoen
  Cultuurcentrum 30CC start ook dit
jaar het nieuwe seizoen met een feeste -
lijke productie op een aparte locatie.
‘Canta Luna’, met stadssopraan Noé mie
Schellens en een pak Leuvense koren,
belooft een stemmig even ement te
worden in het immer mooie provincie -
domein van Kessel-Lo.

Tijdens ‘Canta Luna’ weerklinken meer
dan 200 stemmen in een unieke
samenzang. Niet minder dan negen

koren laten de lokroep van hun muziek
weerklinken. Het succesvolle Kinder -
koor De Orgelpijpjes, Buurtkoor Par -
coeur, Solidariteitskoor Caminhando
bekend om hun liederen rond verbon -
denheid, Sin Serio dat schitter de tij -
dens ‘Amateurama 2013’, het ge mengd
volwassenenkoor Meerdaal Vo caal, Ka -
merkoor Florilegium, Barbie Shop en
het heerlijk amusante koor Ma non
Trop po met een voorliefde voor lief -
des liederen uit alle windstreken zijn
van de partij. 
Zij worden vervoegd door VoiXlà, een
unieke groep gedreven zangers-muzi -
kan ten met een eigenzinnig en gedurfd
repertoire. Tel daar dan nog drie uit -
zonder lijke solisten, waaronder de
heldere stem van stadssopraan Noé -
mie Schellens, en enkele professionele
instrumentalisten van de unieke fan fare
Remork bij en je weet dat dit een
unieke avond wordt.

30CC werkt intens samen met stads -
sopraan Noémie Schellens rond ‘Canta
Luna’. Om het bonte geheel in goede,
artistieke banen te leiden, schakelden
ze ook regisseur Vital Schraenen in.
Schraenen is een ervaren rot in de
theaterwereld en van alle markten
thuis: auteur, regisseur, licht- en decor -
ontwerper, vertaler en bewerker. Ook
de Brusselse componist en muzikant
Olivier Thomas levert een bijdrage met
muziekcomposities waarin klankna -
boot singen een bijzondere rol spelen.
Soms dreigend imposant, dan weer on -
t roerend eenvoudig. Soms ronduit
humorvol of gewoonweg mooi. 
Laat je meeslepen in deze stemmen -
zee, de volle maan zorgt voor de rest! 

PRAKTISCH
Op zaterdag 21 september 2013, om
20.00 uur, in het amfitheater van het
provinciedomein in Kessel-Lo. De

tickets kosten € 12/11. De toegang is
enkel mogelijk via de Domeinstraat en
is goed bereikbaar met de fiets (ruime
fietsenparking) of de bus (De Lijn 2 –
halte Sparrenboslaan). 

� www.30CC.be, ℡  016 300 900 of
30CC/Ticketbalie in Tweebronnen,
Diestsestraat 49, 3000 Leuven

© uncompressed.be

Vredeswandeling 
Op 21 september organiseert de stad
Leuven samen met een aantal sociale
organisaties een Vredeswandeling.
Centraal staat ontmoeting en diver -
siteit in Leuven. 

Op 21 september start de wandeling
om 11.00 uur aan de integratiedienst,
Diestse steenweg 104 F, Kessel-Lo. Er zijn
tussenhaltes aan  Café Rocco Holebi Huis
en het vredesmonument. De wan de ling
eindigt om 13.30 uur in het Ram bergpark

in Leuven. Er is een vrede spicknick van
GrenzenbewegenLeuven.  

ONTMOETEN DOET ER TOE!
De Vredesweek 2013 is een samen -
werkingsverband van Aan de IJzer,
çavaria, CIMIC, Kerkwerk Multicultureel
Samenwerken, Pax Christi Vlaanderen,
Tumult en VOS – Vlaamse Vredes -
vereniging, en wordt ondersteund door
tal van middenveldorganisaties. Samen
vragen zij aandacht voor diversiteit in

de publieke ruimte. Onder de slogan
‘Ontmoeten doet er toe!’ richten zij de
schijnwerpers op het belang van ont -
moeting, van dialoog en van ruimte
voor maatschappelijke actie.

MEE WANDELEN
Wil je graag meewandelen? Mail naar
integratiedienst@leuven.be
of bel naar ℡ 016 27 28 80.

Eind september kan je er niet naast
kijken. Na de zomer komen de stu den -
ten weer massaal aan in Leuven voor
een jaar hard studeren maar na tuurlijk
ook de nodige ontspanning. Ze wor -
den alvast van harte welkom geheten
op 25 en 26 september met een nieu -
we editie van de Studenten welkom.

Op woensdag 25 september kan je op
het Mgr. Ladeuzeplein genieten van
het volgende programma: 
� 15.00 uur: Muzikaal feest met be le -
vingsmarkt, culturele info, sport de -
mon straties, wereldkeuken en veel
meer
� 17.00 uur: The Blues Vision (winnaar
Students on Stage)
� 18.00 uur: Compact Disk Dummies
� 19.45 uur: Safi & Spreej
� 21.00 uur: The Opposites
DJ Dysfunkshunal zorgt tussendoor
voor de nodige vibes!
Op donderdag 26 september is het
feest op de Oude Markt om 19.00 uur
met Belgium's Biggest Open Air Club
II, hosted by La Rocca, Noxx, Carré.

� www.studentenwelkom.be

Studenten
welkom
25 EN 26 SEPTEMBER
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STADSKANTOOR
Professor Van Overstraetenplein 1,
Leuven, ℡ 016 27 20 00, fax 016 27 29
55 - Open op maandag, dinsdag, woens -
dag en vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur, op
donderdag van 12.00 tot 20.00 uur.
Deze diensten vind je in het stads -
kantoor: algemene zaken, AGSL, bur -
gerzaken, communicatie, cultuur
(admi ni stratie en erfgoedcel), eco -
nomie en middenstand, financiën, GIS,
milieu beheer, personeel, ruimtelijke
orde ning, sport (administratie), tech -
nische dienst, toerisme (administra -
tie), wel zijns zaken en de ombuds -
dienst. 
De ombudsdienst ( ℡ 016 27 23 93) is
open op maandag en vrijdag van
10.00 tot 12.00 uur, woensdag van

14.00 tot 16.00 uur en donderdag van
17.00 tot 20.00 uur.
DEELGEMEENTEHUIZEN
Kessel-Lo ℡ 016 27 20 80/81, Heverlee
℡ 016 27 20 10/11, Wilsele ℡ 016 44 58 59.
De dienst bevolking is open op
donder dag van 14.00 tot 20.00 uur.
CULTUURCENTRUM 30CC
• Administratie: Rijschoolstraat 4 bus
0004, Leuven , ℡ 016 23 84 27.
• Info & tickets:  30CC/Ticketbalie -
Twee   bronnen, Diestsestraat 49, Leuven,
℡ 016 30 09 00. Open op maan  dag en
woensdag van 12.00 tot 18.00 uur, op
dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 18.00
uur, op donderdag van 12.00 tot 20.00
uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur (opgelet: ticketlijn gesloten op
zaterdag).

BALIE TOERISME LEUVEN
Naamsestraat 3, Leuven, ℡ 016 20  30
20. Dagelijks open van  10.00 tot 17.00
uur.
INTEGRATIEDIENST
Diestsesteenweg 104F, 3010 Leuven, 
℡ 016 27 28 80. Open op maandag tot
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en
van 13.00 tot 16.30 uur, op vrijdag van
9.00 tot 12.30 uur. 
JEUGDCENTRUM VLEUGEL F
Brusselsestraat 61a, Leuven, 
℡ 016 27 27 50. Open op maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag van
9.00 tot 16.30 uur, op donderdag van
12.00 tot 20.00 uur.
KINDERCENTRUM DE GIRAFANT
Nieuwe Kerkhofdreef 2, 3001 Leuven, 
℡ 016 27 28 40.

TOFSPORTLOKET
Naamsestraat 3, Leuven, ℡ 016 27 22 20,
fax 016 27 22 55. Open op maandag,
dins dag, woensdag en vrijdag van
10.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van
10.00 tot 20.00 uur. 
WERKWINKEL
Diestsepoort 6/63, Leuven,
℡ 016 29 86 00, fax 016 22 91 97. Open
op maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van
13.15 tot 16.00 uur, op donderdag  van
8.30 tot 12.30 uur en van 17.00 tot
19.00 uur (enkel voor werkenden).
BRANDWEER
alarmlijn ℡ 016 22 33 33, infolijn ℡ 016 31 72 11
POLITIE ℡ 016 21 06 09/10/11
OCMW ℡ 016 24 80 11

AFVALVERWIJDERING

STADSDIENSTEN

GROF HUISVUIL

Heverlee ronde B, gebied gelegen tus-
sen de Naamsesteenweg (inclusief on-
pare huisnummers) en de Tiensesteen-
weg (inclusief pare huisnummers) op
dinsdag 17 september 
Wilsele dorp en Kareelveld op vrijdag
20 september

PAPIER EN KARTON 
Door de stadreiniging
Leuven centrum op woensdag 18 sep-
tember
Kessel-Lo Diestsesteenweg, Tiense-
steenweg en de straten langs de bui-
tenkant van Kessel-Lo aan de grens
met Linden, Holsbeek, Pellenberg, 
Korbeek-Lo en Bierbeek op vrijdag 
13 september

Wijgmaal op vrijdag 13 september 
Wilsele gedeelte Aarschotsesteenweg
en enkele zijstraten op vrijdag 13 sep-
tember
Wilsele sector Damiaanscouts op 
vrijdag 13 september
Heverlee sector Poverello op vrijdag 
20 september
Door de Leuvense verenigingen
Wijgmaal Ymeriacomplex op zaterdag
14 september
Kessel-Lo chiro Don Bosco op zaterdag
14 september
Egenhoven scouts O.L.Vrouw van
Troost op zaterdag 14 september
Leuven Sint-Jacob op zaterdag 14 sep-
tember
Kessel-Lo-Heverlee Chiro Hekeko op
zaterdag 21 september
Heverlee Terbank op zaterdag 21 sep-
tember

KGA
Leuven centrum op dinsdag 17 sep-
tember
Leuven centrum  op zaterdag 21 sep-
tember
Heverlee ronde A en ronde B op
woensdag 18 september
Kessel-Lo ronde A en ronde B op
donderdag 19 september
Wilsele Dorp, Kareelveld, Wijgmaal,
Wilsele Putkapel en Wilsele centrum
op  vrijdag 20 september

GFT-OPHALINGEN
Heverlee ronde A, gebied gelegen
tussen de Naamsesteenweg (inclusief
pare huisnummers) en de grens met
Bertem en de Brusselsesteenweg op
maandag 16 september

Wilsele dorp en gebied Kareelveld op
woensdag 18 september
Kessel-Lo ronde B, gebied gelegen
tussen de Diestsesteenweg (inclusief
pare  huisnummers) en de Tiense-
steenweg (inclusief onpare huis-
nummers) op donderdag  19 sep-
tember
Leuven centrum op vrijdag 13 sep-
tember
Leuven centrum op vrijdag 20 sep-
tember 

PMD-OPHALINGEN
Voor Leuven centrum samen met
papier en karton.
Voor alle deelgemeenten samen met
de gft-ophaling.
Opgelet! Zet je pmd-zak vóór 7.00 uur
buiten!
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Kook mee van Woede
OPROEP

Schakel het Wildlife Taxi
Team in voor dieren in nood 
Het Wildlife Taxi Team zet zich in voor
alle in het wild levende vogels en
inheemse diersoorten. Voorts coördi -
neert en ondersteunt het als koepel -
organisatie een netwerk van tien
Opvangcentra voor Vogels en Wilde
Dieren (VOC). 

Zieke en gewonde dieren worden
opgevangen in Opvangcentra voor
Vogels en Wilde Dieren. Je kan ge von -
den dieren naar het opvang centrum
brengen, medewer kers van een VOC
komen hen ophalen of je belt de Wildlife
Taxi Teams op 0472 32 65 32.
Voordat je het Wildlife Taxi Team
inschakelt, ga je best eerst na of het
dier effectief hulp nodig heeft. 

Enkele tips:
• Jonge, schijnbaar hulpeloze dieren,
pas uit het nest, laat je best met rust.
Waarschijnlijk is de oudervogel nog in
de buurt zodat die zich over haar
kroost ontfermt.
• Als de jongen nog kaal zijn, plaats ze
dan terug in het nest.
• Een vogel die tegen het raam vloog
en nog wat suf is, laat je tot rust
komen in een kartonnen doos op een

kalme, donkere plek. Daarna zet je
hem weer in de natuur.
• Bescherm ook jezelf als je een nood -
lijdende roofvogel vindt:  gooi een
doek, deken of jas over het dier om
het rustig te houden.

Word vrijwilliger
De Wildlife Taxi Teams zijn
vrijwilligers. Ze geven raad en komen
de zieke of gewonde dieren ophalen.
Wil je zelf ook een steentje bijdragen
om dieren in nood te helpen? Het
Wildlife Taxi Team Vlaams-Brabant
zoekt vrijwilligers die wilde dieren in
nood naar één van de erkende
Opvangcentra voor Vogels en Wilde
Dieren (VOC) willen brengen. Dankzij
het Taxi Team, dat noodlijdende
dieren uit Vlaams-Brabant vervoert,
komen er in de VOC’s meer handen
vrij voor het voeren, behandelen en
verzorgen van de dieren. Interesse?
Mail jouw contactgegevens  naar
info@vogelbescherming.be  en plaats
'WTT' in de titel van jouw bericht.

� dienst duurzaamheidsbeleid: ℡ 016
27 24 08, duurzaamheid@leuven.be

Wereldwijd lijden 870 miljoen mensen
honger. En dit terwijl de wereld
vandaag 1,5 keer de hoeveelheid
voedsel produceert die nodig is om
iedereen te voeden. Honger is dus
geen natuurverschijnsel, maar het
gevolg van keuzes van mensen en van
onrechtvaardige structuren. Daarom
voert 11.11.11 met ‘Ik Kook Van Woede’
campagne voor het Recht op Voedsel.

De niet gouvernementele organisatie
11.11.11 ijvert voor een duidelijk beleid
tegen honger. Ze zet politici onder druk
om hier werk van te maken. Met de
actie Kook mee van Woede tonen
mensen hun verontwaardiging. In het
weekend van 18 tot 20 oktober bieden
vrijwilligers soep aan aan toevallige
voorbijgangers, collega’s, clubge-
noten... Op die manier wordt de
verontwaardiging gedeeld en wordt er
druk uitgeoefend op de politici. 

WAAROM SOEP? 
Soep koken is een positieve manier om
verontwaardiging te uiten. Soep is
eenvoudig te bereiden, liefst met lokale
groenten en een kleine ecologische
voetafdruk. We kunnen er restjes in
verwerken om geen voedsel te

verspillen. En het kan vegetarisch. Als
we tienduizenden mensen aan de soep
krijgen, dan is dit een duidelijk signaal.

KOOK OOK JIJ MEE VAN WOEDE?
Je kan op verschillende manieren
meekoken van woede:
� je organiseert zelf een soepactie in
het weekend van 18 tot 20 oktober in je
stad, in je sportclub, op het werk…
� je stapt naar verschillende restaurants
in je stad, je bedrijf of organisatie en
vraagt hen om deel te nemen aan de
actie door een Ik Kook Van Woede-
soep op het menu te zetten
� je vraagt aan de scholen of ze deel-
nemen aan ikkookvanwoede@school
op 25 oktober.

Inspiratie om aan de slag te gaan met
de Ik Kook Van Woede-campagne vind
je op www.ikkookvanwoede.be.

� Noord-Zuidconsulent: ℡ 016 27 26 40,
dagmar.vangrunderbeeck@leuven.be


