Een toenemend aantal Indase studenten
en onderzoekers maakt zi n opwachting
aan de KU Leuven, imec en tal van spin off
bedrijven. Daarnaast hebben verschillen
de Leuvense bedr jven belangrijke zaken
partners n India. Omwille van de vele
groeimogelijkheden van India wil de stad
Leuven de samenwerking met het land op
academisch, cultureel, sociaal en econo
misch vlak versterken.
India Heuse euve’ is gehuisvest in de Ro
maanse Poort, Bmsselsestraat 63 in Leu
ven. Het w[ een bais voor ontmoetingen
zijn tussen Leuvenaars en Inders op door
tocht of wonend i’ Belgie en een knooppunt voor allerbaroe activiteiten die Leu
venaars en Indiërs n e kaar brengen. India
Housc Leuven za niervoor tal van activitei
ten organiseren op vier domeinen: econo
niisch, academisch, cultureel en sociaal.
Ter gelegenheid van de openng van India
House Leuven vond op de Grote Markt een
Indiase markt plaats met een gevarïeerd
aanbod aan lndïase producten, etenswa
ren, kookboeken ed. de door schepen Els

Op de foto, bi de Indiase markt vanaf links Anita Mag ts, di€’nsrhoofd middenstand, de schepenen Els
Von Hoof Mohamcd Ridonani, Denise Vandevoorr en medewcrtster Deertrui Heyvaert.

Van Hoof, ïn aanwezighed van schepen
Mohamed Rïdouani en schepen Denise
Vandevoort, geopend werd.

BrasserieAbsoiut
b jarig
Brasserie-Absolut aan de Mechelsestraat
117 vierde op 1 november haar eerste
verjaardag. Het jonge duo Sarah Vervoort en chef Jan Lambrichts serveren er
een Frans-Belgische keuken, met een ei
gen creatieve toets. Prijsvriendelijkheid
is ook iets waar het koppel veel belang
aan hecht. Om hun naam waardig te
zijn bieden ze ook gerechten aan met
Absolut Vodka,

Daarna wandelden de drie schepenen
door een stuk van de fotoroute India. Ge
durende enkele maanden prijken in de
etalage van een zeventigtal handelaars
foto’s verwijzend naar India. Deze ten
toongestelde foto’s zijn het resultaat van
een fotowedstrijd georganiseerd door ee
ropalia.india. Een brochure met de uitge
stippelde route is te verkrijgen
bil de dienst voor toerisme van
de stad Leuven (Naamsestraat
3, Leuven) en bij de deelne
[Tiende handelaars.
Twaalf Lenver’se ‘sorecazaken
bieden dit najaar ook een
speciale Inda menu aan.
Chess Cafe, Wereldcafé coop,
De Klimop, La Royale, De
Blauwe Maan, De Kansel,
Rodins, ViaVïa (Parkstraat), De
Dry Coppen, De Valck,
Lukemeke en Mykene.

www. brasserie-absotof. be
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