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Het 17-dagendieet

1 jaar gratis

Zijn zware baby’s ongezond?
In zeventien dagen vijf tot zeven en een halve
kilo afvallen. Het 17-dagen-dieet van Dr. Mike
Moreno klinkt veelbelovend, maar werkt het
ook echt? Onze redactrice doet de test!

In Vlaanderen worden steeds meer zware
baby’s met een geboortegewicht van vier kilo
of meer geboren. Kunnen we er iets aan doen?
Goed Gevoel zocht het voor je uit.

Een jaar lang cadeautjes krijgen lijkt een droom,
maar wie het slim speelt, kan zichzelf flink in de
watten leggen. Wij verklappen onze tips en
tricks voor een zo goedkoop mogelijk leven!

Eén op acht volwassenen lijdt aan een te hoge
cholesterol, de belangrijkste risicofactor voor
hart- en vaatziekten. Door een gezondere
levensstijl krijg je je cholesterol onder controle!

Geef hoge cholesterol geen kans

Vanaf woensdag 25 juli!
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Fitness Flex Plus Vlak
90×200cm €236 - €47 = €189
180×200cm €512 - €102 = €410

Fitness Flex Plus Handverstelbaar
90×200cm €322 - €64 = €258
180×200cm €684 - € 137 = €547

Fitness Flex Plus Elektrisch Verstelbaar
90×200cm €660 - €132 = €528
180×200cm €1.360 - €272 = €1.088

Lattenbodems

ERGOSLEEP®Boxspring Limited Edition
BS4 in lijn met uw SLAAP-DNA®, met revolutionair verstelsysteem
zodat uw boxspring mee evolueert met uw lichaamsprofiel.
€4.808 - €913 = €3.895
BS1 zelfde ondersteuningsprincipes als de BS4, maar niet
individueel instelbaar €3.528 - €678 = €2.850

*160×200 cm, original vlakke uitvoering, met hoofdbord Madison (rechte hoeken,
12 cm dik), met matras duo Ergo pocket 550 met Alpura® hoes (huisstofmijtvrij
en vochtregulerend), in stofklasse B moon of kunstleder, incl. blokpoten 15cm.

Ook andere afmetingen verkrijgbaar en elektrisch verstelbare variant.

Bedden Matrassen
Fitness Primo Pocket
Pocketveren met polyether, 7 comfortzones.

90×200cm €350 - €70 = €280
140×200cm €525 - €105 = €420
160×200cm €585 - €117 = €468
180×200cm €635 - €127 = €508

Fitness Secundo Pocket
Pocketveren met perfolatex, 7 comfortzones.

90×200cm €440 - €88 = €352
140×200cm €640 - €128 = €512
160×200cm €715 - €143 = €572
180×200cm €775 - €155 = €620

Fitness Secundo Latex
Latex, 3 comfortzones.

90×200cm €385 - €77 = €308
140×200cm €590 - €118 = €472
160×200cm €655 - €131 = €524
180×200cm €720 - €144 = €576
Antiallergische afneembare matrashoes.

Ook andere maten verkrijgbaar.

Luxor
Multipocketveren-matras 500/m2 met koudschuim,

7 comfortzones. Afgewerkt met vaste tijk.

80/90/100×200/210/220cm €745 - €150 = €595
120/140/160/180×200/210/220cm €1.490 - €300 = €1.190
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keuze uit 45
tentoongestelde boxsprings

nu zaterdag 21 juli en zondag 22 juli
uitzonderlijk open van 12u tot 18u

Sleepy Leuven
Vaartkom 29
3000 Leuven
(Aan de nieuwe jachthaven)
T 016/22 66 11

GAS-sancties zijn succes in Vlaams-Brabant
Degemeentelijkeadministratieve sancties zijneen
succes indeVlaams-Brabantsegemeenten.Dat
zegtKarin Jiroflée (sp.a), gedeputeerdevoorde
GAS-sancties. Toch iserbezorgdheidoverdeoptil
staandewetswijzigingen. «Voorzwaardere feiten
moetendeparkettenbevoegdblijven», vindt Jiro-
flée.

«Sinds 2003 hanteren we de GAS-sancties in onze
provincie. Intussen maken 57 van de 65 Vlaams-
Brabantse gemeenten gebruik van dit systeem. Uit
deanalyseblijkt dathet systeemerggoede resulta-
tenoplevert», zegtKarin Jiroflée.
De sancties worden toegepast bij lawaaihinder,
sluikstorten, vandalisme en andere feiten die niet
gerechtelijk worden vervolgd. In 2011 kregen de
provinciale ambtenaren 1.659 dossiers binnen uit
55gemeenten. In95procentvandegevallenvolgde
eenbeslissing.Vandebehandeldedossierswerd in
85 procent van de gevallen een GAS-sanctie opge-
legd,meestaleengeldboetevanzestigeuro.Slechts
62 overtreders kregen demaximumboete van 250

euro.
Toch is er ook kritiek ophet systeem. Volgens som-
migenisheteenstiekemebronvaninkomsten.«Dat
is zekerniethetgeval.De sanctiesdienenomdesa-
menlevingsnormen te doen respecteren. De opge-
legde geldboetes worden ook vlot geïnd. Dat wijst
erop dat de overtreder de sanctie als rechtvaardig
beschouwt. Overigens, een geldboete van zestig
eurodektdekostenvoorhetvaststellen,sanctione-
ren en innen lang niet. GAS-sancties zijn dus zeker
geen opbrengst, eerder een investering in de strijd
tegenhinderenoverlast.»

Nieuwe initiatieven
HoewelKarin JirofléehetGAS-systeemals een suc-
ces beschouwt, is ze wel bezorgd over nieuwe ini-
tiatievenvandewetgever.«Erwordtgesprokenover
een ruimere toepassing en een hogeremaximum-
boete.Hetkannietdebedoelingzijnzwaarderevor-
menvancriminaliteitaantepakkenmetGAS-sanc-
ties.Voordergelijkefeitenmoethetparketbevoegd
blijven», besluitKarin Jiroflée. (BMK)

LEUVEN

Daylight Comes sluit Dorpsfeest Haasrode af

HAASRODE

Haasrodemaaktzichalweeropvoorhet jaarlijkseDorpsfeest. Zater-
dag21 juli zalhetpleinvolledigvolstromenvoorwatniet zelden
omschrevenwordtalshetgezelligstedorpsfeest vanderegio.Deor-
ganisatorenhebbendanookhunuiterstebestgedaanomeen
mooieaffichesamente stellen.

rangenstaatophetpodium.Tot
slotooknogRomeoSpinelli, Sa-
cramento Matic en de winnaar
van Klinkerrock. Dat wordt
trouwens iets speciaalwant die
gasten zijn amper tien jaar oud.
Je ziet ze amper staan achter
hun instrumenten maar er
komtwelgeluiduit. Fantastisch
toch», legt Paul ‘Toets’ Tiele-
mansuit.

Professioneel
Het Dorpsfeest van Haasrode
bestaat ondertussen al vele ja-
ren. Toets is zelfs vergeten hoe-
veel edities er al achter de rug
zijn.
«De vijftiende misschien? Ik
weethetniet.Het isallemaalbe-
gonnen toen Den Deugniet,
Sporting E5 en De Veldduif de
handeninelkaarsloegenomle-
ven in de brouwerij te brengen.
Er was immers niets te doen in
de zomer. Ondertussenhebben
we vzw Hoelahoop opgericht
voor de organisatie.We krijgen
ook de steun van doorwinterde
medewerkers van Marktrock
‘oude stijl’ om hetmuzikale as-
pect zo professioneel mogelijk
aan te pakken. Het feestje kan
beginnen wat mij betreft. Het
mooie weer is trouwens ook al
besteld», besluit Toets. (BMK)

Deorganisatie van het dorpsfeestmetToets,
Dirk, Kris enStef. Foto Baert

LUBBEEK

Lubbeek Leeft
organiseert
‘Lubbeek Zoekt’
LubbeekLeeft, denieuwepoli-
tiekepartij vanonafhankelijk
onderwijs- enseniorenschepen
GilberteMuls, organiseertdeze
zomereenzoektocht indege-
meentewaarbij eenelektrische
fiets terwaardevan2.200euro
gewonnenkanworden.

«Onder hetmotto ‘Leer je buurt
kennen’ organiseert onzepartij
een groots opgezette zomer-
zoektocht die duurt tot en met
7 september», zegt Gilberte
Muls. «Tot die tijd krijgen de
Lubbekenaren elke vrijdag een
opdracht voorgeschoteld die je
kan terugvinden op onze web-
site -www.lubbeekleeft.be - en
ook bij alle Lubbeekse bakkers.
Jekantevoet,per fietsofmetde
autodeelnemen.Deopdrachten
zullen de deelnemers naar alle
plekjes en hoeken van het hele
Lubbeekse grondgebied bren-
gen.» De winnaar van de zoek-
wedstrijd krijgt een ‘levendige’
hoofdprijs:eenelektrischefiets
ter waarde van 2.200 euro. Het
idee van een zomerzoektocht
kwamuiteenbrainstormvande
Lubbeek Leeft-ploeg. «We von-
denhetbelangrijkomals lokaal
actievepartij vooral oog teheb-
benvoorwat lokaal leeft. Endat
kan je best onder de aandacht
brengen met een actie waarbij
je spelenderwijs in contact
komtmetnietalleendemooiste
plekjes van Lubbeek, maar ook
met de ‘hete hangijzers’ van de
gemeente», zegt Wim Labie,
voorzitter van Lubbeek Leeft.
(HSK)

DERDE BED&BREAKFAST IN GEMEENTE FOCUST OP ZAKENMENSEN

Koppel opent ‘B Guesthouse’
BIERBEEK

Jorgen Everaerts en Stéphanie Kumps hebben
een nieuwe Bed &Breakfast geopend in de Kwak-
kelbosstraat 7 in Bierbeek. ‘B Guesthouse’ is al
de derde B&B in de gemeente. In Bierbeek is het
rustig, is er veel groen in het heuvelachtige
landschap,maar toch ligt het centrum van Leu-
ven op slechts acht kilometer en het industrie-
terrein vanHaasrode op amper vijf kilometer. Op
dat bedrijventerrein vestigden tal van interna-
tionale bedrijven hun Belgische of Europese ze-
tel. Ook Brussel ismaar een half uurtje ver. B
Guesthouse richt zich daarom vooral tot zaken-
mensen.

HERMAN MEERSSEMAN

Jorgen Everaerts en Stéphanie
Kumps, een dynamisch stel der-
tigers,kochtenvorig jaareenvilla
met een grote tuin op eenheuvel
aan de rand van Bierbeek en
bouwdendiemetveel smaakom
tot een stijlvol ‘guesthouse’. Van-
ophet grote terras aandeachter-
zijde kijk je kilometers ver uit
over de vallei van Lovenjoel. «We
hebben lang nagedacht over de
beste formule», zegt Jorgen. Hij
werkte 15 jaar als cateraar in de
BrabanthalvanHaasrode.«Ikwas

daar op uitgekeken en wou iets
met persoonlijke accenten op-
bouwen in de horeca. Ik speelde
langmetde ideeomnaarCanada
uit te wijken. Daar ben ik al tien
keer naartoe gereisd en ik heb er
mijnharthartverloren.MaarSté-
phanie wou haar familie en haar
job bij bpost niet zomaar achter-
laten.»

Culinair kantje
«Ik wou die job best wel combi-
nerenmeteenhuiskamerrestau-
rant,wantikkomgraagincontact
metmensen», zegtStéphanie.«Ze

hebbenallemaalwel iets interes-
sants te vertellen. Uiteindelijk
hebben we besloten om een gu-
esthousemet een culinair kantje
uit tebaten.»
Jorgen, die ook barbecue-work-
shopshoudt, isdegastheerenbe-
reidt zelf het ontbijt. «Zelfge-
maakte yoghurt, confituur en
muesli, aangevuld met streek-

producten. De gasten ontbijten
bij mooi weer op het terras. An-
ders gebeurt dat aan de tafel van
onzeeetkamer.Ook ‘savondsbe-
reid ik eenmaaltijd als de gasten
datwensen.»

Totaalformule
«’sAvondshelpikJorgenbijdebe-
diening», zegt Stéphanie. Dan

babbelenweookmetdeklanten.
Overwat er te zien is in de buurt,
over hun thuisland en andere
dingen. Die totaalformule slaat
blijkbaaraan,want totnutoezijn
dereactiesergenthousiastenko-
men gasten dikwijls een tweede
of derdekeer terug».
Meer info op www.bguesthou-
se.be.

Stephanie enJorgen op het terras vanhun guesthouse. Foto Baert

GLABBEEK
OCMWkooptnoodwoning
HetOCMWvanGlabbeekkooptdewoningaandeTiensesteenweg200.HetOCMWwilereennoodwoningin-
richtenvoorinwonersdiedooronvoorzieneomstandighedenennoodsituatiesdaklooszijngeworden.Dekost-
prijs wordt geschat op 175.000 euro. Dewoning is ruim zeven are groot. De gemeenteraad heeft de aankoop
goedgekeurd. (KBB)

«Daylight Comes sluit af vanaf
23.30uurendaarvoorkomtnie-
mandminderdandeenigeechte

Big Bill optreden met zijn
‘friends’. Ook TheNewRomance
metondermeerBenCrabbéinde


