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Julie Van Gelder is gymnaste 
en vormt samen met haar colle
gaturnsters Ineke Van Schoor 
en Kaat Dumarey het team Art 
Acrobatics. Samen studeren ze 
acrobatische gymnastiek aan de 
topsportschool in Gent en ne
men ze deel aan wedstrijden. 
Vanavond wordt de auditie van 
de drie turnsters voor de talen
tenjacht Belgium's Got Talent 
uitgezonden op VTM. 

‘Met onze deelname willen we 
onze sport bekender maken bij 
het grote publiek en tonen dat 
acrogym ook entertainend kan 
zijn’, zegt Julie. Ze begon haar 
carrière bij Wild Gym in Herent, 

waar ze nog altijd 
training geeft. 
Tien jaar geleden 
maakte ze de 
overstap naar de 
topsportschool. 
Ze combineert 
haar drukke trai
ningsschema met 
een studie logope
die. Sinds ander
half jaar vormt ze 
een team met In
eke en Kaat. Het 
trio traint dertig 
uur per week en 
won vorig jaar 
een bronzen medaille op het we
reldkampioenschap acrobati
sche gymnastiek. 

Julie droomt ervan om aan de 
slag te gaan bij Cirque du Soleil. 
‘Laure en Nicolas, gymnasten 
van onze school die twee jaar ge
leden hebben deelgenomen aan 
Belgium's Got Talent, zijn na de 

show gerekruteerd door dat ge
zelschap’, vertelt ze. ‘Het zou een 
droom zijn die uitkomt als ook 
wij worden opgepikt. Met wed
strijden valt geen geld te verdie
nen. Alleen door bij een circus 
aan de slag te gaan, zou ik van 
acrogym mijn beroep kunnen 
maken. Dat is wat ik wil.’   (liv)

Julie imponeert in Belgium's Got Talent

Julie droomt ervan om bij Cirque 
du Soleil aan de slag te gaan. Foto: if

VELTEMBEISEM  Julie 
Van Gelder (21) uit Vel
temBeisem is vanavond te 
zien in Belgium's Got Ta
lent. Ze doet auditie met 
een indrukwekkend staal
tje acrogym.

LEUVEN  ‘De omgeving van 
de Vaartkom ondergaat een 
enorme metamorfose, maar heel 
wat van de woningen die er ge
bouwd worden, zijn bijzonder 
prijzig’, zegt schepen Mohamed 
Ridouani (SP.A). ‘We moeten 
vermijden dat de Vaartkom een 
soort Monaco aan de Dijle 
wordt voor een select groepje 
dat het kan betalen. We willen 
voor de verschillende inkomens 
een aanbod realiseren. Daarom 
zijn we met ontwikkelaar Virix 
overeengekomen dat binnen de 
ontwikkeling DijleDelta in to
taal veertig goedkopere stads
woningen komen.’

Ridouani, het Autonoom Ge
meentebedrijf en Virix stellen 
nu de eerste vijf van die wonin
gen ter beschikking. Het gaat 
om koopappartementen voor 

mensen die net te veel verdie
nen om gebruik te maken van 
sociale leningen, maar niet vol
doende om zelf een zware lening 
aan te gaan. Twee appartemen
ten liggen in het gebouw Eiland, 
drie in het gebouw Feestzaal. 
Beide panden worden momen
teel gebouwd in het ontwikke
lingsgebied. 

‘De appartementen kosten tus
sen de 270.000 en 310.000 euro, 
inclusief alle kosten’, klinkt het 
bij Virix. ‘Uniek is ook dat ko
pers de btw kunnen afbetalen in 
twintig jaar.’

Puntensysteem

De stadswoningen richten zich
vooral tot jonge mensen die voor
een langere periode in Leuven 
willen wonen. Ze worden ver
kocht op basis van een punten
systeem met drie criteria: de 
band van de kandidaatkopers 
met Leuven, hun leeftijd en het 

gegeven of ze al een woning heb
ben. Hoe hoger de kandidaten 
scoren, hoe groter de kans dat ze 
een appartement mogen kopen. 

Op 22 april vindt een infover
gadering voor geïnteresseerden 
plaats. Tegen 29 mei moeten al
le kandidaturen voor de eerste 
vijf stadswoningen ingediend 
zijn.

Volgend jaar

De appartementen moeten 
eind volgend jaar klaar zijn. 
Daarna worden ook de andere 
35 stadswoningen gebouwd. ‘We 
weten natuurlijk dat we het pro
bleem van de dure woningen 
niet oplossen’, zegt schepen Ri
douani. ‘Op de privémarkt heb
ben we jammer genoeg geen in
vloed. Maar door de stadswo
ningen aan te bieden, hopen we 
een aantal jonge gezinnen die 
uit de boot dreigen te vallen, een 
oplossing te bieden.’

Veel jonge gezinnen 
verlaten Leuven op 
zoek naar een betaal
bare gezinswoning. De 
stad en het Autonoom 
Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkeling 
Leuven (AGSL) hopen 
hen met de ‘Leuvense 
stadswoningen’ aan 
de Dijledelta toch in 
Leuven te houden.

Stadsbestuur, Virix en AGSL willen 
jonge gezinnen in Leuven houden

,,MOHAMED RIDOUANI
Schepen (SP.A)
 

De Vaartkom mag 
geen Monaco aan 
de Dijle worden, 
we willen ook 
goedkope woningen

Virix, het Autonoom Gemeentebedrijf en het stadsbestuur van Leuven 
werken samen om de goedkope woningen te realiseren.  Foto: hsb

Dijledelta krijgt veertig 
goedkope stadswoningen

HANNELORE SMITZ

In ruil zenden de meer dan 
150 hotspots van de KU Leuven 
het TelenetWiFreesignaal uit, 
zodat Telenetklanten ook van 
gratis wifi gebruik kunnen ma
ken in de aula’s, bibliotheken en 
andere gebouwen van de univer
steit. De uitwisseling van de wi
finetwerken start nog voor het 
einde van het academiejaar. De 
studenten kunnen zich dan met 
hun eigen inloggegevens van de 

universiteit gratis aanmelden en 
hoeven dat maar één keer te 
doen, om daarna altijd en overal 
automatisch verbinding te ma
ken.

‘Connectiviteit is een basisbe
hoefte aan een universiteit’, zegt 
Annemie Depuydt, directeur 
ICT van de KU Leuven. ‘Een 
goed aanbod is dan ook een ab
solute topprioriteit voor ons. De 
samenwerking met Telenet 
maakt dat we onze studenten en 
personeelsleden bovenop Kot
Net een extra voordeel kunnen 
bieden. Ze krijgen voortaan ook 
gratis toegang tot de duizenden 
wifilocaties van Telenet in Leu
ven en Vlaanderen, en dat met 
een eenmalige connectie via 
hun KU Leuvenidentiteit. Dit is 
een eenvoudig en mooi resultaat 
van een intensieve samenwer
king tussen beide partijen.’  (hsb)

Gratis internet voor studenten
LEUVEN Telenet en de KU 
Leuven wisselen nog voor 
de zomer hun wifinetwer
ken uit. Daardoor kunnen 
alle studenten en perso
neelsleden van de univer
siteit gratis gebruikmaken 
van de 1,2 miljoen home
spots en meer dan twee
duizend hotspots van Tele
net in Vlaanderen.

LANDEN  Thuisverpleegkun
dige Gert Pipeleers (44) uit Lan
den is de drijvende kracht achter 
het nieuwe zorghuis De Maart 
aan de Maartstraat. Het dien
stencentrum opende woensdag 
de deuren en nu al gebruiken 
dertien professionals de infra
structuur met onder meer prak
tijkruimtes en een wachtzaal. 

‘Ik merkte dat op het gebied van
zorg heel wat dingen ontbraken 
in Landen’, zegt Gert. ‘Er waren 
onder meer geen diëtist en oste
opaat. Ik denk dat we voor veel 
mensen iets kunnen betekenen.’ 

De zorgverleners huren, telkens
in blokken van vier uur, een 

ruimte in het pand en beheren 
hun eigen agenda’s en patiënten. 
‘Zo kunnen ze het aanbod com
bineren met andere praktijken 
en drukken we de kosten’, klinkt 
het.

Het project biedt onder meer 
een oplossing voor thuisverple
ging, psychologie, seksuologie, 
podologie, osteopathie, kinesi
therapie, yoga, relaxatie, dieet
kunde en zelfs vroedkunde. ‘We 
willen alle leeftijden uit Landen, 
Gingelom, Zoutleeuw en Linter 
aantrekken’, zegt Gert. ‘Als to
taalconcept kunnen we samen
werken met de sociale huizen, 
ziekenhuizen en scholen.’    (vrs)

Nieuw zorghuis De Maart 
brengt zorg onder één dak

Gert Pipeleers is de drijvende kracht achter het zorghuis. Foto: vrs

DIEST  In Diest blijft de biblio
theek steun ontvangen. Dat 
bleek maandagavond op de ge
meenteraad na een vraag van 
raadslid Danielle Bosmans
Gheyskens (Open VLD). 

De Vlaamse overheid besliste 
onlangs om de bibliotheken niet 
meer rechtstreeks te subsidië
ren. De gemeenten krijgen voort
aan geld voor cultuur, maar over 
de toekenning beslissen ze zelf.

Schepen van Cultuur Jos Uyt
tebroek (SP.A) bevestigde dat de 
steun aan de bib blijft tot 

minstens 2019. Hij onderstreep
te ook dat initiatieven zoals de 
Jeugdboekenweek en Bib op 
School worden doorgetrokken. 
‘De bibliotheek moet toeganke
lijk blijven’, klonk het.

Uyttebroek zei ook dat het 
bibliotheekteam werkt aan een 
digitale strategie. Vorig jaar wer
den zes tablets aangekocht. De 
bib heeft ook een aantal digitale, 
gratis consulteerbare nieuws
bronnen. ‘Er loopt ook nog een 
aanbesteding voor zes desktop
computers’, zei de schepen.   (hns)

Gemeentebestuur steunt bib


