
HOEGAARDEN
Extra rooster nodig
Om te vermijden dat een hellend
wandelwegje voor waterover-
last zou zorgen in de pas ver-
nieuwde Stoopkensstraat was
de aanleg nodig van een extra
rooster met afvoergoot voor op-
vang van het teveel aan water.
Dat verhoogde de kosten met
7.488 euro. (BE)

BEKKEVOORT
Drie kilometer
Bestuurders die op zoek zijn
naar de Bekkevoortse deelge-
meente Molenbeek-Wersbeek
kunnen op het pas heringerichte
kruispunt van de N2 met de Sta-
tiestraat wel eens lang zoeken.
De wegwijzer geeft immers nog
drie kilometer tot ‘Molbeek-
Wersbeek’. (IBO)

BIERBEEK
Ruil uw auto in
Wie genoeg heeft van de auto en
de bijhorende files kan de auto
inruilen voor een abonnement
van De Lijn. Per ingeleverde
nummerplaat krijgt een gezins-
lid een gratis netabonnement
van De Lijn voor drie jaar. Om te
weten aan welke voorwaarden u
moet voldoen kan u bellen naar
070-220.200. (GBH)
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DIEST
Brandweerkledij
Omdat ook brandweerlui eens
graag in het nieuw zitten, tast de
stad Diest eens diep in de buidel
en trekt 6.198,35 euro uit voor de
levering van nieuwe brandweer-
kledij. Dat werd beslist op de
jongste gemeenteraad. (IBO)

KORTENAKEN
Allemaal anders
De gemeente Kortenaken neemt
deel aan het project Allemaal
Vlaams-Brabanders. Samen met
de provincie hoopt de gemeente
een maatschappelijk draagvlak
creëren voor een diversiteitsbe-
leid. Vijftig inwoners worden
gefotografeerd in een reeks Kor-
tenaken: allemaal anders. (PPG)

GLABBEEK
Levensbron biologisch
Maarten Van Gool en Karen Van
Gestel uit Ramsel stellen hun
biologische boerderij ‘Levens-
bron’ open. Ze kochten de vroe-
gere hoeve Truyens (1865) aan de
Langstraat in Attenrode, met
vier hectare. Daarop willen ze
biogroenten telen en die in de tot
winkelruimte verbouwde stal
verkopen. (BE)

HERENT
Op de fiets
Herent doet mee aan de actie
Vlaanderen Fietst. Op zondag
24 mei zijn er begeleide fiets-
tochten van 15 en 30 kilometer,
een fietszoektocht, randanima-
tie en veel meer. Start en aan-
komst is de sportinfrastructuur
De Kempen. (BCZ)

TIENEN
Kinat sluit winkel
De gekende handelszaak Huis
Kinat, op de hoek van de Lom-
bardstraat en de Beauduin-
straat, sluit op 31 juli definitief de
deur. Guy Roegiers en zijn
vrouw baatten 36 jaar de winkel
in geschenkartikelen, keuken-
en verlichtingsapparaten uit. ‘Ik
ben 72’, zegt Roegiers. ‘Tijd dus
om te stoppen. Een opvolger is
er niet en overnemers dagen niet
op. Het huurcontract van het
pand eindigt op 31 juli. We her-
nieuwen het niet meer.’
Of er een andere handelszaak
komt in het pand weet Roegiers
niet. ‘Ik hoop het, want anders
verliest de Beauduinstraat an-
dermaal een commerciële zaak.
Ik ben zelfs bereid nieuwkomers
een handje toe te steken bij de
uitbating.’ Het pand is gekend
als ‘Rad van Fortuin’. (BE)

HANDELSCENTRUM

KORTENBERG
Gemeenteraadslid
overleden
Gemeenteraadslid Marcella
Quintens-De Smedt (CD&V) is
overleden. Ze werd 65. Ze leed al
jaren aan de spierziekte ALS en
die is haar nu fataal geworden.
’Een grote dame met visie, met
een ideaal en met een groot hart’,
zo beschrijft burgemeester
Chris Taes haar. (BCZ)

HOEILAART
Woongelegenheden
CD&V vindt dat de meerderheid
talmt met de sociale woongele-
genheden aan de E. Vanden-
broeckstraat: ‘Wij hebben de in-
druk dat men het project ver-
traagt onder druk van de omwo-
nenden.’ Burgemeester Vanden-
put (Open VLD) wil eerst de
mogelijkheid van gelijkvloerse
winkels onderzoeken. (WFH)

KEERBERGEN
Dancestudio danst
Deze week organiseert de Dan-
cestudio haar tweejaarlijkse
voorstellingen in de sporthal
van Keerbergen. Van woensdag
tot zaterdag tonen de negenhon-
derd leerlingen wat ze de afgelo-
pen twee jaar hebben opgesto-
ken. Meer info op www.dances-
tudio.be (EVB)

Uw regio in 3 minuten
AARSCHOT
Commissie over Markt
De gemeenteraadscommissie
voor Verkeersveiligheid en Mi-
lieu vergadert op 19 mei om 20 u
in het politiecommissariaat. Op
de agenda staat de voorstelling
van de plannen van de heraan-
leg van de Grote Markt en een
toelichting over het E-team. (IBO)

BEGIJNENDIJK
Gronden ruilen
In het kader van het ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) reecrea-
tiezone centrum Begijnendijk
wil de gemeente gronden in de
Roogaarden ruilen met Natuur-
punt. Op die manier kan het re-
creatiedomein aan de Vissen-
dijk gerealiseerd worden. (GGH)

BOUTERSEM
Huwelijksbeloften
Wie zijn huwelijksbeloften wil
hernieuwen of zijn intenties
kenbaar wil maken kan op
31 mei, tijdens de Dag van het
Park, naar het kasteeldomein
van Kwabeek. Wie zijn huwe-
lijkskleren opnieuw aantrekt en
zich die dag naar het park be-
geeft mag rekenen op een mooie
herinnering aan deze dag. (FG)

HOLSBEEK
Steenuilenproject
Het steenuilenproject van
school Het Anker uit Nieuwro-
de loopt nog steeds. Op de
schoolsite www.gemeente-
schoolholsbeek.be, kan men
trouwens volgen wat er gebeurt
in een bewoonde steenuilenkast
via een webcamera. (GGH)

LEUVEN/TIENEN

4.000.000
Deze maand gaan alle Kringwinkels
van Vlaanderen voor een record.
Samen willen ze vier miljoen kilo
herbruikbare spullen verzamelen. 

LUBBEEK OPEN DAG BIJ POLITIE De lokale politie van Bierbeek, Boutersem,
Holsbeek en Lubbeek hield een open dag in Lubbeek. Alle diensten werden
voorgesteld. In de hal wachtte een ‘gendarm’ in oud uniform de bezoekers op. Ook de
paarden en drugshonden hadden veel bekijks. (gbh) ©Koen Merens

GLABBEEK MUSICAL ANNIE Theaterdocente Mitzy Jansen en een dertigtal
kinderen brengen ‘Boefjes en Grietjes’, gebaseerd op de musical Annie. Weesmeisjes
nemen het op tegen de stoere boefjes en de straatjongens en samen rekenen ze af met
de politie. Voorstellingen in CC De Roos op zaterdag 23 en zondag 24 mei. (FF) © If

BERTEM
Ophaling Ecowerf 
Na de wateroverlast heeft de ge-
meente besloten om een extra
ophaling van het grof huisvuil in
de getroffen straten te organise-
ren. Die ophaling door Ecowerf
is op dinsdag 26 mei. Een attest
geeft gratis toegang tot het con-
tainerpark. (GBH)

WATERSCHADE

HULDENBERG
Budget
De gemeentelijke inbreng in het
OCMW-budget bedraagt
918.760 euro. Dat is een verho-
ging van tweepercent. ‘Met
98,29 euro per inwoner zitten
we behoorlijk beneden het ge-
middelde van Vlaanderen, nl.
113,02 euro per inwoner’, vindt
OCMW-voorzitter Nelly Van-
derlinden (CD&V). (WFH)

LANDEN
Verkiezingsdebat
Op 20 mei (20 uur) vindt een
verkiezingsdebat plaats in GC
Amfi met Frank Vandenbrouc-
ke (SP.A), Mohamed Ridouani
(SLP), Piet De Bruyn (N-VA),
Hermes Sanctorum (Groen!),
Felix Strackx (Vlaams Belang),
Eric Van Rompuy (CD&V), Pa-
tricia Ceysens (Open VLD) en
Peter Reekmans (LDD). (DLL)

Adverteren in uw regio?

Verkiezingen op 7 juni 2009!

Wij helpen u graag verder

Rina Vastesaeger

gsm 0478 78 16 09

rina.vastesaeger@corelio.be

regio Dender, Pajot & Brussel Noord

Olivier Verenghen

gsm 0474 24 55 12

olivier.verenghen@corelio.be

regio Brussel
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TIENEN

Feestmobiel op ronde
Wie een straat- of wijkfeest wil
organiseren, kan voortaan bij de
Jeugddienst vragen naar de
Feestmobiel. Die toert rond met
tenten, tafels, stoelen, verlich-
ting enz. Een folder Feest in je
straat geeft tips voor een origi-
neel buurtfeest. Er zijn al 27 aan-
vragen. Info: 016-81.28.20. (BE)

TIELT-WINGE
Lijk geïdentificeerd
Na drie maanden onderzoek is
duidelijk wie er dood werd ge-
vonden aan de E314 op 22 febru-
ari jl. Het gaat om Ronald Note-
boren (41) uit het Nederlands
Limburgse Schinnen. Via een
dna-onderzoek is dat vastge-
steld. Het lichaam was in stuk-
ken gesneden. Het hoofd en de
handen ontbraken. (RES/IBO)

TERVUREN
Minder mobielen
centrale
De Minder Mobielen Centrale
kan een oplossing zijn voor ou-
dere of gehandicapte mensen
die hulp nodig hebben bij enkele
noodzakelijke verplaatsingen.
Om gebruik te maken van de
dienst moet u wel lid worden.
Contact: OCMW Tervuren op
02-767.35.72 of 02-686.30.57. (GBH)

LINTER

Linter Loopt
Zaterdag 23 mei is Linter in
sportieve doen via Linter Loopt.
In Orsmaal start om 13 uur een
kinderloop over een kilometer.
Joggers krijgen 5 km geserveerd
om 14.30 uur, terwijl vrouwen
en mannen om 16.30 uur aantre-
den in de 10 km, onderdeel van
de Haspengouw Challenge. Een
Joggersfuif sluit de dag af. (PPG)

OUD-HEVERLEE

Traaggroeiend gras
Wie traaggroeiend gras zaait of
een mulchmaaier koopt, kan
daarvoor subsidies krijgen.
Voor het traaggroeiend gras-
mengsel kan je 65 procent subsi-
die krijgen. Voor een mulch- of
combimaaier krijg je tien pro-
cent van de aankoopprijs terug-
betaald. (ERO)

AARSCHOT Dieven braken
zondag binnen in een schiet-
kraam van de kermis aan de
Leuvensestraat. (IBO)

BEGIJNENDIJK Aan de Lierse-
steenweg kwam het zondag-
nacht tot een aanrijding. Een
personenwagen werd er in de
flank gereden, de bestuurder
liep lichte verwondingen op.
(IBO)

BEKKEVOORT Zondagavond
botste een fietser aan de Min-
nestraat tegen een wagen. Het
slachtoffer liep verwondingen
op. (IBO)

DIEST Voor de inrit van het
ziekenhuis aan de Michel
Theysstraat werd zondagavond
een fietser aangereden door een
personenwagen. (IBO)

KORTENBERG Aan de Leuven-
sesteenweg kwam het zondag-
avond tot een botsing tussen

een voetganger en een brom-
fietser. De bromfietser moest
naar het ziekenhuis. 
. Dieven braken zondagavond
binnen in een woning aan de
Leuvensesteenweg. Ze forceer-
den het badkamerraam en
doorzochten de woning. (IBO)

KESSEL-LO Dieven forceerden
een schuifdeur aan de Wood-
row Wilsonlaan met een koe-
voet. Ze gingen ervandoor met
een fototoestel en maaltijdche-
ques. De daders lieten hun
handschoenen achter. (IBO)

ROTSELAAR Dieven probeer-
den binnen te dringen in een
café aan de Sint-Jansstraat. Ze
forceerden de poort. (IBO)

TIENEN Twee dronken jonge-
ren sloegen zondagavond een
raam van een woning aan de
Waaibergstraat stuk. Ze wer-
den opgesloten. (IBO)

TELEX

ROTSELAAR
Ombudsman Rock
Werchter
Organisator van Rock Werchter,
Live Nation, stelt ook dit jaar een
ombudsman ter beschikking
van de buurtbewoners. Hij is het
aanspreekpunt voor de bewo-
ners van Werchter en is te berei-
ken via ombudsman@roc-
kwerchter.be of via 0476-
35.65.13. (GGH)

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Werkloosheid
Het aantal werklozen in Scher-
penheuvel-Zichem is afgelopen
maand gedaald. In de maand
april waren er 530 werklozen.
Dat is een daling van 3,6 procent
ten opzichte van maart. In ver-
gelijking met april 2008 is het
aantal werklozen met 8,8 pro-
cent gestegen. (IBO)

ZOUTLEEUW
Sociale wijk Solveld
Voor de sociale koopwoningen
Solveld Fase twee zijn er reeds 31
kandidaten ingeschreven. Als
alles vlot verloopt worden deze
woningen in 2010 gebouwd door
Interleuven. Je kan nog steeds
inschrijven bij de Sociale Dienst
van de stad of rechtstreeks bij
Interleuven. (DLL)

OVERIJSE
Schoolbus
De gemeente verkoopt een bui-
ten gebruik gestelde schoolbus
Iveco die in 2000 gebouwd
werd. Bezichtiging van het voer-
tuig is mogelijk na afspraak op
tel.02-785.34.45. De offertes
moeten uiterlijk op maandag 8
juni toekomen. (WFH)

LEUVEN

11
straten worden vandaag geveegd 
in de omgeving Redingenhof.
Morgen volgen er elf andere 
in St.-Jacob.

NEERLINTER GEMEENTEBESTUUR PROMOOT HET FIETSEN Het
gemeentebestuur fietste de actie Met Belgerinkel naar de Winkel op gang. Aan deze
actie nemen 27 Linterse handelaars deel. Doel is de mensen leren de auto te ruilen
voor de fiets om in de buurt te winkelen. (PPG) ©Paul Pans

GEETBETS POOLSE EN BELGISCHE GENERAALS Voor de
herdenkingsplechtigheid ter ere van twaalf gevallen Poolse vliegeniers daagden
onder meer luitenant-generaal Andrzej Blasik, hoofd van de Poolse Luchtmacht, en
luitenant-generaal Gerard Van Caelenberge, hoofd Belgische Luchtcomponent, op.
(PPG) ©Paul Pans
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