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Gemeenteberichten
Wachtdienst apothekers

Huisvuilkalender

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer 0900 10 500 (max. € 0,50 / min. vanaf het vaste
telefoonnetwerk) of op de webstek www.apotheek.be

Dinsdag 5 februari: pmd en gft
Vrijdag 8 februari: papier en karton
Dinsdag 12 februari: huisvuil
Dinsdag 19 februari: pmd en gft
Vrijdag 22 februari: snoeihout
Dinsdag 26 februari: huisvuil

Wachtdienst huisartsen
Bij afwezigheid van uw huisarts, ‘s nachts, tijdens het
weekend (zaterdagochtend 8 u. tot maandagochtend 8 u.)
en tijdens de feestdagen, kunt u de dokter van wacht bereiken
op het telefoonnummer 070 25 70 25 (max. € 0,30 / min.
vanaf het vaste telefoonnetwerk).

Woensdag 6 februari van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Wachtdienst tandartsen

Ombudslijn gemeente

Op zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 18 u. kunt u
terecht op een centraal oproepnummer 0903 39 969
(max. € 1,50 / min. vanaf het vaste telefoonnetwerk).

Registreerapparaat 02 755 22 45
Hier kunt u steeds een bericht inspreken of een vraag stellen.
Later wordt u dan gecontacteerd op het door u vermelde telefoonnummer.

Wachtdienst dierenartsen
(na telefonische afspraak)
De informatie over de wachtdiensten van de dierenartsen
in februari was bij het ter perse gaan van Zoeklicht nog
niet beschikbaar. U kunt deze informatie raadplegen op
www.kortenberg.be (Wachtdiensten / Dierenartsen).

Zitdag RSVZ

Ã

Gratis ﬁetsgraveren

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen (RSVZ) heeft zijn zitdag in Kortenberg
geschrapt. Voortaan kunt u terecht in het Administratief
Centrum van:
• Leuven: elke dag tijdens de kantooruren
• Zaventem: iedere derde maandag van de maand van 10
tot 11 u.

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)
Maandag 4 februari van 16.30 tot 17.30 u. in zaal Hensmans
van het Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is
gratis.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot
11.45 u. gratis terecht bij de Sociale Dienst van het OCMW.
Bij voorkeur vooraf contact opnemen: 02 755 23 20.

Spreekuur Woonwijzer
Met al uw vragen over wonen kunt u terecht bij Eva Vanhoof
van Woonwijzer. Zij is bereikbaar op 0471 85 03 77 of via
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be. Elke woensdagvoormiddag van 9 tot 12 u. houdt Eva spreekuur in het
Administratief Centrum (dienst ruimtelijke ordening).

Gratis veiligheidsadvies woning
016 85 34 00
technopreventie@politieherko.be.
www.politieherko.be

Gemeentelijk crisisnummer
Antwoordapparaat 02 755 22 99
Dit nummer wordt enkel in gebruik genomen bij crisissituaties.

Luchthavenhinder
Klachten over nachtelijke of andere hinder van vliegtuigen kunt
u melden aan de ombudsdienst van de luchthaven. Dit kan:
• elektronisch via een formulier op: www.airportmediation.be
• per fax: 02 277 48 69
• per brief: Ombudsdienst voor de luchthaven BrusselNationaal, City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

Wachtdiensten allerlei
Lokale politie HerKo (kantooruren) 016 85 34 00 of
info@politieherko.be - www.politieherko.be
Lokale politie (dringende oproepen) 101 of 112
Kinder- en Jongerentelefoon 102
Ambulance/brandweer 100
Vragen over de overheid 1700
Elektriciteitspanne (24/24) 078 35 35 00
Gasreuk (24/24) 0800 65 0 65
Straatlamp stuk (24/24) 0800 63 5 35 of www.straatlampen.be
Ombudsdienst Eandis 0800 6 00 01
Waterdienst VMW EK-EV-ME-deel KO 02 238 96 99
Waterdienst IWVB centrum KO 02 739 52 55 (kantooruren) –
02 739 52 11 (na 16 u.)
MixtICS/Telenet distributiepannes 015 66 66 66
Storing rioleringsstelsel 016 30 13 40
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Gemeenteraad
Gemeenteraad van 2 januari 2013
GEMEENTEBESTUUR

Op woensdag 2 januari vond de installatievergadering van de nieuwe
Kortenbergse gemeenteraad plaats. CD&V heeft 9 zetels in de gemeenteraad en N-VA 7 zetels, en zij vormen zo samen een meerderheid van
16 zetels op 25. De overige zetels in de gemeenteraad gaan naar Open
Vld (4 zetels), Groen (3 zetels), sp.a (1 zetel) en VOOR U (1 zetel). Op
blz. 20-22 vindt u de contactgegevens van de leden van de nieuwe
gemeenteraad en van de nieuwe OCMW-raad. U ziet daar ook wie van
de gemeenteraadsleden in de politieraad zetelt. De installatievergadering van de nieuwe OCMW-raad vond plaats op maandag 7 januari.

De nieuwe Kortenbergse gemeenteraad
Foto: Paul Indekeu

Het nieuwe schepencollege van Kortenberg wordt als volgt samengesteld:

welzijn, gezondheidszorg, gelijkekansenbeleid, kinderopvang (zonder
voor- en naschoolse kinderopvang), dierenwelzijn;

Burgemeester: Chris Taes (CD&V),
tevens bevoegd voor de algemene coördinatie van het beleid, politie en
veiligheid, brandweer, burgerzaken, kerkfabrieken, mobiliteit, informatie en communicatie;

Derde Schepen: Sabine Ledens (N-VA),
bevoegd voor onderwijs (inbegrepen voor- en naschoolse kinderopvang), lokale economie en personeelsbeleid;

Eerste Schepen: Bart Nevens (N-VA),
bevoegd voor openbare werken, ruimtelijke ordening, monumentenzorg, onderhoud van gebouwen, wegen en waterlopen, groendienst;
Tweede Schepen: Kristien Goeminne (CD&V),
bevoegd voor grond- en woonbeleid, natuurbehoud en leefmilieu,
afvalbeleid, landbouw, senioren, ontwikkelingssamenwerking, gezin,

Het nieuwe schepencollege met van links naar rechts Bart Nevens, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Ann Vannerem,
Chris Taes, Kristien Goeminne en Alexandra Thienpont
Foto: Paul Indekeu

Vierde Schepen: Ann Outtier-Vannerem (CD&V),
bevoegd voor cultuur, toerisme, sport, bibliotheken, archief;
Vijfde Schepen: Harold Vanheel (N-VA),
bevoegd voor ﬁnanciën, jeugd en Vlaamse aangelegenheden;
Zesde Schepen: Alexandra Thienpont (CD&V),
OCMW-Voorzitter en schepen bevoegd voor sociaal beleid.

De nieuwe OCMW-raad

Volgende gemeenteraad
Woensdag 4 februari 2013
De gemeenteraad begint om 20 u. en is openbaar.
De volledige verslagen van de gemeenteraad vindt u, na goedkeuring door de gemeenteraad, op de gemeentelijke webstek: www.kortenberg.be
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Onderwijs
HOE INSCHRIJVEN IN HET GEMEENTELIJK BASISONDERWIJS VAN KORTENBERG?
INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2012-2013

• op 15 maart 2013: inschrijven van de kinderen van personeelsleden
• vanaf 18 maart 2013: vrije inschrijvingsperiode – iedereen kan
inschrijven.

men kan op elk moment van het schooljaar inschrijven

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2013-2014
de inschrijvingsprocedure wijzigt:
Alle kinderen geboren in 2011 kunnen zich inschrijven.
• van 1 tot en met 14 maart 2013: inschrijven van broers en zussenvan kinderen die al in de school zijn ingeschreven
Capaciteit
kleuteronderwijs
lager onderwijs

De Regenboog
Kortenberg
255*
395

De inschrijving gebeurt aan de hand van de SIS-kaart.
De kinderen worden ingeschreven in chronologische volgorde.
Om de kwaliteit van ons onderwijs optimaal te houden, is
de capaciteit per school als volgt beperkt:

De Negensprong
Everberg
110
160

De Boemerang
Meerbeek
110
180

De Klimop
Erps-Kwerps
115
190

* In de school van Kortenberg wordt op het niveau 'kleuter' de capaciteit vastgesteld op maximum 69 per geboortejaar.

Meer info:
op de schoolwebsites
op www.vlaanderen.be (Publicaties / Onderwijs en vorming / Inschrijven in een school in 15 vragen)

De Klimop
Kwerpsebaan 249
3071 Erps-Kwerps
02 759 64 59
deklimop@kortenberg.be
www.deklimop.net
Kennismaken?
☺ tijdens de Peuterborrel
zondag 24 februari 2013 van 10 tot 12 u.
U maakt kennis met de school en de kleuterjuﬀen.
Onze peuters ontdekken het speelgoed, verkennen de Klimop.
☺ tijdens de kijkdagen, telkens van 9 tot 10.30 u.
woensdagen 20 maart en 24 april 2013
U krijgt een rondleiding en blijft met uw kleuter in de klas.
Inschrijven?
tijdens de inschrijvingsperiode
elke schooldag van 8.30 tot 16.30 u. (op woensdag tot 12 u.)
op andere momenten, na afspraak met de school
met schooldirecteur Johan Bryon
« 02 759 64 59
ª 0474 65 05 60

De Negensprong
Annonciadenstraat 1
3078 Everberg
02 759 96 22
denegensprong@kortenberg.be
www.de-negensprong.be
Kennismaken?
☺ tijdens de kennismakingsavond
dinsdag 26 maart 2013 van 18 tot 19 u.
Inschrijven?
tijdens de inschrijvingsperiode
elke schooldag van 8.30 tot 15.30 u. (op woensdag tot 12 u.)
op andere momenten, na afspraak met de school
met schooldirecteur Noëla Dewit
« 02 759 96 22
ª 0486 79 90 64
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De Regenboog
Kloosterstraat 10
3070 Kortenberg
02 759 60 69
deregenboog@kortenberg.be
www.de-regenboog.be

De Boemerang
Lagere school
A. Dewitstraat 7
3078 Meerbeek
02 759 63 60
deboemerang@kortenberg.be
www.deboemerang.info

Kennismaken?
☺ tijdens de live onthaalmomenten in de instapklas
op 30 januari, 27 maart en 8 mei, telkens van 10.30 tot 11.30 u.

Kennismaken?
☺ tijdens de opendeurdag
op vrijdag 22 maart van 15.30 tot 19 u.

Inschrijven?
tijdens de inschrijvingsperiode
elke schooldag van 8 tot 16 u. (op woensdag tot 12 u.)

☺ tijdens de kijkdagen van de instapklas
zie data op de website

op andere momenten, na afspraak met de school
met schooldirecteur Johan Vandenbergen
« 02 759 60 69
ª 0486 79 91 14

Inschrijven?
tijdens de inschrijvingsperiode,
elke schooldag van 8.30 tot 15.30 u. (op woensdag tot 12 u.)
op andere momenten, na afspraak met de school
met schooldirecteur Ingrid Craessaerts
« 02 759 63 60

Mobiliteit
EEN PARKEERVRIJ PLEIN = EEN PROPER PLEIN
GEMEENTEBESTUUR

Oproep voor het respecteren van de signalisatie op het De Walsplein

De wekelijkse markt op het Dr. V. De Walsplein lokt iedere donderdag
heel wat bezoekers. Het is vanzelfsprekend dat er na het vertrek kan
opgeruimd worden door de gemeentelijke diensten. Deze taak wordt
echter bemoeilijkt doordat er reeds wagens geparkeerd staan van zodra
de eerste marktkramers vertrekken. Het aangeduide parkeerverbod
geldt tot 15 u. De politie zal in samenwerking met de gemeenschapswachten verhoogde controle uitvoeren op het naleven van dit parkeerverbod zodat het plein behoorlijk kan gereinigd worden. Het gemeentebestuur rekent op uw medewerking!
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Milieu
GEMEENTEBESTUUR

INFOSESSIE:
ENERGIE BESPAREN MET EEN INVESTERING VAN 0, 10, 100, 1.000 EN 10.000 EURO
Energie besparen betekent geld besparen. Tijdens deze voordracht gaan
we in op een aantal zeer concrete ingrepen die iedereen thuis kan uitvoeren, ook zonder zware investeringen of verbouwingen. We leggen
praktijkgericht uit hoeveel u kunt besparen met een klein (100 euro),
middelgroot (1.000 euro) of groot (10.000 euro) budget. Wat kunt u
met dat geld doen en hoeveel bespaart u ermee? Spaarlampen, radiatorfolie, thermostatische radiatorkranen, verbeterd dubbel glas, zonneboilers, isolatie, hoogrendementsketels,… Het komt allemaal aan bod.
Ten slotte gaan we ook in op het belastingvoordeel en de subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen.
Deze infosessie wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van
Kortenberg met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en Vibe vzw.
Dinsdag 5 februari om 20 u.
Administratief Centrum, Raadzaal
Gratis
Meer info: milieudienst – milieu@kortenberg.be of 02 755 22 18

VERLENGING SUBSIDIE VOOR EEN MULCHMAAIER OF EEN FLUISTERHAKSELAAR
GEMEENTEBESTUUR

De actie wordt verlengd tot en met 31 mei 2013. Wie na 1 mei 2012
een ﬂuisterhakselaar en/of een mulch- of combimaaier aangekocht
heeft en deze voldoet aan de subsidievoorwaarden, kan hiervoor een
subsidie aanvragen bij EcoWerf.
De subsidie bedraagt 10% van de netto aankoopprijs met een maximum van 75 euro en kadert binnen de campagne Kringlooptuinieren
van de provincie Vlaams-Brabant. Een mulchmaaier zorgt voor minder
grasafval, met een hakselaar verkleint u uw snoeiafval, voordelen waar
u nog jaren van kunt genieten!

Hoe de subsidie aanvragen?
Voor de subsidievoorwaarden en het oﬃciële aanvraagformulier kunt u
terecht bij de milieudienst of download het via www.ecowerf.be of via
www.kortenberg.be (Milieu / Milieusubsidies / Afval en tuin). Vul het
aanvraagformulier volledig in en stuur dit samen met de gevraagde
documenten naar EcoWerf – Afvalpreventie subsidie – Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.
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DIKKETRUIENDAG
Dikketruiendag startte als een symbolische actie om het Kyotoverdrag
in de verf te zetten. De campagne mikt vooral op eenvoudige maatregelen, die ook daarna aangehouden kunnen worden: lichten doven
bij het verlaten van een ruimte, toestellen uitschakelen na gebruik, de
verwarming correct afstellen,...

Dikketruiendag – dit jaar op woensdag 20 februari – is ondertussen
uitgegroeid tot een vaste waarde in veel scholen, bedrijven en gemeentehuizen. Ook bij u thuis kunt u eenvoudige maatregelen zonder al te
veel moeite toepassen:
• Door de verwarming 1 graad lager te zetten, verbruikt u 7 % minder
brandstof en wordt dus 7 % minder CO2 uitgestoten.
• In ‘slaapstand’ of ‘stand-by’-modus verbruiken elektrische apparaten
stiekem energie. Een toestel dat u niet gebruikt schakelt u beter
meteen volledig uit. Dit geldt ook voor opladers.

• Door het licht niet onnodig te laten branden en gloeilampen te vervangen door spaarlampen of ledlampen bespaart u energie zonder
aan comfort in te boeten.
• Hetzelfde geldt wanneer u warmwaterleidingen in niet-verwarmde
ruimtes isoleert.
• De meterstand bijhouden helpt u om zicht te krijgen op uw energieverbruik. Zo kunt u nagaan of u kunt besparen.
• Elke dag werken we op de computer, kopiëren we, printen we. Hiervoor
gebruiken we het best zo veel mogelijk energiezuinige toestellen.
• Met een deksel op uw kookpotten verbruikt u tot 50 % minder energie en wint u tijd. Elektrische kookplaten kunnen enkele minuten
voor het einde van de bereiding worden uitgezet want ze blijven nog
vijftien minuten na het uitschakelen warm.
• Koﬃe of thee warmhouden gebeurt beter in een thermoskan dan op
het warmhoudplaatje van de koﬃezetmachine. Zo’n plaatje verbruikt immers 15 tot 20 kWh per jaar.
• Met een ijslaagje van 2 mm op het koelelement van uw koelkast of
diepvriezer verbruiken deze toestellen 10 % meer stroom. Dat ijslaagje verwijdert u dus best.
• De ideale temperatuur in de koelkast is 5 graden Celsius. Een lagere
temperatuur heeft geen zin.

SELECTIEVE INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL: WAT EN HOE?
Soorten afval
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën van afval:
• Huishoudelijk afval zijn alle afvalstoﬀen die ontstaan door de
normale werking van een huishouden. Huishoudelijk afval wordt
door EcoWerf opgehaald.
• Bedrijfsafval zijn alle afvalstoﬀen die geen huishoudelijk afval
zijn. Het bedrijf waar het afval ontstaat, staat zelf in voor de inzameling en de verwerking ervan. Bedrijven moeten alles zelf organiseren
en bekostigen. Zij kunnen hiervoor terecht bij gespecialiseerde
privé-bedrijven die afval ophalen en verwerken.
• Bedrijfsafvalstoﬀen die met huishoudelijke afvalstoﬀen
vergelijkbaar zijn, ontstaan door ‘huishoudelijke activiteiten’ van
uw bedrijf. Zij zijn qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar met huishoudelijk afval. Hiervoor kan men terecht bij EcoWerf.

Selectieve inzameling van bedrijfsafval: nieuwe verplichtingen
vanaf 1 juli 2013
Om de materiaal- en afvalstromen beter te organiseren, trad op 1 juni
2012 het VLAREMA in werking, het Vlaams reglement betreﬀende het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoﬀen. Bijkomend
gelden vanaf 1 juli 2013 naast de in VLAREMA vermelde sorteerverplichtingen ook nieuwe verplichtingen:
• Ondernemers en afvalstoﬀenproducenten zijn vanaf 1 juli 2013
verplicht om pmd-afval apart in te zamelen.
• Vanaf 1 juli 2013 zijn ondernemers en afvalstoﬀenproducenten
verplicht om een contract af te sluiten met een afvalstoﬀeninzamelaar voor het gemengde bedrijfsafval. In dit contract dienen alle verplicht in te zamelen afvalstoﬀen die bij u vrijkomen opgesomd te worden samen met hun vooropgestelde inzamelwijze. Hiervoor kan men terecht bij EcoWerf of andere afvalstoﬀeninzamelaars.
Meer informatie bij:
OVAM: www.ovam.be, info@ovam.be, 015 284 284
Fostplus: www.fostplus.be
EcoWerf: 016 28 43 00

Zoeklicht · Kortenberg
februari 2013

8

OCMW
COMPUTERCURSUS VOOR BEGINNERS
De computer is niet meer weg te denken uit de hedendaagse samenleving. Voor diegenen die hun eerste stappen willen zetten in de computerwereld organiseert het dienstencentrum van Kortenberg, in samenwerking met Seniornet Vlaanderen, computerlessen voor beginners.
In deze basiscursus beginnen we vanaf nul. Hij is bedoeld voor personen die helemaal niet vertrouwd zijn met de computer. Zo leert u hoe
u de computer op de juiste manier aan– en uitschakelt. Daarna maakt
u kennis met de onderdelen van uw pc. U leert de toetsen op het bord
kennen en gebruiken en u wordt handiger met de muis.
Ook een kort briefje schrijven in het programma Wordpad behoort tot
de mogelijkheden. Elke cursist krijgt een computer met randapparatuur
(muis, toetsenbord, monitor) ter beschikking.
1e en 2e les: kennismaking met de pc, het toetsenbord en de muis
3e, 4e en 5e les: kennismaking met tekstverwerking
6e en 7e les: kennismaking met internet en e-mail

Praktische informatie:
Elke maandagvoormiddag van 4 februari tot 25 maart (behalve maandag 11 februari), van 9 tot 12 u.
Zaal Harmonie in OC Berkenhof, Beekstraat 25 te Kortenberg,
€ 123 (cursus en gebruik computer inbegrepen)
Inschrijven tot vrijdag 25 januari (max. 12 deelnemers)
Meer info en inschrijvingen: Geert en Chris, 0491 996 224,
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be

INFONAMIDDAG: DIENSTENCENTRUM EN THUISDIENSTEN OCMW KORTENBERG
Het lokaal dienstencentrum en de thuisdiensten zijn een onderdeel van
het OCMW van Kortenberg. Het dienstencentrum is een aanspreekpunt
waar inwoners van Kortenberg met al hun vragen terecht kunnen en
waar ze worden begeleid in hun zoektocht naar de juiste ondersteuning. Het LDC organiseert zowel informatieve, recreatieve als vormingsactiviteiten. Daarnaast worden door de thuisdiensten een aantal diensten aangeboden, zoals warme maaltijden, gezinshulp, poetshulp,
noodhulptelefoon. Via deze diensten willen we de senioren of hulpbehoevende zolang mogelijk in zijn/haar eigen huis laten wonen.

Wenst u meer te weten over de werking van deze diensten en hun aanbod, dan bent u van harte welkom op deze infonamiddag.
Praktisch:
Dinsdag 19 februari, van 13.30 tot 15.30 u.
OC Berkenhof, Beekstraat 25 te Kortenberg
Gratis – Inschrijven vóór 15 februari
Meer info en inschrijvingen: Geert en Chris, 0491 996 224,
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be

CAFÉ COMBINNE VOORJAAR 2013
GEMEENTEBESTUUR

Met dit project willen we mensen die bezig zijn het Nederlands te leren
een plek aanbieden waar ze in een ongedwongen sfeer het Nederlands
kunnen oefenen. De bedoeling is dat er naast anderstaligen ook
Nederlandstaligen zijn zodat er samen kan gepraat worden. Om alles in
goede banen te leiden is er ook een begeleider die samen met de groep
telkens de onderwerpen kiest waarover kan gepraat worden.
Kent u iemand die Nederlands aan het leren is en dit verder wil oefenen
in een leuke sfeer? Indien u zelf graag in contact komt met andere
culturen, graag andere mensen leert kennen en graag babbelt dan bent

u ook van harte welkom. Afspraak elke vrijdag van 14 tot 16 u. in de
ontmoetingszaal van OC Berkenhof.
We kunnen nog wat versterking gebruiken in de begeleidersploeg. Dus
als u een beetje ervaring hebt met het werken met groepen, kom dan
gerust eens kennismaken. We voorzien een kleine vrijwilligersvergoeding per begeleide sessie.
Meer info: op www.cafecombinne.be of
bij geert.gevers@ocmwkortenberg.be
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EEN HELPENDE HAND IN UW BUURT
Mensen worden steeds ouder en willen zolang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Steeds meer ouderen hebben geen familie meer die in de buurt woont en gezinnen worden kleiner. Een gebrek aan
mobiliteit, de toenemende vraag van zorg en minder mantelzorg dragen
ertoe bij dat het sociaal isolement bij ouderen enorm stijgt. Vaak is het hen
niet bekend waar men terecht kan indien er hulp nodig is en door te weinig
informatie dreigt men nog meer in een isolement te geraken
Het dienstencentrum van het OCMW van Kortenberg is sinds het najaar
van 2012 bezig met het oprichten en coördineren van een netwerk voor
vrijwillige buurthulp. Vrijwillige buurthulp is een initiatief dat vroeger in
veel buurten heel vanzelfsprekend was. Natuurlijk zijn er nog veel mensen
die op hun buren en/of familie kunnen rekenen maar steeds meer ouderen geraken in een sociaal isolement, hebben weinig of geen contact meer
met buren en er woont geen familie meer in de buurt. Deze kwetsbare
groep weet niet waar ze terecht kan voor deze kleine hulpvragen en
ondanks het grote dienstverleningsaanbod kunnen we nog steeds geen

antwoord bieden op kleinere vragen tot hulp. Hebt u soms kleine hulpvragen (de zware vuilbak buiten zetten, een kapotte lamp vervangen, de
rolluiken ’s morgens omhoog trekken, de sneeuw op de stoep ruimen, een
knoop terug aannaaien of één maal per maand meegaan naar het grootwarenhuis) waarvoor u niemand in uw omgeving kunt aanspreken dan
kunt u misschien beroep doen op een vrijwilliger in uw buurt.
Bent u een senior en/of een alleenstaande persoon met een handicap
zonder familie (of kunt u aantonen dat u geen contact meer hebt met
uw familie of dat uw familie zelf niet in staat is om dit te doen), woont
u in de gemeente Kortenberg? Neem dan met ons contact op, misschien vinden we een behulpzame vrijwilliger in uw buurt die u kan
helpen bij het uitvoeren van deze kleine klussen.
Contact: Lokaal dienstencentrum, Geert Gevers,
Beekstraat 25, 3070 Kortenberg, 0491 996 224,
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be

Politie
RESULTATEN FLITSACTIES POLITIE HERKO IN 2012
Onderzoek van cijfers over verkeersongevallen toont aan dat overdreven
of onaangepaste snelheid een cruciale rol speelt bij ongeveer een op de
drie ongevallen met lichamelijk letsel. Snelheid is niet alleen een
belangrijke oorzaak van verkeersongevallen, maar heeft ook een grote
invloed op de ernst van het verkeersongeval. Aangezien verkeersveiligheid een van de prioriteiten van de lokale politie Herent-Kortenberg is,
heeft HerKo in 2012 extra ingezet op snelheidscontroles. Uit de bevolkingsbevraging uitgevoerd in 2011, bleek bovendien dat 53,4 % van de
bevraagde inwoners van de politiezone onaangepaste snelheid als een
probleem in hun buurt ervaart.
Resultaten snelheidscontroles 2012
Tijdens bemande snelheidscontroles (via een ﬂitscamera in een anoniem politievoertuig) werden in 2012 door de politiezone 61.799 voertuigen gecontroleerd. Hierbij werden 3344 voertuigen (5%) in overtreding bevonden. Als gevolg van ernstige snelheidsovertredingen werden in 2012 84 rijbewijzen ingetrokken.
Wat de gemeente Kortenberg betreft, werden in 2012 29.728 voertuigen gecontroleerd op hun snelheid. Hiervan werden 1.409 voertuigen
geﬂitst (5%) en werden in totaal 47 rijbewijzen ingetrokken. Het hoogste percentage overtreders werd vastgesteld tijdens een snelheidscontrole in de Kouterstraat in Erps-Kwerps in de zone 30: 32% van de
gecontroleerde bestuurders reed boven de getolereerde snelheid.

Kwantiteit én kwaliteit
In 2012 heeft de politiezone HerKo niet enkel de kwantiteit van haar
bemande ﬂitscontroles opgevoerd, maar ook de kwaliteit ervan. De
locaties waar geﬂitst wordt, worden onder meer bepaald op basis van
een doorgedreven analyse van verkeersongevallen en van klachten over
overdreven snelheid. Aan de hand van snelheidsmetingen worden
gevaarlijke situaties in kaart gebracht. Hierbij wordt ook aandacht
besteed aan routes van zwakke weggebruikers of routes met doorgaand
zwaar vervoer.
Meer informatie over de resultaten van de ﬂitscontroles en snelheidsmetingen (zonder ﬂitsen) vindt u op www.politieherko.be onder de
rubriek ‘Verkeer’.

Foto: Dirk Alaerts

Zoeklicht · Kortenberg
februari 2013

10

SNELHEIDSMETINGEN EN ACTIES NOVEMBER EN DECEMBER
De politie controleert regelmatig de intensiteiten en snelheden van voertuigen in bepaalde straten om de overtredingen en verkeersstroom in de
gemeente in kaart te brengen. U kunt als inwoner een meting in uw straat aanvragen bij de dienst mobiliteit van de gemeente. De resultaten van de
metingen worden besproken op het gemeentelijk mobiliteitsoverleg en dienen als basis voor het nieuwe beleidsplan. Straten waar systematisch te
snel wordt gereden, worden door de gemeente en de politie gezamenlijk aangepakt. Met vragen over metingen kunt u terecht bij de verkeersconsulent van de politie: 016 85 34 00 of verkeersdienst@politieherko.be.
Snelheidsmetingen
Straat

Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

Kammestraat (richting Dorpsplein)

30 km/u.

329

44 km/u.

41 %

Kammestraat (richting Dreef)

30 km/u.

414

30 km/u.

2%

Kwerpsebaan (richting Kouterstraat)

50 km/u.

1.433

56 km/u.

13 %

Kwerpsebaan (richting Zavelstraat)

50 km/u

864

53 km/u.

9%

Minneveldstraat (richting Karterstraat)

50 km/u

249

51 km/u.

2%

Minneveldstraat (richting Prinsendreef)

50 km/u

215

49 km/u.

2%

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.

In de straten waar in november en december snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden werden globaal genomen 12 % overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met ﬂitsen van overtreders
Straat

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten voertuigen

Aantal geﬂitste voertuigen

Hulstbergstraat

70 km/u.

302

5%

Kwerpsebaan

50 km/u.

173

9%

Leuvensesteenweg

50 km/u.

1.034

5%

Nederokkerzeelsesteenweg

50 km/u.

145

0%

Zavelstraat

50 km/u.

325

7%
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Prikbord
BLOEDINZAMELINGEN
Het Rode Kruis organiseert bloedinzamelingen in onze gemeente. Deze
gaan steeds ’s avonds door, van 18 tot 20.30 u.
Kortenberg – GC Colomba
• woensdag 27 maart 2013
• woensdag 26 juni 2013
• woensdag 28 augustus 2013
• woensdag 30 oktober 2013

• donderdag 28 februari 2013
• donderdag 30 mei 2013
• donderdag 29 augustus 2013
• donderdag 28 november 2013

Erps-Kwerps – Polyvalente Zaal O.L.Vrouw van Lourdes,
Dorpsplein 10
• dinsdag 12 maart 2013
• dinsdag 11 juni 2013
• dinsdag 10 september 2013
• dinsdag 17 december 2013

DECEMBER IN BEELD

Everberg – Parochiezaal, Annonciadenstraat (nieuwe locatie!)
Vanaf nu zal het bloedgeven doorgaan in de parochiezaal van Everberg
en niet meer in de gemeenteschool. Hartelijk welkom op 28 februari op
de nieuwe locatie.

1

Meer info:
bloed@kortenberg.rodekruis.be
www.bloedgevendoetleven.be

2
Foto: @Marie Jeanne Smets

1 Tijdens de feestzitting ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van de Kortenbergse Bib huldigde burgemeester Chris Taes ook Dr. Henri Vannoppen met zijn 40-jarige schrijversloopbaan, en Constance Vanden Wijngaert, die een punt zette achter haar loopbaan als hoofdbibliothecaris van de Bib en voortaan geniet van een welverdiend pensioen. Zij
wordt opgevolgd door Bea De Coninck, sinds jaar en dag een bekend gezicht in de Kortenbergse bibliotheek.
2 Cowboy Stanny beleefde spannende verhalen tussen de boeken in de Bib.
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in Kortenberg
(De Bib in samenwerking met Curieus)

JOURNALISTEN, ZIJN ZE NOG TE VERTROUWEN?
GEMEENTEBESTUUR

Flip Voets op 15 februari in de Bib

De laatste tijd wordt de berichtgeving geregeld onder vuur genomen. De media lijken zich in een crisis te
bevinden. Ook de media ondervinden de gevolgen van de ﬁnanciële en economische crisis. Maar het gaat
eveneens over een morele crisis, een crisis van geloofwaardigheid. Mensen zijn hun vertrouwen in de journalistiek verloren, of ze ergeren zich aan fouten, aan sensatiezucht, aan oppervlakkigheid.
Hoe is die evolutie te verklaren? En is het plaatje zo negatief? En ook, wat zijn de mogelijke oplossingen?
Flip Voets is sinds oktober 2002 secretaris-generaal en ombudsman van de Raad voor de Journalistiek, de
instelling voor zelfregulering van de media in Vlaanderen. Hij is ook deeltijds docent media-ethiek aan de
masteropleidingen journalistiek van de Lessiushogeschool te Antwerpen en van de Erasmushogeschool en
de HUB te Brussel.
Hij werd in 1978 journalist bij de radionieuwsdienst van de openbare omroep. In 1992 stapte hij over naar
de televisie, waar hij eindredacteur en producer was van verschillende reportageprogramma’s (Couleur Locale, N.V. De Wereld) en nadien ook van een
consumentenmagazine. In 2001 werd hij gedurende een jaar eindredacteur van De Juristenkrant.
Stel jij je ook vragen over de evolutie van de journalistiek? Over het recht op privacy of over de concurrentie tussen de media? Of wil je gewoon wat
meer te weten komen over wat er schuilgaat achter het begrip ‘vrije nieuwsgaring’? Dan is deze lezing zeker iets voor jou. Van harte welkom.
Vrijdag 15 februari om 20 u.
De Bib, Kortenberg
€ 5, drankje inbegrepen

OPROEP KANDIDATEN RAAD VAN BESTUUR SPORTRAAD KORTENBERG
GEMEENTEBESTUUR

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport te bevorderen en
het bestuur te adviseren bij sportaangelegenheden. Voor de legislatuur
2013-2019 wordt tijdens de eerste maanden van 2013 een nieuwe
Raad van Bestuur aangesteld. Sportliefhebbers, sportclubbestuurders
of individuelen die sport in het algemeen een warm hart toedragen en
verder kunnen kijken dan de eigen clubbelangen, zijn van harte welkom om toe te treden.
Behoor jij tot één van de volgende categorieën en heb je interesse om
een rol te spelen in het Kortenbergse sportbeleid, aarzel dan niet en stel
je kandidatuur vόόr 15 februari.
a) Afgevaardigden van sportverenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente;
b) Afgevaardigden van sportorganisaties en instellingen, zowel private
als publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een
werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente;

c) Deskundigen inzake sport, woonachtig in de gemeente.
Onder deskundigen verstaan we:
• personen die beroepsmatig zeer nauw betrokken zijn bij het
sportgebeuren (sportartsen, regenten en licentiaten lichamelijke
opvoeding,…);
• personen in het bezit van een VTS-diploma;
• personen met jarenlange ervaring in de sport.
Wie wenst toe te treden tot de Raad van Bestuur, kan zijn kandidatuur
tot 15 februari sturen naar sportdienst@kortenberg.be of naar de huidige voorzitter leon.de.wulf@telenet.be.
Gelieve telkens volgende gegevens te vermelden: naam – voornaam –
via sportclub/sporttak of deskundige – korte voorstelling.
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CULTUURRAAD ZOEKT DESKUNDIGEN
GEMEENTEBESTUUR

De cultuurraad is de spreekbuis van alle cultuurgebruikers en geeft
autonoom advies over alle culturele aangelegenheden. Naast verenigingen is het ook interessant om deskundigen in de cultuurraad vertegenwoordigd te hebben.
Woon je in Kortenberg en ben je door je beroep of opleiding deskundig
in één of meerdere aspecten van cultuur. Heb je tijd en zin om je steentje bij te dragen aan het Kortenbergse cultuurbeleid dan horen we dit
graag. Je kan hiervoor terecht bij de cultuurdienst via telefoon 02 759 22 83
of e-mail cultuur@kortenberg.be.
De cultuurraad gaat vier keer per jaar door. De eerstvolgende is gepland
op maandag 18 maart om 20 u.

(Dienst Vrije Tijd)

KROKUSVAKANTIE
GEMEENTEBESTUUR

Binnenkort is het weer zo ver: vakantie!
De dienst Vrije Tijd heeft weer allerlei leuks in petto voor de Kortenbergse jeugd.
Hieronder vind je een beknopt overzicht. Alle info vind je op de website: www.kortenberg.be/Vrije-Tijd.
Speelplein Alles Kids
Elke dag veel ambiance op het speelplein!
Maandag 11 februari tot en met vrijdag 15 februari
Voor kinderen van 5 tot 15 jaar.
GC Colomba, Kortenberg
Info: vakantiewerking@kortenberg.be, 02 755 22 85
Inschrijven: www.kortenberg.be (Vrije Tijd/Vakantieaanbod/
Inschrijvingsformulieren)

Grabbelpas: ‘Zo word ik dj’
We starten van nul, bouwen een fuifzaal op en leren nadien zelf
muziekjes te draaien op onze eigen fuif.
Dinsdag 12 februari van 9 tot 16 u.
Voor kinderen van 10 tot 12 jaar (Max. 10 deelnemers)
GC Colomba
€8
Info: vakantiewerking@kortenberg.be, 02 755 22 85
Inschrijven: www.kortenberg.be (Vrije Tijd/Vakantieaanbod/
Inschrijvingsformulieren)

13

Zoeklicht · Kortenberg
februari 2013

14

Filmnamiddag
Woensdag 13 februari
14 u.: Lars de kleine ijsbeer: het geheimzinnige eiland (4+)
16 u.: Orla De Kikkerslikker (6+)
OC Berkenhof, Kortenberg
€ 4, € 3 voor leden van de Gezinsbond
(prijs per ﬁlm, inclusief hapje en drankje na aﬂoop)
Reserveren via www.kortenberg.be
(Vrije Tijd/Vakantiewerking/Inschrijvingsformulieren)
Info: 02 755 22 83 – cultuur@kortenberg.be

(De Klimop en Mater Dei)

(Hertog Jan)

KINDERCARNAVAL

CARNAVALSFEEST

Op zaterdag 2 februari organiseren de gemeentelijke basisschool ‘de
Klimop’ en de vrije school ‘Mater Dei’ uit Erps-Kwerps hun jaarlijks
kindercarnaval. Het feest vindt plaats in de polyvalente zaal van ErpsKwerps en start om 17 u. Het wordt een spetterend kinderfeest!
Tussen 17 en 19 u. treedt clown Klutske op met de show Hutsekluts, een
meespeel-kindershow met liedjes, mime, dans en clowneske toestanden,… plezant voor jong en oud! Daarna is het dansen geblazen met
kinderdisco Wim. We zorgen voor een leuke rook- en lichtshow.
Iedereen verkleedt zich in het thema Monsters en Aliens! Voor kinderen
tot en met het zesde leerjaar is de toegang gratis. De anderen betalen
€ 3.
Iedereen is van harte welkom!
Zaterdag 2 februari om 17 u.
Polyvalente zaal, Erps-Kwerps
€3

Op zaterdag 2 februari viert basisschool Hertog Jan weer haar carnavalsfeest. Op het programma staat allerlei knotsgekke animatie. Je
kan er ook terecht voor versgebakken hapjes en lekkere drankjes.
Iedereen is welkom vanaf 14 u. in GC Colomba.
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(vtbKultuur Kortenberg)

DE KAAPVERDISCHE EILANDEN
Reportage van Paul Coessens
‘Cabo Verde’, ‘Kaapverdië’ of ‘Kaapverdische
eilanden’: een zonovergoten archipel met
een Afrikaanse en Portugese sfeer, waar de
verschillende eilanden een speciﬁek karakter
hebben. Sal, Boavista en Santiago lokken met
hun witte, langgerekte stranden en de helderblauwe zee strandliefhebbers en watersporters. In São Vicente is het gezellig kuieren. Wandelaars komen aan hun trekken op
het ruige en bergachtige Santo Antão en het
natuurrijke São Nicolau. Op het vulkanische
eiland Fogo is een uitstap naar de krater van
de vulkaan een onvergetelijke belevenis. Heb
je het liever wat rustiger dan ben je op Brava
en Maio op de juiste plaats. De lokale sfeer
kun je opsnuiven op de kleurrijke markten en
in de pittoreske dorpjes en havenstadjes,
waar het leven van de plaatselijke bevolking
een attractie op zich is.

(Femma Kortenberg)

CULINAIR O’BISTRO: EENVOUDIG ÉN FEESTELIJK!
Een nieuwe trend kondigt zich aan: gastronomische gerechtjes, zonder
franjes. Meer en meer grijpt men terug naar vaste waarden. Eenvoud is
troef en het product staat centraal. ‘Ongecompliceerd eten en een eenvoudige bordschikking, maar met een feestelijke toets’ daar gaat het
om. Kortom: bistro met dat ietsje meer! Ben je op zoek naar inspiratie
om je tafelgenoten tijdens etentjes of feestdagen culinair te verwennen? Deze cursus zit boordevol ideeën en heel wat praktische tips.
26 februari, 12 en 19 maart om 19.30 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
Femma leden: € 15 – niet leden: € 30
Info en inschrijven: Toos Rosvelds: 02759 96 64

15 februari van 20 tot 22.30 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
Leden: € 4 – niet leden: € 5
Info:www.vtbkultuur.be/kortenberg,
02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be

INFINITY
Op zaterdag 23 februari gaat de tweede editie van ‘Inﬁnity’ door. Een
initiatief van het Stefanie’s Rozen Fonds. Dit wordt de eerste fuif van het
jaar in Kortenberg. Het belooft een spetterend feest te worden in
GC Colomba met alleen maar top dj’s. Speciaal voor jullie hebben we
deze editie, de enige echte Sven Ornelis en Peter van de Veire (No DJ).
De fans van Ignazzio zullen ook hier weer aan hun trekken komen.
Harde beats dankzij Squar Eletric (ook bekend van Groove Almighty) en
als afsluiter Dj Benny.

KUNSTBENDE: DÉ WEDSTRIJD IN KUNST VOOR JONGEREN
Kunstbende is dé wedstrijd in kunst voor jongeren van 13 tot 19 jaar. Op
verschillende plekken in Vlaanderen vinden voorrondes plaats, en jij
kan in jouw regio terecht in Diest! Iedereen mag meedoen, en alle
denkbare vormen van kunst zijn toegestaan. De 9 categorieën zijn
Dans/Mode/ Foto/DJ/Film/Performance/Muziek/TXT/Beeldend.
Klinken namen als Balthazar, Eva Mouton, Compact Disk Dummies,
Geppetto and the Whales of Hannelore Bedert je bekend in de oren? Ze
waagden allemaal hun kans bij Kunstbende! Voor wie een goede indruk
maakt betekent Kunstbende immers vaak een springplank in zijn/haar
carrière.
Eigenlijk kan je met al je wildste ideeën en vreemdste ingeving meedoen aan Kunstbende. Maar omdat het nu eenmaal een wedstrijd is, is
het handig als je act of kunstwerk binnen een bepaalde categorie past.
Doe je ding bij Kunstbende en schrijf je in op www.kunstbende.be! Op
zondag 10 maart gaat de voorronde door in de nieuwe evenementenhal Den Amer in Diest. Daar krijg je een professionele omkadering
voorgeschoteld om jouw kunst nog meer te laten stralen.

Palm meteen de kunstbende-jury in en maak kans op nog veel meer
showmomenten en op heel wat prijzen. De eersteprijswinnaars van alle
voorrondes gaan door naar de ﬁnale in Oostende waar ze binnen hun
categorie tegen elkaar zullen strijden voor de Vlaamse titel. Naast deze
titel en eeuwige roem zijn er voor de deelnemers tal van andere prijzen
te winnen. Juryrapporten, coaching en begeleiding door professionals,
wildcards voor optredens, vrijkaartjes voor voorstellingen en noem
maar op …
Contact:
Marie Sprockeels – Regiocoördinator Diest
kunstbende@diest.be
013/460 648 | 0491/896 844
www.facebook.com/kunstbendediest
www.kunstbende.be
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in Kortenberg
Dit is het aanbod van de erkende Kortenbergse verenigingen. Op www.UiTinKortenberg.be en in de UiTagenda op
www.kortenberg.be vind je nog meer activiteiten terug die in Kortenberg plaatsvinden.

Wanneer
vrij 01/02/13 van
18:45 tot 23:00
vrij 01/02/13 van
14:00 tot 14:45

Wat

Organisator

Waar

Info

Operette ‘Het Witte Paard’

Femma Kortenberg

Vertrek: De Walsplein

02 759 70 58, € 37

Weg met dichters! Dichters
lezen voor uit eigen werk en
een muzikant zorgt voor de
intermezzi.
BSGO! Carnavalsfeest

Provincie Vlaams-Brabant - Dienst
Cultuur

www.wegmetdichters.be,
cultuur@vlaamsbrabant.be

BSGO Hertog Jan

Universitair centrum
Sint-Jozef (AVC),
Leuvensesteenweg 517,
Kortenberg
GC Colomba

Kindercarnaval

De Klimop en Mater Dei

Polyvalente zaal

Wafel- en
pannenkoekenbak: ten
voordele van onze werking
voor langdurig zieken en
gehandicapten
ma 04/02/13 van Computercursus voor
09:00 tot 12:00
beginners

Ziekenzorg Everberg

Parochiezaal,
Annonciadenstraat,
Everberg

www.deklimop.net, www.materdei-ek.be,
€ 3 - tot 12 jaar gratis
02 759 96 15,
jacques.callewaert@telenet.be

Dienstencentrum Dry Coningen

OC Berkenhof,
zaal Harmonie

ma 04/02/13 van KVLV wandelt!
14:00 tot 16:00

KVLV Everberg

di 05/02/13 om
20:00

Milieudienst Kortenberg

Parking
Gemeentehuisstraat,
Everberg
Administratief Centrum,
Raadzaal

za 02/02/13 van
14:00 tot 17:00
za 02/02/13 van
17:00 tot 22:00
zo 03/02/13 van
14:00 tot 18:30

woe 06/02/13
do 07/02/13 van
13:30 tot 16:30
za 09/02/13 van
18:30 tot 23:30

zo 10/02/13 van
10:00 tot 17:00
zo 10/02/13 van
10:00 tot 14:00

Infosessie: Energie besparen
met een investering van
0, 10, 100, 1.000 en
10.000 euro
Voorlees-en knutseluurtje
in de Bib
KVLV - Creatief in de
Hobbyclub!
Operette ‘In ‘t Witte Paard’

02 759 68 25

€ 123 voor 7 lessen, elke
maandagvoormiddag tot 25/03
behalve 11/02 – inschrijven vóór 25/01
bij Geert of Chris, 0491 996 224 of via
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
02 759 82 60,
j.maes.vandersande@skynet.be
Gratis,
info via 02 755 22 18 of
milieu@kortenberg.be

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

www.kortenberg.be

KVLV Everberg

OC Everberg

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: De Walsplein

Dagtocht 22 km te Neervelp

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein

Valentijnsbrunch

Femma Erps-Kwerps

OC De Zolder

Jeanne Vandersande 02 759 82 60,
j.maes.vandersande@skynet.be
02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 44, leden: € 40
02 721 41 51,
www.witlooftrekkers.be
02 757 29 06,
femmaerpskwerps@gmail.com,
www.kav.be/erps-kwerps,
€ 12, leden: € 9 – apart tarief voor kinderen
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Wanneer

Wat

Organisator

zo 10/02/13 om
11:00

Boze Wolf

Gezinsbond Erps-Kwerps

di 12/02/13 van
09:00 tot 16:00
woe 13/02/13
om 14:00

Grabbelpas: zo word ik dj

Waar

Info
gezinsbond.erpskwerps@gmail.com,
€ 6, € 3 leden

Jeugddienst

Woon- en Zorgcentrum
Onze Lieve Vrouw van
Lourdes
GC Colomba

Filmnamiddag:
De kleine ijsbeer 2 –
Het geheimzinnige eiland

Cultuurdienst Kortenberg

OC Berkenhof

woe 13/02/13
om 16:00

Filmnamiddag:
Orla de Kikkerslikker

Cultuurdienst Kortenberg

OC Berkenhof

vrij 15/02/13 om
20:00
vrij 15/02/13 van
20:00 tot 22:00
vrij 15/02/13 van
20:00 tot 22:30

Journalisten, zijn ze nog te
vertouwen?
KVLV Crea-club & Pimpen
met papier
De Kaapverdische Eilanden
(beeldreportage)

De Bib i.s.m. Curieus

De Bib, Kortenberg

02 755 22 83,
cultuur@kortenberg.be,
www.kortenberg.be,
€ 4, leden gezinsbond: € 3
02 755 22 83,
cultuur@kortenberg.be,
www.kortenberg.be,
€ 4, leden gezinsbond: € 3
€ 5, drankje inbegrepen

KVLV Everberg

OC Everberg

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

za 16/02/13 van
11:30 tot 22:00
zo 17/02/13 van
09:30 tot 12:00
ma 18/02/12 van
20:00 tot 22:00

Paëlla-ﬁesta

Edelweis

OC De Zolder

Ochtendwandeling 10 km

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein

Kousen breien met
5 naalden

KVLV Everberg

di 19/02/13 van
13:30 tot 15:00

Infonamiddag:
Dienstencentrum en
thuisdiensten OCMW
Kortenberg
KVLV Naaicursus ‘Rokje
maken’ (2de lessenreeks)

Dienstencentrum Dry Coningen

Parochiezaal,
Annonciadenstraat,
Everberg
OC Berkenhof

Bloemschikken

Tuinavond: ‘Gezond gazon;
milieuvriendelijk beheer’
Inﬁnity
Restaurantdagen

di 19/02/13 van
20:00 tot 22:00
woe 20/02/13
van 13:30 tot
23:00
do 21/02/13 van
20:00 tot 22:00
za 23/02/13
za 23/02/13 van
18:00 tot 22:00
zo 24/02/13 van
11:00 tot 14:00
zo 24/02/13 van
09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km te
Zaventem

KVLV Everberg

02 755 22 85, € 8

0497 16 60 21,
patricia.maesschalck@telenet.be
02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 5, leden: € 4
http://edelweis.3071.be
www.witlooftrekkers.be,
02 759 68 13
gerda.van.hamme@skynet.be,
ook 25/02 en 11/03
Gratis - inschrijven vóór 15/02 bij
Geert of Chris, 0491 996 224 of via
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be

Die Blomme

Parochiezaal,
Annonciadenstraat,
Everberg
OC Berkenhof

02 759 31 44,
sien.beyens@skynet.be,
ook 26/02, 05/03 en 12/03
miafransen@telenet.be,
€ 10 lidgeld + € 5 per les

K.W.B. Erps-Kwerps i.s.m. VELT

OC De Zolder

www.kwb-erps-kwerps.jouwweb.nl,
€3

Stefanie’s Rozen Fonds
Sporting Kortenberg

GC Colomba
OC Berkenhof

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein

02 759 99 77,
www.sportingkortenberg.be

02 720 52 21,
www.witlooftrekkers.be
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Organisator
Femma Kortenberg

Waar

di 26/02/13 om
19:30

Cursus: Culinair -O’Bistro eenvoudig en feestelijk

OC Berkenhof

di 26/02/13 van
14:00 tot 17:30

Picardië, grensgebied van de Vl@s vzw - Afdeling Kortenberg
Nederlanden

OC Berkenhof

van 28/02/13
tot 28/03/13,
donderdag van
20:00 tot 23:00
do 28/02/13 om
20:00

Wijncursus: Bordeauxwijnen vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

Workshop Facebook

Femma Kortenberg

OC Berkenhof

do 28/02/13 van
18:00 tot 20:30

Bloedinzameling

Rode Kruis Kortenberg

do 28/02/13 van
13:45 tot 17:45

Senioren dansnamiddag

Senioren Advies Raad Kortenberg

Parochiezaal,
Annonciadenstraat,
Everberg
GC Colomba

Info
02 759 96 64,
femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/kortenberg,
ook op 12/03 en 19/03
0497 425 425,
ilvb.kortenberg@scarlet.be,
www.vlaamseactievesenioren.be,
€ 3 inclusief koﬃe en frisdrank
02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 179, leden: € 170
02 759 33 96,
femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/kortenberg,
€ 10, leden € 5
bloed@kortenberg.rodekruis.be

02 755 22 86,
welzijn@kortenberg.be

ADRESSEN

Foto: Evgenia Belyaeva

Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC Everberg
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

Erfgoedhuis
Dorpsplein 16
3071 Erps-Kwerps

OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg

OC De Zolder
Kwerpsebaan 251
3071 Erps-Kwerps

Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Oude Baan 14
3071 Erps-Kwerps
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Gemeentebestuur Kortenberg
BURGEMEESTER
Chris Taes (CD&V)
(voorzitter van het politiecollege en
van de politieraad)
Bruulstraat 32, 3071 Erps-Kwerps
0487 33 18 53
chris.taes@kortenberg.be
Bevoegdheden: algemene coördinatie van het beleid, politie en veiligheid, brandweer, burgerzaken, kerkfabrieken, mobiliteit, informatie en communicatie

SCHEPENEN
Bart Nevens (N-VA) (lid politieraad)
Prins Van Everbergstraat 6,
3078 Everberg
0487 33 18 57
bart.nevens@kortenberg.be

Ann Vannerem (CD&V)
Hofstraat 97, 3070 Kortenberg
0487 33 18 56
ann.vannerem@kortenberg.be

Bevoegdheden: openbare werken, ruimtelijke ordening, monumentenzorg, onderhoud van gebouwen, wegen en waterlopen, groendienst

Bevoegdheden: cultuur, toerisme, sport, bibliotheken, archief

Kristien Goeminne (CD&V)
Kwikstraat 38, 3078 Everberg
0487 33 18 55
kristien.goeminne@kortenberg.be

Harold Vanheel (N-VA)
(lid politieraad)
Beekstraat 17, 3070 Kortenberg
0486 85 36 51
harold.vanheel@kortenberg.be

Bevoegdheden: grond- en woonbeleid, natuurbehoud en leefmilieu,
afvalbeleid, landbouw, senioren, ontwikkelingssamenwerking, gezin,
welzijn, gezondheidszorg, gelijkekansenbeleid, kinderopvang (zonder
voor- en naschoolse kinderopvang), dierenwelzijn

Bevoegdheden: ﬁnanciën, jeugd en Vlaamse aangelegenheden

Sabine Ledens (N-VA)
Sijsjeslaan 38A, 3078 Everberg
0486 85 36 50
sabine.ledens@kortenberg.be

Alexandra Thienpont (CD&V)
Stationstraat 6,
3070 Kortenberg
0486 85 36 52
alexandra.thienpont@kortenberg.be

Bevoegdheden: onderwijs (inbegrepen voor- en naschoolse kinderopvang), lokale economie en personeelsbeleid

OCMW-Voorzitter en schepen bevoegd voor sociaal beleid
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GEMEENTERAADSLEDEN
Koen Van Roey (CD&V) (lid politieraad)
Brouwerijstraat 3 bus 2, 3070 Kortenberg
0477 69 15 82
koen.van.roey@kortenbergcdenv.be

Erwin Cleopater (N-VA)
Oudstrijderslaan 26, 3070 Kortenberg
0497 04 28 76
erwin.cleopater@n-va.be

Julia De Coster (CD&V)
Vogelenzangstraat 128, 3070 Kortenberg
02 759 55 66
julia.de.coster@kortenbergcdenv.be

Katrijn Willems (Open Vld)
Leuvensesteenweg 638, 3071 Erps-Kwerps
0477 33 72 95
katrijn@immowillems.be

Francis Peeters (CD&V) (lid politieraad)
Kammestraat 14, 3071 Erps-Kwerps
0473 88 61 54
francis.peeters@kortenbergcdenv.be

Stef Ryckmans (Open Vld) (lid politieraad)
Leuvensesteenweg 389, 3070 Kortenberg
0485 30 31 97
stef@ryckmans.be

Myriam Van Tricht (CD&V)
Frans Mombaersstraat 34, 3071 Erps-Kwerps
0485 35 97 97
myriam.van.tricht@kortenbergcdenv.be

Ann Van de Casteele (Open Vld)
Engerstraat 67, 3071 Erps-Kwerps
0475 45 05 61
ann_vdc@hotmail.com

René De Becker (CD&V) (lid politieraad)
Leuvensesteenweg 799, 3071 Erps-Kwerps
0496 86 66 64
rene.de.becker@kortenbergcdenv.be

Willy Trappeniers (Open Vld) (lid politieraad)
Kiewitstraat 22 bus 2, 3070 Kortenberg
0495 51 82 55
tw@telenet.be

Melody Debaetselier (N-VA)
Burgemeester Van Kelfstraat 21, 3078 Meerbeek
0493 61 13 76
melody.debaetselier@n-va.be

Mia Vandervelde (GROEN)
Hertog Jan II laan 15, 3070 Kortenberg
02 759 48 42
vanderveldemia@hotmail.com

Tom Jespers (N-VA)
Kouterstraat 44, 3071 Erps-Kwerps
0486 96 74 10
tom.jespers@n-va.be

Mia Brumagne(GROEN)
Rechtestraat 42, 3071 Erps-Kwerps
0476 66 85 07
mia.brumagne@telenet.be

Jana Nevens (N-VA)
Schutterslaan 37, 3078 Everberg
0478 75 54 00
jana.nevens@n-va.be

Silke Cuypers (GROEN)
Diestbrugstraat 32, 3071 Erps-Kwerps
0485 36 71 39
silke_cuypers@hotmail.com)
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Roger Broos (sp.a)
Eekhoornstraat 1, 3070 Kortenberg
0475 23 16 58
broos@scarlet.be

Jozef Beets
Schutterslaan 74, 3078 Everberg
02 757 07 22
jozef.beets1@telenet.be

Marinus van Greuningen (VOOR U)
Vierhuizenstraat 40, 3070 Kortenberg
0498 98 33 15
marinus@voor-u.be

Michel Bullen
Achterenbergstraat 56, 3070 Kortenberg
0475 50 69 66
michel.bullen@n-va.be

Hilde Noppen
Schutterslaan 37, 3078 Everberg
02 759 55 84
hilde.noppen@n-va.be

LEDEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
OCMW

Marleen Poels
Brouwerijstraat 25, 3070 Kortenberg
02 759 67 93
marleen.poels@kortenbergcdenv.be

Alexandra Thienpont (voorzitter)
Stationstraat 6, 3070 Kortenberg
0486 85 36 52
alexandra.thienpont@kortenberg.be

Hendrik Trappeniers
Rosbergstraat 13, 3078 Everberg
02 759 54 84
hendrik.trappeniers@kortenbergcdenv.be

Elke Schillebeeckx
Kerkstraat 19, 3070 Kortenberg
0473 65 58 20
elkeschillebeeckx@hotmail.com

Chris Wynants
Populierenlaan 24, 3070 Kortenberg
0475 68 47 49
chris.wynants@n-va.be

Lia Vandeven
Vissegatstraat 166, 3071 Erps-Kwerps
02 759 97 24
lia.vandeven@telenet.be

Rik Nys
Kwerpsebaan 152, 3071 Erps-Kwerps
0477 53 00 36
nys.rik@skynet.be

Maria Adriaensen
Burgemeester Van Kelfstraat 9, 3078 Meerbeek
02 759 52 21
maria.adriaensen@kortenbergcdenv.be
Foto's leden schepencollege en gemeenteraad: Paul Indekeu
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Indien u het gemeentebestuur wilt contacteren,
kunt u terecht op onze webstek www.kortenberg.be
E-mailadressen & telefoonnummers gemeentelijke diensten
algemenezaken@kortenberg.be 02 755 22 20
bibliotheek@kortenberg.be 02 755 22 90
burgerlijkestand@kortenberg.be 02 755 22 30
burgerzaken@kortenberg.be 02 755 22 30
communicatie-it@kortenberg.be 02 755 22 40
containerpark: info@ecowerf.be 02 759 87 28
cultuur@kortenberg.be 02 755 22 80
ﬁnancien@kortenberg.be 02 755 22 50
gemeentelijkewerkplaatsen@kortenberg.be 02 759 98 28
jeugddienst@kortenberg.be 02 755 22 85
kinderopvang@kortenberg.be 02 751 43 22
meldingen@kortenberg.be 02 755 22 40
milieu@kortenberg.be 02 755 22 67
OCMW: info@ocmwkortenberg.be 02 755 23 20
onderwijs@kortenberg.be 02 755 22 20
onthaal@kortenberg.be 02 755 22 00
openbarewerken@kortenberg.be 02 755 22 70
personeelsdienst@kortenberg.be 02 755 22 55
PWA: info@pwa.be 02 755 23 30
ruimtelijkeordening@kortenberg.be 02 755 22 60
sportdienst@kortenberg.be 02 755 22 87
stedenbouw@kortenberg.be 02 755 22 60
toerisme@kortenberg.be 02 755 22 80
UiTbalie@kortenberg.be 02 755 22 80
welzijn@kortenberg.be 02 755 22 86
zoeklicht@kortenberg.be 02 755 22 40
website@kortenberg.be 02 755 22 40

in Kortenberg
Kortenberg maakt gebruik van de UiTdatabank.be
De procedure voor het aanbrengen van activiteiten, artikels en foto’s voor
Zoeklicht is:
• Als u activiteiten van uw vereniging wilt laten opnemen in de activiteitenkalender van Zoeklicht, moet u deze invoeren in de
UiTdatabank.be. (Dit geldt enkel voor in Kortenberg erkende verenigingen. Andere verenigingen kunnen ook activiteiten invoeren, maar
deze worden uitsluitend op de website aangekondigd.)
• Als u daarnaast ook een redactioneel artikel en een foto wenst te
laten verschijnen, moet u ons ook een artikel (aan de hand van een
invulformulier in Word) en een foto/logo als bijlage(n) bezorgen. De
precieze instructies en de invulformulieren vindt u op de gemeentelijke
webstek: www.kortenberg.be (Zoeklicht / Een artikel inzenden)
Dit moet ten laatste op 25 januari gebeuren voor het maartnummer en ten
laatste op 25 februari voor het aprilnummer. Deze deadlines zullen
strikt worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke
webstek en in tal van andere media.

Mooie en duidelijke foto’s van Kortenberg (die niet bij
een bepaald artikel horen), zijn steeds welkom. Stuur
deze naar zoeklicht@kortenberg.be. Als u ons foto’s
doorstuurt, betekent dit dat u ons de toestemming
geeft om deze te publiceren in Zoeklicht, en dit op de
plaats en het moment die de redactieraad daarvoor het
meest gepast lijken.
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Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Onthaal
Elke werkdag:
van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.
Zaterdag: van 9 u. tot 12 u.
Bibliotheek
Maandag: van 10 u. tot 19 u.
Dinsdag: gesloten
Woensdag: van 13 u. tot 19 u.
Donderdag: van 10 u. tot 19 u.
Vrijdag: van 13 u. tot 19 u.
Zaterdag: van 10 u. tot 13 u.
Burgerzaken
Elke werkdag: van 9 u. tot 12 u.
Woensdag: van 13 u. tot 16 u.
Zaterdag: van 9 u. tot 11.45 u.
Overige diensten
Elke werkdag: van 9 u. tot 12 u.
Woensdag: van 13 u. tot 16 u.
Containerpark
Noodbosweg 100
02 759 87 28
van dinsdag tot vrijdag: van 12.30 u. tot 19.30 u.
Zaterdag: van 9 u. tot 16 u.
Opgelet: u kunt het containerpark betreden tot 15 minuten vóór sluitingstijd

Contactadres
Redactie Zoeklicht/UiT in Kortenberg
Administratief Centrum
De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 22 40 (Zoeklicht)
Tel. 02 755 22 83 (UiT in Kortenberg en UiTagenda)
E-mail: zoeklicht@kortenberg.be
Medewerking & samenstelling
Administratieve diensten gemeente Kortenberg, Chris Taes, Ann Vannerem,
de verschillende verenigingen uit Kortenberg, Bernadette Trappeniers, Stien Pardon en
Gasparina de Laat
Druk
Peeters NV - Warotstraat 50 - 3020 Herent
Gedrukt op papier met FSC-label

Praktisch
Het volgende nummer verschijnt rond 1 maart 2013. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 januari 2013 worden
ingediend. Voorstellen voor het aprilnummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 februari 2013 worden ingediend. Deze deadline wordt strikt
toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op maandag 28 januari 2013 om
17u. op de tweede verdieping van het Administratief Centrum.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht
als ze de redactieraad willen bijwonen.

De
Walsplein

Dag 1
1 januari
2013

Foto's: Eddie Moyaers

