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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

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.

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).
Vanaf 1 november 2013 vinden de raadplegingen in het weekend
en op feestdagen plaats in de centrale wachtpost in de Justius
Lipsiusstraat 36 te Leuven.

Wachtdienst tandartsen

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).

Wachtdienst dierenartsen

(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten), Bertem,
Steenokkerzeel, Zaventem
1-2-3 november: Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
De overige wachtdiensten waren bij het ter perse gaan van
Zoeklicht niet bekend, maar kunnen geraadpleegd worden op
www.kortenberg.be (Wachtdiensten / Dierenartsen).

Ã

Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal,
Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
1-2-3 november: Dr. Clarysse - 02 688 29 08
9-10-11 november: Dr. Tourlouse - 02 688 29 61
16-17 november: Dr. Peeters - 02 767 73 20
23-24 november: Dr. De Rom - 02 767 53 42
30 november - 1 december: Dr. De Ruyck - 0477 88 10 81

Zitdagen RSVZ

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
(RSVZ) heeft zitdagen 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 november 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.

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

Spreekuur Woonwijzer

Met al uw vragen over wonen kunt u terecht bij Woonwijzer.
Woonwijzer is bereikbaar op 0496 12 86 64 of via
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be. Elke woensdag van
9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. is er spreekuur in het Administratief
Centrum (dienst Ruimtelijke Ordening).

Huisvuilkalender

Dinsdag 5 november: huisvuil
Vrijdag 8 november: papier en karton
Dinsdag 12 november: pmd en gft
Dinsdag 19 november: huisvuil
Dinsdag 26 november: pmd en gft
Vrijdag 29 november: snoeihout
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 november
is het containerpark gesloten.

Reiniging Leuvensesteenweg centrum Kortenberg
Maandag 25 november

Gratis ﬁetsgraveren

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

Ombudslijn gemeente

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.

Gemeentelijk crisisnummer

Antwoordapparaat 02 755 22 99
Dit nummer wordt enkel in gebruik gesteld bij crisissituaties.

Luchthavenhinder

Hebt u klachten over nachtelijke of andere hinder van vliegtuigen?
Meld deze dan 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 Brussel-Nationaal,
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 De Watergroep (vroeger 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 van 7 oktober 2013
• De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de deﬁnitieve vaststelling dienstjaarrekening 2012.
• De gemeenteraad keurde de tweede wijziging van het budget voor
2013 goed. De dotatie voor het OCMW Kortenberg werd verhoogd
met 202.789,37 euro.
• Er wordt een Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) opgericht als multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum, verantwoordelijk voor de opmaak, de evaluatie en de herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan, en van projecten die
aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid. De schepenen
bevoegd voor mobiliteit, openbare werken, ruimtelijke ordening en
milieu, de politie HerKo en een vertegenwoordiger van de GAMV
worden toegevoegd aan de GBC als adviserende leden. De burgemeester wordt aangewezen als voorzitter van de GBC en zal in die
hoedanigheid, in overleg met de vaste leden, beslissen tot het
openstellen van de vergaderingen van de GBC voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking.
• De nieuwe straat gelegen aan de Engerstraat te Erps-Kwerps, tegenover het station van Kortenberg zal Campanilehof heten.
• De twee nieuwe straten gelegen aan de straat Ter Gessel (aan de
A. Dewitstraat) zullen Jacobshof en Moeyshof heten.
• De gemeenteraad van Kortenberg formuleerde een ongunstig
advies met betrekking tot het voorliggende inrichtingsplan ‘Missing
links’, horende bij het inrichtingsproject Dijleland, dat deel uitmaakt
van het landinrichtingsproject ‘Plateau van Moorsel’ opgesteld door
de Vlaamse Landmaatschappij. De gemeenteraad vraagt de Vlaamse
Landmaatschappij en de Afdeling Land- en Bodembescherming,
Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen onder begeleiding van de
planbegeleidingsgroep Dijleland om rekening te houden met volgende opmerkingen en bedenkingen :
– Ten noordoosten van de brug over de E40 wordt een stuk landbouwgrond van ongeveer 70 are ingenomen voor het aanplanten van bomen. Dit verlies aan waardevolle landbouwgrond
wordt in het inrichtingsproject niet gecompenseerd. Daarom
adviseert de gemeenteraad om de aanplant te beperken tot een
minimum om wel de functie van corridor te behouden, maar niet
meer landbouwgrond te beplanten dan strikt noodzakelijk.
– Tijdens het oogstseizoen wordt deze brug zeer intensief gebruikt
voor landbouwdoeleinden. Gezien de zeer beperkte zichtbaarheid in de aanloop van de brug is het dan ook zeer belangrijk dat
bij de aanleg rekening wordt gehouden met het feit dat de landbouwvoertuigen elkaar moeten kunnen kruisen op de brug zelf.

© Evgenia Belyaeva

Gemeenteraad

Bijgevolg moet de ondergrond naast de 2 sporenbeton van die
aard zijn dat een tractor daar kan over rijden.
– De brug moet na aanleg verder goed onderhouden worden. Het
groenonderhoud moet voldoende frequent gebeuren zodanig
dat de doorgang voor zachte recreanten verzekerd blijft.
– Het gemengd gebruik kan mogelijk de eﬃciëntie van de ecobrug
negatief beïnvloeden. Ongeacht de resultaten van monitoring
studies, is het belangrijk dat een gemengd gebruik van deze brug
in de toekomst mogelijk blijft.
– Tot slot stelt de gemeenteraad zich de vraag of de baten die de
aanleg van de ecobrug zal opleveren de kosten wel verantwoorden, gezien de brug nu ook reeds door dieren wordt gebruikt.
Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, is de gemeenteraad niet principieel tegen de bouw van een ecobrug op deze
locatie.
• De gemeenteraad nam een principiële beslissing voor de aanleg van
een kunstgrasveld via het Vlaams Sportinfrastructuurplan, dat moet
zorgen voor een inhaalbeweging voor sportinfrastructuur via alternatieve ﬁnanciering.
• De gemeenteraad keurde het ontwerp, het bestek en de raming
goed voor de asfalteringswerken en de aanleg van voet- en ﬁetspaden in 2013. De werken worden geraamd op 518.780,24 euro
inclusief btw. De opdracht zal gegund worden bij openbare aanbesteding.
• Volgende schepencollegebeslissingen van 14 augustus 2013 in verband met de Karterstraat werden voor kennisneming aangenomen
en bekrachtigd door de gemeenteraad:
– het vernieuwen van het waterleidingsnet door IWVB;
– het ondergronds brengen van het gevelnet van Telenet;
– het leveren en plaatsen door Eandis van vier openbare verlichtingspalen en armaturen.
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• Het ontwerpdossier over wegenis- en rioleringswerken in de
Karterstraat werd goedgekeurd door de gemeenteraad. De raming
van deze werken bedraagt. 652.147,17 euro inclusief btw. De werken worden in het kader van de concessieovereenkomst toegewezen
aan Aquaﬁn.
• De gemeenteraad keurde oﬀertes goed voor volgende werken in de
Hertog Jan II-laan:
– de netvernieuwing van de waterleiding door de IWVB met een
geraamde kostprijs van 148.070,61 euro, vrij van btw;
– het ondergronds brengen van het laagspannings- en openbaar
verlichtingsnet met een geraamde kostprijs van 86.448,41 euro
exclusief btw.
Beide werken moeten gecoördineerd uitgevoerd worden.
• Voor de verkaveling Dorpelstraat te Everberg, gelegen op perceel
sectie D nr. 188p, was een verharding in asfalt voorzien. Deze mag
vervangen worden door klinkers mits het respecteren van bepaalde
voorwaarden. Voor de aansluitingen van de kavels op de nutsleidingen en voor eventuele interventies nadien zal het wegdek moeten
worden opengebroken, en herstellingen in klinkerverharding kunnen sneller en beter uitgevoerd worden dan in asfaltverharding. De
voetpaden die aansluiten op de Dorpelstraat en de Vinkenlaan moeten worden vernieuwd.

• In het project voor de aansluiting van de Dekenijstraat en de afkoppeling/buﬀering van de Weesbeek, uitgevoerd door Aquaﬁn, was
het noodzakelijk om een aantal gronden te verwerven in het kader
van de verlegging van de Weesbeek afwaarts de Kasteelstraat. De
gemeenteraad keurde de hiertoe opgestelde overeenkomsten met
de eigenaars van de verschillende percelen goed. De kosten verbonden aan deze dossiers vallen ten laste van de gemeente en worden
geraamd op 63.000 euro inclusief btw.
• Ook volgende punten werden besproken: het verschil tussen de partijen ‘VOOR U’ en ‘vzw VOOR U’, de mogelijke gevolgen voor een
gemeenteraadslid als blijkt dat deze deel uitmaakt van een politieke
vereniging die de Erkenningsvoorwaarden voor Gemeentelijke
Verenigingen schendt, wateroverlast op de Leuvensesteenweg en in
de Hoogveldstraat/Sterrebeeksesteenweg, het project Rijkswachtsite,
de mogelijkheid om terug een kerststal te voorzien aan de kerk
van Kortenberg, de ophaling van papier en karton door EcoWerf in
het industriepark Guldendelle, de stand van zaken met betrekking
tot sluikstorten in de gemeente en de verkeersmaatregelen bij de
braderie op 28 september.

Volgende gemeenteraad
Maandag 4 november 2013
De gemeenteraad begint telkens om 20 u. en is openbaar.
De volledige verslagen van de gemeenteraad vindt u, na goedkeuring door de gemeenteraad, op onze gemeentelijke webstek: www.kortenberg.be
Ontvangt u voorafgaand aan de gemeenteraadszittingen graag per e-mail de agenda? Geef dan een seintje aan de dienst Algemene Zaken
via algemenezaken@kortenberg.be.

RECHTZETTING
In tegenstelling tot wat u vorige maand in het verslag van de gemeenteraad van 2 september 2013 kon lezen, zult u nog steeds zelf een
pasfoto van hoge kwaliteit moeten meebrengen op het moment dat u uw aanvraag voor een biometrisch paspoort indient, tenzij de
pasfoto van uw elektronische identiteitskaart voldoet. In dat geval moet u geen pasfoto meebrengen. In het verslag werd foutief vermeld
dat de pasfoto’s in het Administratief Centrum zullen worden gemaakt – onze excuses hiervoor.

Zoeklicht · Kortenberg
november 2013

5

Mobiliteit
FOUTPARKEREN. U DOET ER TOCH NIET AAN MEE?
GEMEENTEBESTUUR

Campagne foutparkeren
In het kader van de lopende campagne tegen foutparkeren gaan we
ook deze maand dieper in op de reglementering rond parkeren.

en na een kusje terug weg te rijden. Als u graag met uw kinderen meewandelt naar de schoolpoort, moet u de wagen elders parkeren.
Enkele verkeersborden

Onderscheid stilstaan en parkeren
Het onderscheid tussen beide begrippen is van belang aangezien men
op sommige plaatsen wel mag stilstaan maar niet mag parkeren, en op
andere plaatsen zowel stilstaan als parkeren verboden is.
Stilstaan:
Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer stilstaat dan
nodig is voor het in- en uitstappen van personen of voor het laden en
lossen van goederen. Het laden en lossen kan soms vrij lang duren (bijvoorbeeld bij een verhuis), maar zolang men laadt of lost, wordt dit
beschouwd als stilstaan.
Parkeren:
Een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig
is voor het laten in- en uitstappen of voor het laden en lossen.
Kus en rij
De precieze invulling van de kus- en rijzones die aan sommige schoolpoorten ingesteld zijn, roept bij sommige ouders vragen op. Het kus- en rijbord is niet opgenomen in de wegcode, waardoor het ook
geen juridische waarde heeft. Daarom wordt dit bord steeds aangevuld
met het bord E1, dat parkeren verbiedt. Stilstaan is dus toegelaten om
de kinderen te laten uitstappen, de boekentassen uit de koﬀer te halen

Het bord E1 verbiedt het parkeren op de rijbaan
en de berm.

Het bord E3 verbiedt zowel stilstaan als parkeren
op de rijbaan en de berm.

Blauwe borden met de afbeelding van een voertuigcategorie laten parkeren enkel toe voor deze categorie
van voertuigen. Je mag er met andere voertuigen wel
op stilstaan.
Lees ook steeds het onderbord van het verkeersbord! Zo
kunnen parkeerplaatsen (tussen bepaalde tijdstippen)
voorbehouden worden aan bijvoorbeeld postvoertuigen, schoolbussen
of taxi’s. Daarnaast kan opgelegd worden of men (deels) op de berm
moet parkeren of enkel op de rijbaan.
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Openbare werken
GESCHEIDEN RIOLERING IN KORTENBERG
GEMEENTEBESTUUR

Gescheiden riolering en de daarmee samenhangende afkoppelingswerken. Waarom is dat nodig?
Tot voor enkele jaren werden in Vlaanderen vooral ‘gemengde rioleringsstelsels’ aangelegd. Deze verzamelen zowel het afvalwater (van
wc, badkamer, keuken,…) als het regenwater in één buis. Vaak werden
bij wegenwerken ook nog eens vervuilde beken ingebuisd.
Het transport van onvervuild regen- en oppervlaktewater naar zuiveringsinstallaties vergt grotere buisdiameters en meer pompkosten.
Daarnaast is er bij een gemengd stelsel meer kans dat bij hevige of
langdurige regenval de riolering het aangezwollen volume niet meer
aan kan. Het ongezuiverde afvalwater kan dan in de beek terechtkomen
of er kan wateroverlast ontstaan in de straten. Bovendien inﬁltreert het
regenwater, dat meteen via de rioleringen wordt afgevoerd, niet in de
bodem. Nochtans is dat nodig om de grondwatervoorraden aan te vullen. Anders verdroogt het milieu en dat kan zware gevolgen hebben
voor de fauna en ﬂora.
Het regenwater gescheiden houden van het afvalwater is de oplossing.
Bij nieuwbouw en ingrijpende verbouwingen wordt zo’n gescheiden
afvoer daarom altijd verplicht. In plaats van het regenwater gewoon af
te voeren, kunt u het ook nuttig gebruiken. Via een regenwaterput (deze
wordt gesubsidieerd door de gemeente Kortenberg) kunt u het regenwater gebruiken voor het spoelen van toiletten, het wassen van kleding
en/of het poetsen van uw woning, om de tuin te besproeien en uw
wagen te wassen. Verder kan een inﬁltratiesysteem ervoor zorgen dat
uw regenwater in de grond kan dringen. Indien mogelijk wordt het
teveel aan regenwater best afgevoerd naar een gracht en in laatste
instantie naar de regenwaterafvoer in de straat.

Ook wanneer er een gescheiden riolering in uw straat wordt aangelegd,
wordt u verplicht om gescheiden aan te sluiten op deze riolering.
Vlarem II (Vlaamse Reglementering Milieu) verbiedt immers het lozen
van regenwater in een riolering die bestemd is voor uitsluitend afvalwater en omgekeerd.
De gemeente Kortenberg ontdubbelt stap voor stap ook de riolering in
haar straten. De werken in de Kloosterstraat werden intussen afgerond
en de start van de werken in de Karterstraat staat binnenkort op het
programma. Ook bij de aanleg van het gescheiden stelsel in deze straten werden en worden de inwoners verplicht om het eigen afvalwater
te scheiden en gescheiden aan te sluiten op de rioleringen in de straat.
Uw afvalwater scheiden omdat er gescheiden riolering in uw
straat komt. Hoe begint u daaraan?
De gemeente Kortenberg wil haar inwoners bijstaan bij het realiseren
van deze afkoppelingswerken in het kader van rioleringswerken in de
straat. Omdat het niet voor iedereen eenvoudig is om zelf de scheiding
te maken tussen het eigen regenwater en afvalwater, stelt de gemeente
een afkoppelingsdeskundige aan waar een beroep op gedaan kan worden. De afkoppelingsdeskundige maakt een afspraak en komt ter
plaatse kijken hoe de afvoerleidingen in uw woning lopen en waar het
afval- en regenwater stroomt. Hij bekijkt ook samen met u welke aanpassingen nodig zijn en hoe in uw geval best het hemelwater kan afgekoppeld en eventueel hergebruikt worden.
De afkoppelingsdeskundige zal in eerste instantie de bestaande toestand inventariseren. Daarbij worden de bestaande leidingen, putjes,
aansluitingen, … op plan gezet, maar ook de ligging van andere leidingen en aandachtspunten met betrekking tot beplanting of opritten
worden aangeduid. In samenspraak met u wordt door de afkoppelingsdeskundige ook een plan opgemaakt van de nieuwe situatie, waarop
de ligging van de nieuwe leidingen wordt weergegeven.
De afkoppelingswerken zelf worden ingepland in coördinatie met de
werken die de aannemer in de straat uitvoert. Nadat de afkoppelingswerken door de aannemer werden uitgevoerd, moeten de werken nog
gekeurd worden.
Wie gaat dat betalen?
In tegenstelling tot in vele andere gemeenten worden de kosten voor
deze afkoppelingswerken volledig door gemeente Kortenberg gedragen. Zowel de kosten van het studiewerk dat de afkoppelingsdeskundige verricht, als de uitvoering van de werken zelf, is voor rekening van
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de gemeente, dus ook het in de oorspronkelijke toestand herstellen van
uw oprit of gazon. Het algemeen waterverkoopreglement van de
Vlaamse Overheid legt wel op dat na belangrijke wijzigingen in de
privéwaterafvoer een keuring moet uitgevoerd worden. Deze keuring
valt ten laste van de eigenaar van de woning en kost ongeveer 110 euro
exclusief 6% btw.
Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat iedere inwoner van
Kortenberg die aangesloten wordt op een gemeentelijke riolering een
rioolrecht moet betalen. De gemeente Kortenberg heeft ervoor gekozen om dit rioolrecht voor iedereen gelijk te houden, dus ongeacht of
uw woning of aansluitpunt dicht bij een rioleringsbuis ligt, of bijvoorbeeld aan de overzijde van de straat. Iedereen betaalt hetzelfde rioolrecht. Aangezien er bij afkoppelingswerken één bijkomende rioolaansluiting per woning wordt gerealiseerd, zal iedere eigenaar van wie het
afvalwater afgekoppeld wordt ook één maal het rioolrecht dienen te
betalen. Momenteel is de kostprijs voor het rioolrecht 1500 euro

exclusief 6% btw. Dit komt overeen met de gemiddelde kostprijs voor
de werken die nodig zijn om de rioolaansluiting te realiseren.
Bij nieuwbouw- of verbouwingswerken afkoppelen: een septische put plaatsen of niet?
Regen- en oppervlaktewater verdunnen het echte afvalwater. Wanneer
verdund afvalwater in het zuiveringsstation terecht komt, daalt het zuiveringsrendement. Daarom gebeurt de lozing van huishoudelijk afvalwater
op de riolering best rechtstreeks. In de meeste gevallen zal de gemeente
dan ook vragen om geen septische put te plaatsen. Daar waar vroeger
echter het regenwater ervoor zorgde dat de riolering in de straat gespoeld
werd en dus weinig kans op verstoppingen had, zal door het concentreren
van het vuil water in de riolering van een gescheiden stelsel met geringe
helling de kans op verstoppingen toenemen. Daarom zal de gemeente
soms, omwille van technische redenen, toch opleggen om in bepaalde
wijken of straten een septische put te plaatsen.

KORTENBERG EN HET VLAAMS GEWEST MAKEN WERK VAN AFKOPPELEN
Ter hoogte van de Dekenijstraat wordt het afvalwater van ongeveer 400 inwoners nog geloosd in de Weesbeek. Ter hoogte van het speelplein naast de voetbalvelden van Erps-Kwerps loopt de beek met dat vervuilde water opnieuw in de moerriool van Aquaﬁn. Daarbij komt
nog dat de Dekenijstraat, de Kasteelstraat en omliggende terreinen last hebben van wateroverlast bij hevige neerslag. Daarom werd een
gecombineerd dossier opgestart. Een deel van de werken om aan deze knelpunten tegemoet te komen werd door Aquaﬁn aangepakt. Voor
een ander deel zal de gemeente Kortenberg instaan. De eerste fase met werken die door Aquaﬁn werden uitgevoerd, is intussen afgerond.
De afkoppelingswerken in de Dekenijstraat zijn gebeurd en de beek stroomopwaarts naar de Kasteelstraat werd geherproﬁleerd. Binnenkort
wordt de aanbesteding georganiseerd voor de tweede fase, het gemeentelijk deel waarbij de herproﬁlering van de beek stroomafwaarts
van de Kasteelstraat wordt uitgevoerd en waarbij buﬀering voorzien wordt op drie verschillende plaatsen in Erps-Kwerps. Van zodra de
gemeentelijke werken volledig afgerond zullen zijn, zal er opnieuw proper water door de Weesbeek vloeien!

De Weesbeek onder het wegdek van de Dekenijstraat werd volledig afgekoppeld van
afvalwater en kreeg een nieuwe bedding in
beton. De rode buis rechtsonder op de foto
voert regenwater aan van omliggende
woningen en de slikkers in de straat. De grote
grijze buis in het midden van de beek was een
tijdelijke verbinding om de Weesbeek stromend te houden tijdens de werken.

De Weesbeek in de Kasteelstraat werd geherproﬁleerd met schanskorven.

Dezelfde plek enkele maanden na de werken.
De oevers van de Weesbeek zijn nu begroeid
met gras.
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Ruimtelijke ordening
GEMEENTEBESTUUR

DENK MEE!
INSPRAAKWANDELING VISIEVORMING
RUIMTELIJKE ORDENING KORTENBERG

De gemeente Kortenberg is recent gestart met de opmaak van een omgevingsanalyse Ruimtelijke Ordening. Hiervoor is een studiebureau aangesteld. Het is de bedoeling dat deze plannen de verschillende ontwikkelingen
in de gemeente voor de volgende jaren in goede banen leiden. We willen de
sterke punten van Kortenberg extra in de verf zetten en de zwakke punten
zo goed als mogelijk wegwerken. Het moet een visie worden met sprekende
en inspirerende beelden over de toekomst van Kortenberg.
Wat zijn de sterke en minder sterke punten van Kortenberg en alle deelgemeenten? Hoe zal onze gemeente er in de toekomst uitzien? Hebt u
hierover goede ideeën? Kom dan zeker naar het eerste meedenkmoment
op zondag 1 december. De studiebureaus willen jullie vanaf het begin
als echte ervaringsdeskundigen mee betrekken in dit project zodat jullie
hen het echte Kortenberg kunnen leren kennen. Ze zouden graag met
jullie langs de belangrijkste plekken van de gemeente gaan, zodat alle
ideeën en suggesties ter plaatse kunnen worden bekeken en besproken.

We vertrekken op zondag 1 december om 14 u. voor het Administratief
Centrum, op het De Walsplein, voor een tocht doorheen de verschillende
kernen van Kortenberg. Deze tocht ronden we om 17 u. af, terug aan het
Administratief Centrum, met een drankje en een korte eindpresentatie met
de bevindingen van de studiebureaus. Inschrijven voor deze inspraakwandeling is verplicht. U doet dit door het formulier uiterlijk op 17 november in te vullen op www.kortenberg.be (Wonen en Bouwen) of door te
bellen naar 02 755 22 62 indien u niet over internet beschikt. De praktische
afspraken vindt u op de webstek of worden u telefonisch meegedeeld.

EEN STEVIG DUWTJE IN DE RUG VOOR VERBOUWERS: DE RENOVATIEPREMIE TOEGELICHT
De Vlaming heeft een baksteen in zijn maag. Bouwgronden worden
echter steeds schaarser waardoor meer en meer mensen een bestaand
huis kopen. Vaak moet dit nog gerenoveerd worden om te voldoen aan
de moderne normen. Het dak vernieuwen en/of isoleren, ramen vervangen, ... Het kost allemaal veel geld. Met de renovatiepremie wil de
Vlaamse Overheid verbouwers ﬁnancieel ondersteunen.
Welke werken?
Werken die in aanmerking komen zijn funderingen en muren, buitenschrijnwerk, draagvloeren, daken, elektriciteit, sanitair, centrale verwarming en trappen. Afwerking zoals verven, behangen, vloerbekleding, verlichting of keukenmeubels komen niet in aanmerking. Ook
isolatie telt niet mee voor de renovatiepremie (hier kunt u andere premies voor aanvragen).
Voorwaarden?
Om de renovatiepremie te kunnen aanvragen moet de woning minstens 25 jaar oud zijn, mag u geen tweede woning bezitten en moet uw
inkomen onder de maximumgrens
vallen. Daarnaast moet u voor
minstens 10.000 euro (exclusief
btw) aan facturen voorleggen en
mogen de facturen maximum
3 jaar oud zijn.

Premiebedrag?
De renovatiepremie bedraagt 20 tot 30% van de aanvaarde facturen
met een maximum van 10.000 euro. Per adres en per persoon kunt u
slechts eenmaal om de 10 jaar een renovatiepremie aanvragen.
Voert u voor minder dan 10.000 euro aan werken uit? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor een andere premie.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de renovatiepremie of een
andere premie? Kom dan langs bij het woonloket van Kortenberg of
neem een kijkje op www.premiezoeker.be.
Voor energiebesparende werken kunt u bovendien een voordelige
lening aan 2% aangaan via het FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale
Energiekost).

Voor meer informatie over dit artikel of met al uw andere vragen
over wonen kunt u terecht bij de Woonwijzer.
U bereikt de medewerker telefonisch op 0496 12 86 64 of via
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be.
Elke woensdag tussen 9 en 12 u. en 13 en 16 u. kunt u langskomen
tijdens het spreekuur op de dienst Ruimtelijke Ordening in het
Administratief Centrum (De Walsplein 30).
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Milieu
KOOKWORKSHOP ‘DE HEERLIJKE KEUKEN’
GEMEENTEBESTUUR

Een workshop die lekker eten en duurzaam kopen en koken combineert. U maakt een heerlijke mix van seizoensproducten van de lokale boer met fairetrade-ingrediënten. De seizoensgroenten vormen de basis. We
vullen aan met producten uit de Wereldwinkel. De ervaren kok verrast ons met gedurfde combinaties. En
daarna proeven natuurlijk, met een fairtrade drankje erbij. Eerlijk en heerlijk tegelijk.
Deze workshop wordt georganiseerd door de gemeentelijke milieudienst en Vormingplus Vlaams-Brabant
vzw
Woensdag 13 november om 19 u.
OC De Zolder (eerste verdieping school De Klimop), Kwerpsebaan 249, Erps-Kwerps
Deelname is gratis maar u moet zich wel vooraf inschrijven.
Maximaal 15 personen
Meer info en inschrijven bij de milieudienst via sonja.branson@kortenberg.be of 02 755 22 65.

LEVEN MET AANDACHT VOOR UW ECOLOGISCHE
VOETAFDRUK: BEST MOGELIJK!

Bewaren heeft een prijs
Wat van ver moet komen, moet op de ene of andere manier geconserveerd worden en dat vreet energie. Een streekproduct komt als het
De impact van ons consumptiepatroon is weer te geven aan de hand ware recht van de akker in uw boodschappentas, waarbij geen conservan de ecologische voetafdruk of de CO2-uitstoot die samenhangt met vering of verpakking nodig is.
de productie van een bepaald verbruiksgoed. Als we het productieve
deel van het aardoppervlak gelijk zouden verdelen, dan heeft iedere Korte keten, eerlijke prijs
mens recht op 1,8 ha. Maar in de praktijk komt een Afrikaan toe met Alle schakels in de keten tussen producent en consument pikken een
stukje van de prijs in die u voor een product betaalt. Door rechtstreeks
1,1 ha terwijl een Europeaan 4,8 ha inpalmt.
te kopen van een producent in uw buurt, vallen die tussenschakels
We kunnen ook de voetafdruk voor voeding berekenen. Zo is de voet- weg. Wat u betaalt, is dan helemaal voor de producent, die daardoor
afdruk voor een komkommer uit België in de zomer 1,40 vierkante een eerlijke prijs krijgt voor zijn werk.
meter, maar in de winter uit een verwarmde serre liefst 3,77 m². Meer
Bio = gezond
info op www.voedselvoetafdruk.be en www.voetenoptafel.be.
Voor de productie van biologische producten worden geen gevaarlijke
De voetafdruk van voedsel bedraagt 34%, een derde van de totale bestrijdingsmiddelen, kunstmeststoﬀen, hormonen en andere
ecologische voetafdruk. Onze voeding duurzamer maken is dus een bewaarmiddelen gebruikt, zodat ze voor de verbruiker een stuk gezonbelangrijke manier om deze voetafdruk kleiner te maken. Hieronder der zijn dan de ‘gangbare’ producten. Ook het milieu en onze natuur
varen er wel bij.
wat tips om dit te bereiken.
Meer kilometers = meer milieukosten
Verse aardbeien komen met Kerstmis niet zomaar uit Israël aanwaaien.
Ze reizen per vliegtuig, en dat verslindt brandstof, wat slecht is voor
het milieu. De vuistregel luidt: hoe minder voedselkilometers, hoe
beter. Let daarom steeds op de herkomst van de producten.

Waar vind ik bio- en streekproducten?
De volgende websites leiden u verder: www.voedselteams.be www.hartenboer.be (webwinkel) - www.biodichtbijhuis.be www.biotheek.be - www.biogarantie.be - www.bioforum.be www.milieukoopwijzer.be - www.fermweb.be - www.memogids.be www.etenisweten.be

Zoeklicht · Kortenberg
november 2013

10

DAG VAN DE NATUUR: KOESTER HET SILSOMBOS
GEMEENTEBESTUUR

Op zondag 17 november, ‘Dag van de Natuur’, worden in heel
Vlaanderen allerlei activiteiten georganiseerd. In Kortenberg staat deze
dag in het teken van het Silsombos waar een nauwe samenwerking
tussen de gemeente, het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt
heeft geleid tot een prachtig stukje groen, met een unieke fauna en
ﬂora en een biodiversiteit waar menig natuurliefhebber van droomt.
Tussen 14 en 16 u. kunt u kennismaken met het natuurbeheer in het
Silsombos door de handen uit de mouwen te steken en een aanzet te
geven tot de opruiming en inrichting van een gekapte populierenplantage. Zo zal dit stukje natuur kunnen evolueren naar een gevarieerd
landschap waar binnen een paar jaar duizenden bloemen voor een
kleurrijk schouwspel zullen zorgen.
Om 14.30 u. vertrekt er ook een korte geleide wandeling (gratis) in het
teken van het natuurbeheer.
De ‘Dag van de Natuur’ vindt plaats aan de Zevenster in Erps-Kwerps,
bereikbaar via het St-Pietersplein in Kwerps. Er zullen pijltjes hangen
naar de evenementlocatie.

GEMEENTEBESTUUR

Meer info:
Milieudienst: milieu@kortenberg.be of 02 755 22 18
Natuurpunt: Ewoud L’Amiral, conservator Silsombos, 0476 26 16 34
of ewoud.lamiral@natuurpunt.be
www.silsombos.be

ZIN IN MINDER?
AFVALPREVENTIEWEEK BIJ ECOWERF

Tijdens de Europese Week van de
Afvalvemindering van 15 tot en
met 24 november zet EcoWerf
afvalpreventie extra in de kijker met
een hele reeks activiteiten. Doe meer
met minder, leer uw eigen spullen
herstellen, laat u confronteren met onze afvalbergen in de ﬁlm ‘Trashed’
of neem een kijkje achter de schermen van EcoWerf.
Meer info: www.ecowerf.be of 016 28 43 43. Deelnemen is gratis, maar
inschrijven bij Vormingplus (016 52 59 00) is verplicht.
Dit project kwam tot stand in samenwerking met Vormingplus en met
de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Filmavond: Trashed, no place for waste
Wat gebeurt er met het afval dat we produceren? Recycleren,
begraven, verbranden? En dan negeren. De mens blijft consumptiegoederen produceren die niet vanzelf afbreken. Dat
afval komt niet alleen terecht in het water en de grond maar het
komt ook terug in ons lichaam. Wie denkt dat afval het probleem van iemand anders is, zit er dus goed naast. Jeremy Irons
neemt ons mee op zijn reis langs de grootste vuilnisbelten in de
wereld. Van de plastic soep in de Stille Oceaan tot aan de smeltende poolkappen. Maar hij leert ons ook dat er hoop is als we
bereid zijn om ons consumptiegedrag aan te passen.
Deze documentaire wordt alleen vertoond met Engelse ondertitels.
Vrijdag 22 november van 20 tot 22.30 u.
Minimum 20 deelnemers
Auditorium Stuk,
Naamsestraat, Leuven
Inleiding:
afvalpreventiedeskundige
Gratis maar vooraf inschrijven via
Vormingplus
016 52 59 00
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BOMEN, HAGEN EN HOUTKANTEN IN UW TUIN?
Gebruik plantmateriaal van hier!
De periode november-december is het beste moment om bomen,
hagen en houtkanten aan te planten. Wanneer planten vóór de winter
in de grond gaan, krijgen ze genoeg tijd om nieuwe wortels aan te
maken alvorens het groeiseizoen begint. Zo kunnen ze in het voorjaar
het nodige vocht én voeding naar hun takken en bladeren sturen.
Waarom zijn planten van hier belangrijk?
Deze planten hebben zich eeuwenlang aangepast aan onze lokale groeiomstandigheden en zijn bijgevolg perfect afgestemd op hun omgeving. Daardoor
zijn hun genen van onschatbare
waarde en zorgen ze voor een evenwicht in de natuur: vogels en insecten
kunnen precies op het juiste moment
smullen van de bessen en zaden. De planten
groeien trager (met minder snoeiwerk) en ze zijn minder gevoelig voor
vorst en ziektes.
Door onderzoek weten we dat maar 5% van ons groen nog écht
inheems of autochtoon is. Vele van onze bomen en struiken worden
bedreigd door ontbossing, bosfragmentering en het verdwijnen van
kleine landschapselementen. Ook de massale aanplant van inheemse

Hondsroos
soorten met niet-autochtone herkomst vormt een bedreiging voor de
resterende autochtone populaties.
Streef mee voor het behoud van ons autochtoon groen, vraag naar
autochtoon plantmateriaal bij uw plantenhandelaar. Om zeker te zijn dat
u autochtoon plantmateriaal aanschaft, kunt u ook een ‘document van de
leverancier’ vragen. Dit garandeert u de herkomst van het plantmateriaal.
Plantgoed met het label ‘Plant van Hier’ is eveneens autochtoon.
Een lijst van handelaars van autochtoon planmateriaal is op te vragen via
http://contactpunt.inbo.be. Of kijk eens op www.plantvanhier.be voor
meer tips over inheemse plantgoed en de lijst van handelaars van ‘Planten
van Hier’.

GRATIS INZAMELPERIODE BLADAFVAL OP HET GEMEENTELIJK CONTAINERPARK
GEMEENTEBESTUUR

Tijdens de maanden november en december kunt u met uw bladafval
gratis terecht op het containerpark in de Noodbosweg te Kortenberg tijdens de gebruikelijke openingsuren: van dinsdag tot vrijdag van 12.30
tot 19.30 u. en op zaterdag van 9 tot 16 u.
Onder bladafval wordt geen grasmaaisel of ander tuinafval verstaan!
Ook zullen op een dertigtal locaties bladkorven geplaatst worden waar
bladeren afkomstig van het openbaar terrein in terecht kunnen. Het is
echter niet de bedoeling dat deze korven gebruikt worden voor particulier bladafval. Mocht er misbruik worden vastgesteld, dan zullen ze door
de gemeentelijke diensten verwijderd worden.
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Internationale samenwerking
Issa, Kenia
zonder eten naar
school

Beste lezer,
1 mens op 8 lijdt vandaag honger.
Dat zijn 870 miljoen individuen. Mensen zoals u en ik.

Amin, Indonesië
verjaagd van zijn land

Weet u wat honger doet met een mens?
Bij kleine kinderen leidt ondervoeding tot mentale achterstand.
Hoe moeten ze later die achterstand inhalen? Welk leven wacht hen?
En weet u wat het toppunt is?
De wereld produceert genoeg eten voor iedereen.
Maar het huidige voedselsysteem zit fout: de productie, de verdeling, de
verspilling. We moeten het dus anders aanpakken.
De productie moet duurzamer, de grond eerlijker verdeeld en de opslag beter. De
ﬁnanciële speculatie op voedselgewassen moet gestopt worden.

Amélé, Togo
geen geld voor voedsel

Phuoc, Vietnam geen
irrigatiewater

Daar werkt 11.11.11 aan.
• Door in het Zuiden organisaties te steunen die van hun regering een beter beleid
eisen.
• Door projecten te steunen die o.a. duurzame teelttechnieken en betere graanopslag promoten.
• Door van beleidsmakers en internationale instellingen een eerlijker verdeling te
eisen.
Dat kan 11.11.11 alleen dankzij uw steun. Daarom vraag ik u: stort vandaag nog.
Ik verzeker u: uw hulp maakt echt een verschil!
Bedankt,

Bogdan Vanden Berghe
Algemeen directeur
PS Elke dag met honger is er één te veel. Uw gift pakt dit onrecht aan. Stel ze alstublieft niet uit.
Giften vanaf 40 euro zijn ﬁscaal aftrekbaar. U ontvangt
uw attest einde maart 2014. Giften kunnen worden
gestort op volgende rekening: IBAN: BE40-3751-03012463. BIC: BBRUBEBB. Naam en adres begunstigde:
11.11.11 KORTENBERG. Vermeld a.u.b. volgende
mededeling: +++736/0000/00064/+++

De 11.11.11-verkoop door Kortenbergse vrijwilligers
gaat dit jaar door in het weekend van 9, 10 en 11 november,
aan de supermarkten, de scholen en de kerk.
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Welzijn
ZO ZIEK ALS EEN HOND? LIEVER NIET!
GRIEPVACCINATIECAMPAGNE 2013
In het najaar is het voor mensen met diabetes of die lijden aan een andere chronische ziekte, sterk
aangeraden om zich tegen griep te laten vaccineren.
Ook alle 65-plussers, zelfs als ze zich gezond en ﬁt voelen, doen er goed aan zich jaarlijks te laten
inenten. Voor de meeste mensen volstaat het om een weekje uit te zieken, maar met ouder worden
verandert uw afweersysteem en kan het griepvirus gemakkelijker complicaties veroorzaken zoals
bijvoorbeeld een longontsteking. Het is daarom verstandig om u vanaf 65 jaar hiertegen te beschermen.
Vaccinatie blijft de beste manier om dat te doen.
De griepprik is tevens sterk aanbevolen voor zwangere vrouwen die in het tweede of derde trimester
van hun zwangerschap zijn op het ogenblik van het griepseizoen.
Vraag raad aan uw huisarts of apotheker. Meer info: www.griepvaccinatie.be

CO: EEN STILLE MOORDENAAR IN HUIS
Bron: LOGO Oost-Brabant
Buiten is het nu al koud. Verwarming is noodzakelijk. Maar als een
kachel, geiser, ketel van de centrale verwarming, gasvuur of open haard
niet goed werd onderhouden of er te weinig zuurstof in de kamer aanwezig is, wordt het gevaarlijke gas CO gevormd. CO stapelt zich onopgemerkt op in de woning en kan tot levensbedreigende situaties leiden.
In België worden elk jaar ongeveer 1300 mensen het slachtoﬀer van
een CO-vergiftiging, waaronder een dertigtal een dodelijke aﬂoop kent.
CO, wat is dat?
CO (koolstofmonoxide) is een giftig gas dat werkt als een sluipmoordenaar: u ruikt het niet, u ziet het niet, u proeft het niet én u voelt het niet.
Toch kunt u deze ‘stille moordenaar’ uitschakelen. We geven u graag
enkele tips.
Geef CO geen kans
• Laat uw stookketel, kachel, schouw
of boiler plaatsen door een vakman.
• Laat de ketel van de centrale verwarming nakijken, onderhouden en herstellen door een vakman.
Het is wettelijk verplicht om uw ketel op stookolie jaarlijks te laten
nakijken en uw ketel op aardgas om de twee jaar.
• Zorg voor voldoende verluchting in de kamer waar het toestel brandt.
• Zorg voor een goed trekkende schoorsteen die jaarlijks gereinigd wordt.
• Vermijd verplaatsbare bijverwarmingstoestellen die werken op
petroleum of gas. Deze toestellen hebben geen schoorsteen waardoor de verbrandingsgassen rechtstreeks de kamer in komen. Kies
liever voor een elektrisch toestel.

De symptomen van CO-vergiftiging
CO is een zeer giftig gas waarvan u hoofdpijn krijgt, misselijk wordt en
zich moe voelt. Als er grote hoeveelheden CO in de lucht zitten, kunt u
ﬂauwvallen, krijgt u last van braakneigingen en kunt u zelfs sterven.
Jammer genoeg kan een vergiftiging zo snel gebeuren dat u helemaal
niets merkt of veel te laat om er zelf nog iets aan te doen. Wees daarom
waakzaam voor de eerste tekenen van verhoogde CO in de lucht:
• Uw huisdieren worden onrustig of vallen ﬂauw
• De waakvlam is geel in plaats van blauw wat wijst op slechte verbranding
• De ramen of muren dampen aan (condens)
• Er is roet op de muren rond de gasgeisers
• U voelt zich moe, wordt misselijk en krijgt hoofdpijn. Deze klachten
treden gelijktijdig op bij meerdere personen en op een bepaald tijdstip zoals tijdens het nemen van een bad of het verwarmen met een
petroleumkacheltje. De klachten verminderen in frisse lucht of wanneer u buiten gaat.
Als u vermoedt dat er een CO-probleem is in uw woning, raadpleeg dan
een erkend technicus om uw verwarmingstoestel te controleren.
Wat te doen bij CO-vergiftiging?
Als u symptomen van een CO-vergiftiging voelt en er tekenen van verhoogde CO in de lucht zijn, doe ramen en deuren dan open. Schakel het
verwarmingstoestel uit en ga vervolgens naar buiten. Bel dan de huisdokter of 112 als een slachtoﬀer bewusteloos is.
Meer informatie?
De brochure CO, een gevaar in huis: doe er iets aan!’ kunt u verkrijgen in
het Administratief Centrum. Gedetailleerde informatie vindt u ook op
www.koolstofmonoxide.be.
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Dienstencentrum Dry Coningen
VERKEERSBORDEN EN INBRAAKPREVENTIE
Een organisatie van 55+ Kortenberg en het Lokaal Dienstencentrum Kortenberg
• Zijn er nieuwe verkeersborden bijgekomen en weet u wat ze willen
zeggen? In dit infomoment krijgt u een mooie opsomming van de
nieuwe en de in vraag gestelde borden.
• Uw woning kan een gemakkelijke prooi zijn voor inbrekers. Er zijn
tal van preventiemaatregelen die u kunt nemen, maar ook de politie
kan een helpende hand bieden.
De politiedienst Herko verzorgt dit infomoment.

Praktisch:
Dinsdag 19 november om 13.30 u.
Inschrijven vóór 13 november– Gratis
Dienstencentrum (OC Berkenhof),
Beekstraat 25, Kortenberg
Meer info en inschrijvingen: Geert en Chris dienstencentrum@ocmwkortenberg.be,
55plusserskortenberg@gmail.com
0491 996 224 of 0491 996 226

OUDERENMISBEHANDELING IN DE THUISSITUATIE
Onze thuis is vaak ons toevluchtsoord, de plek van rust en veilig voelen. Mis(be)handeling komt vaak
voor bij ouderen en kan verschillende vormen aannemen zoals fysieke of lichamelijke mis(be)handeling, psychische mis(be)handeling, seksueel misbruik, ﬁnancieel en materieel misbruik en schending
van rechten.
Waarom niet ouderenmishandeling, zonder de ‘be’?
Met de ‘be’ willen we benadrukken dat naast opzettelijke mishandeling ook sprake kan zijn van bewuste
handelingen of het nalaten van handelingen die de oudere verdriet, pijn of kwaad berokkenen.
Praktisch:
Dinsdag 26 november van 20 tot 21.30 u.
Inschrijven vóór 22 november – Gratis
Deze info is vooral bedoeld voor senioren, mantelzorgers en vrijwilligers.
Meer info en inschrijvingen: Geert en Chris -dienstencentrum@ocmwkortenberg.be,
0491 996 224 of 0491 996 226

Politie
INFORMATIEVOORMIDDAG OP 30 NOVEMBER
De PIVO-Politieschool organiseert op zaterdag 30 november een informatievoormiddag voor kandidaat-inspecteurs en kandidaat-agenten van politie. Alle geïnteresseerden
worden verwacht om 9 u. Zij zullen dan samen het hele voormiddagprogramma doorlopen. Het is niet mogelijk om in de loop van de voormiddag aan te sluiten. Het voorziene
einduur is 12 u. Plaats van afspraak is de PIVO-Politieschool, Poverstraat 75 te Asse.
Op het programma:
9 – 9.45 u.:
uitgebreide informatie over de selectieproeven
9.45 – 10.30 u.: een les in de politieschool (studenten van de politieschool laten kandidaten kennis maken met de lessen in de school)
10.30 - 11 u.: mogelijkheid om individueel vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de selectiedienst, vaste opleiders binnen de politieschool en studenten van de politieschool
11 – 11.15 u.: rondleiding in de politieschool
11.15 - 12 u.: initiatie sporttesten
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FIETSPATROUILLES IN POLITIEZONE HERKO
De lokale politie HerKo is gestart met ﬁetspatrouilles. Hiermee
wenst de politiezone de zichtbaarheid en de aanspreekbaarheid van de politie te verhogen en meer te patrouilleren op
plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn met de auto.
De lokale politie HerKo zet sinds kort op geregelde tijdstippen ﬁetspatrouilles in. Hiervoor werden drie nieuwe mountainbikes aangekocht en
werd voor enkele medewerkers (zowel van de interventiedienst als van
de wijkdiensten) de nodige ﬁetskledij voorzien. De politiezone is van
mening dat ﬁetspatrouilles een belangrijke meerwaarde kunnen zijn.
Door de lagere snelheid zijn medewerkers op de ﬁets immers beter en
langer zichtbaar en kunnen zij bijgevolg gemakkelijker aangesproken
worden door de burger. Daarnaast zijn verschillende wandel- en ﬁetswegen en pleintjes door een ﬁetspatrouille makkelijk bereikbaar. Door
de inzet van zo’n patrouille kan de patrouille-intensiteit op deze plaatsen gevoelig verhoogd worden. Dit zal niet enkel het veiligheidsgevoel
bij de inwoners van de politiezone verhogen, maar zal ook zorgen voor
een betere opvolging van lokale fenomenen zoals overlast.
Een ﬁetspatrouille biedt zowel voor bestuurlijke als voor gerechtelijke
politietaken een meerwaarde, zoals:
• het observeren van en communiceren met hangjongeren

• preventieve patrouilles in speciﬁeke wijken, buurtonderzoeken,
afwezigheidstoezicht
• algemeen verkeerstoezicht gericht op kleine overtredingen, parkeerproblemen, verkeersregeling, verkeersacties gericht op ﬁetsen
en bromﬁetsen
• schooltoezicht, levend verkeerspark, begeleiding van scholen
• toezicht op sluikstorten in landbouw- en natuurgebieden
• assistentie en toezicht bij evenementen
• preventieve patrouilles aan ﬁetsenstallingen en carpoolparkings.
Aangezien de ﬁets een milieuvriendelijk vervoermiddel is, draagt de
politie bovendien bij aan een duurzame mobiliteit.

SNELHEIDSMETINGEN EN ACTIES AUGUSTUS EN SEPTEMBER
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
Hoogveldstraat richting Leuvensesteenweg
50 km/u.
931
54 km/u.
25 %
Hoogveldstraat richting Sterrebeeksesteenweg 50 km/u.
576
50 km/u.
14 %
*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
In de straat waar in augustus en september snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden werden globaal genomen 21% overtredingen vastgesteld.

Snelheidsacties met ﬂitsen van overtreders
Straat
Hulstbergstraat
Zavelstraat
Leuvensesteenweg

Toegelaten snelheid
70 km/u.
50 km/u.
70 km/u.

Aantal gemeten voertuigen
429
692
617

Aantal geﬂitste voertuigen
1%
5%
1%
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Prikbord
RUZIE MET UW BUUR? MISSCHIEN KAN BURENBEMIDDELING HELPEN
GEMEENTEBESTUUR

De politie en de diensten van de gemeenten komen regelmatig in contact met buren
die in onenigheid leven met elkaar. Het
gaat vaak om kleine, alledaagse problemen
die grote frustraties teweegbrengen (bijvoorbeeld: een hond die teveel blaft, een
haag die niet gesnoeid wordt, een composthoop die voor geurhinder zorgt, …).
Om dergelijke problemen te verhelpen,
biedt de gemeente Kortenberg sinds kort
een gratis dienstverlening aan, namelijk
burenbemiddeling. De gemeente doet
hiervoor beroep op vrijwilligers, dit zijn
opgeleide burgers die in hun vrije tijd en

onbetaald willen bemiddelen. De vrijwilligers worden aangesteld door
een lokale coördinator-burenbemiddeling, die zowel voor de gemeente
Kortenberg als Herent de bemiddelingen organiseert.
Hebt u problemen met uw buur? Dan kan burenbemiddeling misschien
helpen. Een bemiddelaar zal naar uw verhaal luisteren. Nadien neemt
hij contact op met uw buur en luistert ook naar zijn verhaal. Vervolgens
wordt u beiden uitgenodigd om samen het probleem uit te praten. Voor
inwoners van Kortenberg vindt zo’n gezamenlijk gesprek plaats op het
grondgebied van de gemeente, op neutraal terrein (bijvoorbeeld in het
Administratief Centrum). De bemiddelaar blijft altijd onpartijdig en
behandelt de inhoud van elk gesprek vertrouwelijk.
Contacteer vrijblijvend:
burenbemiddeling@kortenberg.be – 016 85 30 20
Burenbemiddeling, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent

11NOVEMBERVIERING
GEMEENTEBESTUUR

• Op maandag 11 november om 9.30 u. plechtige H. Mis in de kerk
van Meerbeek, opgedragen door E.H. Theo Borgermans met muzikale begeleiding door het Sint-Antoniuszangkoor onder leiding van
Gaby Leaerts
• Na de misviering in de kerk: Te Velde – Toespraak door burgemeester
Taes – Last Post en Belgisch Volkslied.
• Bloemenhulde aan het Vredesmonument met het Te Velde en het
Belgisch Volkslied.

• Receptie in de Pastorie, aangeboden door het gemeentebestuur van
Kortenberg
Deze plechtigheid wordt georganiseerd door de Oudstrijders van ErpsKwerps, de Nationale Strijdersbond, Strijderskinderen en sympathisanten van Kortenberg, de Gewestelijke Unie van de Weerstand van
Kortenberg, de Oudstrijders van Everberg, de vereniging Prins Leopold
Meerbeek, de Verbroedering Weggevoerden en Werkweigeraars 19421945, de Militaire Kring en de raad der Vaderlandslievende Verenigingen,
in samenwerking met het gemeentebestuur van Kortenberg.

WIJZIGING WACHTREGELING HUISARTSEN
Tijdens het weekend (van zaterdag om 8 u. tot maandag om 8 u.) en op feestdagen (van 8 tot 8 u.) kunt u een
huisarts van wacht raadplegen. Vanaf 1 november 2013 worden deze raadplegingen gecentraliseerd in de lokalen
van de wachtpost, gelegen in de Justius Lipsiusstraat 36 te Leuven. Er is parkeergelegenheid in de parking van het
MCH, Maria Theresiastraat 63 A. Voor de raadplegingen in de wachtpost hebt u geen afspraak nodig, maar het is wel
aangeraden om op voorhand telefonisch contact op te nemen via het oproepnummer. Huisbezoeken worden uitsluitend afgelegd indien op basis van uw oproep wordt geoordeeld dat dit noodzakelijk is.
Het oproepnummer blijft 070 25 70 27.
Op weekdagen blijft de huidige wachtregeling van kracht.
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INFOAVOND: HET NOODNUMMER 112
Het Rode Kruis Kortenberg organiseert een info-avond over het noodnummer 112 (het oude noodnummer 100) en waartoe dat dient. Wanneer moet u dat nummer bellen? Welke nuttige en duidelijke informatie moet u dan meedelen? Ook wordt
de werking van de 112-centrale toegelicht. De spreker van de avond is werkzaam in de noodcentrale.
Donderdag 21 november om 20 u.
GC Colomba, Wijngaardstraat 1 in Kortenberg
Gratis
Iedereen is van harte welkom !

SEPTEMBER IN BEELD

Meer info: http://kortenberg.rodekruis.be of 0476 570 293

1

2

3

4

Paraat, Altijd, overal.

1 en 2 Tijdens de Open Monumentendag van zondag 8 september waren er veel enthousiaste deelnemers voor de wandeling en ﬁetstocht in het mooie Erps-Kwerps.
3 en 4 Meer dan 1100 Kortenbergse leerlingen namen op vrijdag 27 september deel aan een mistige scholenveldloop. In de sprorthal konden de kinderen deelnemen aan een initiatie
'linedance'.
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in Kortenberg
(Cultuurdienst)

GEMEENTEBESTUUR

EXPO IN HET ADMINISTRATIEF CENTRUM:
JOHAN MUYLDERMANS STELT GRAFISCHE POËZIE TENTOON

Sinds de revolutie van de geniale naoorlogse vijftigers is het poëtische
landschap verstard; het zit al meer dan 60 jaar vastgeklonken in hermetische poëzie. Omdat Johan Muyldermans geen naloper of epigoon wil
zijn en altijd een beetje tegendraads is, begon hij begin 2012 met iets
totaal nieuws: graﬁsche of visuele poëzie; poëzie die niet gepubliceerd
wordt maar tentoongesteld. Hij wil vernieuwend inspelen op de actuele visuele cultuur.
Hoewel de genese van zijn werk in essentie literair blijft, is de graﬁsche,
visuele component voor hem even belangrijk. Hij wil vooral ook tonen.
Daarbij is hij gefascineerd door de esthetische valentie van het gedrukte

woord, zelfs van de letter. Een woord kan namelijk ook mooi om te bezien
zijn. Hij werkt al zijn creaties uit op computer als kleurrijke aﬃches.
Ten derde wil hij net zo zeer het muzikale in de poëzie tot zijn recht
laten komen. Poëzie is voor hem vaak een eenvoudig spel van variaties
met woorden en klanken. Daardoor krijgen zijn creaties dikwijls de
vorm van muzikale composities.
Kortom, Johan Muyldermans wil een allesomvattend artistiek werk
maken; letterlijk een Gesamtkunstwerk. Hij beschouwt zichzelf daarom
niet als een dichter. Hij is meer dan dat.
Ook nog dit: door dit alles, maar ook door het lichtvoetige van zijn werk en
de humoristische toets, wil hij de kunst, de poëzie in het bijzonder, uit de
cenakels halen, naar de publieke ruimte. De kunst is er ook voor het volk.
Tot slot wil hij vooral origineel zijn. Hij weigert een eigen kenmerkende
stijl te hebben. Hij wil immers geen plagiaat op zichzelf plegen. Al zijn
werken moeten unieke composities zijn volgens de noodwendigheden
van het werk zelf: elk werk roept zijn eigen unieke creatie op.
Kom dat zien!
Van vrijdag 8 november tot en met vrijdag 6 december
tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum
Administratief Centrum, Kortenberg
Info: cultuur@kortenberg.be, 02 755 22 83

(Seniorenraad i.s.m. gemeentebestuur)
GEMEENTEBESTUUR

WINTERFEEST SENIOREN

Op dinsdag 12 november organiseert de gemeentelijke adviesraad
voor senioren in samenwerking met
het gemeentebestuur het winterfeest voor senioren. Het wordt een
leuke show: ‘60 JAAR TV’ – een
nieuwe productie van Connie
Neefs. Zij duikt in 60 jaar tv-geschiedenis met liedjes, anekdoten, ...
Het zang- en accordeonduo De
Melando’s sluit deze show af. Na het optreden krijg je nog één uur de
gelegenheid om een danspasje te wagen. Naar goede gewoonte trakteert
het gemeentebestuur de aanwezigen op een Kortenbergse koﬃetafel.

Dinsdag 12 november om 14.30 u.
GC Colomba, Kortenberg
€4
Info: 02 755 22 86 of welzijn@kortenberg.be
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

VOORLEESWEEK VAN 16 TOT 24 NOVEMBER

De Voorleesweek is een jaarlijks terugkerende campagne die volwassenen
wil aanmoedigen om vaak voor te lezen aan kleine en grote kinderen. Thuis,
in de kinderopvang of op school: samen met kinderen in boeken kijken en
voorlezen stimuleert niet alleen de taalontwikkeling, maar betekent plezier
voor kinderen én volwassenen. Een moment van gezellig en intiem samenzijn. Voorlezen is het leukste kwartiertje van de dag!
Een recente lijst van de mooiste voorleesboeken per leeftijdscategorie
vind je op www.voorleesweek.be. Neem zeker ook een bladwijzer met
boekentips mee in de Bib.

Elke eerste woensdag van de maand wordt er in de Bib ook voorgelezen
voor kinderen van 4 tot 8 jaar.
Op woensdag 6 november van 14 tot 15 u. zitten Ann en Katelijne
weer klaar met verhalen over ... dozen. Je kan je verstoppen in dozen,
van dozen kan je een stapel maken, misschien knabbelt er een muisje
een gaatje in je doos en wie muziek wil maken kan trommelen op een
doos, ...
Na het voorlezen wordt er ook geknutseld.

(De Bib en cultuurdienst i.s.m. Femma Kortenberg)

WEEK VAN DE SMAAK: VERHALEN IN DE TAPASBAR
GEMEENTEBESTUUR

Met zelfbereide ‘bapas’ door het schepencollege

In het kader van de Week van de Smaak organiseren de Bib en de cultuurdienst op donderdag 21 november een voordracht om duimen
en vingers van af te likken! Manu Adriaens (journalist en auteur) dook
in de culinaire geschiedenis. Het resultaat: een verrassende cocktail van
zoete, zure, soms pikante ingrediënten. Hoe verhielpen de Romeinen
een kater? Hoe zag het laatste avondmaal van Molière eruit? In welke
groente wou Hugo Claus reïncarneren? Hoe komt het dat de kloosterzusters van Theresa van Avila eigenlijk de uitvinders van de friet zijn? Op
het einde van de lezing weet u het allemaal!

Een smakelijke avond die nog beter verteert bij wat tapas en een
glaasje! Hiervoor steekt het college van Burgemeester en schepenen de
handen uit de mouwen. Met de deskundige begeleiding van Femma
bereiden zij voor alle gasten lekkere ‘bapas’, Belgische biertapas.
Donderdag 21 november om 20 u.
De Bib, Kortenberg
€ 6 (lezing, hapjes en een drankje)
Info en inschrijven: uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80 of
aan de UiTbalie in de Bib
Inschrijven kan tot en met donderdag 14 november.

(Davidsfonds en KWB Erps-Kwerps i.s.m. De Bib)

DE ARABISCHE REVOLUTIE
GEMEENTEBESTUUR

Jef Lambrecht over het explosieve Midden-Oosten

De revolutionaire tsunami in het Midden-Oosten, op gang getrokken
door een groenteverkoper, spaarde geen enkel Arabisch land. De wereld
veranderde, de geschiedenis kwam in een onverwachte stroomversnelling. De Arabische Revolutie duurde enkele maanden. Dan intervenieerde de buitenwereld.
Het Midden-Oosten heeft de mens altijd al geïntrigeerd en geïnspireerd. De regio staat vandaag vooral bekend om de ontvlambare conﬂictsituatie die de wereld in een wurggreep houdt. Maar hoe zit het nu
concreet met die Arabische Revolutie en de omwenteling in het
Midden-Oosten? Gewezen radiojournalist en Midden-Oostenkenner Jef
Lambrecht schetst tijdens deze uiteenzetting het ontstaan, de evolutie
en de toekomst van de conﬂictsituatie(s) in het Midden-Oosten.

Vrijdag 29 november om 20 u.
De Bib, Kortenberg
€ 5, drankje inbegrepen
Info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(Gemeente Herent i.s.m. gemeente Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

KINDERHOOGDAG: TALENTENRIJK

Herent wordt op zondag 1 december een Talenten-Rijk voor kinderen van 2,5 jaar en ouder! Ontdek samen met vele andere kinderen en
jongeren jouw talent. Neem gerust je mama, papa, oma, opa, peter,
meter, ... mee en geniet samen van deze culturele verwendag! Deze dag
kan je je verwachten aan een mix van voorstellingen, workshops, doorlopende activiteiten en een talentenspecial.
Een Kinderhoogdag-polsbandje kost 5 euro en geeft je toegang tot alle
activiteiten voor jouw leeftijd. Een polsbandje reserveer je, samen met
de workshops of voorstellingen die je wilt bijwonen, vanaf woensdag 6
november, 9 u. via www.gcdewildeman.be of telefonisch via het

centrale onthaal in Administratief Centrum De Kouter van Herent op
016 85 30 20. Ook (groot)ouders, andere familieleden, vrienden en
kameraden, kortom iedereen die zal deelnemen aan activiteiten op de
Kinderhoogdag moet een polsbandje reserveren.
Alle praktische info vind je op www.gcdewildeman.be

(Sportdienst)
GEMEENTEBESTUUR

HULDIGING SPORTKAMPIOENEN SPORTJAAR 2013

Zoals ieder jaar huldigt de gemeente Kortenberg op 1 januari graag
haar sportkampioenen. De kampioenen zullen door het College gepast
ontvangen worden op het gemeentehuis.

sportraad@kortenberg.be met de nodige bewijsstukken (krantenknipsels, klassementen, ...). Kandidaturen worden ten laatste verwacht op
10 december 2013.

Ben je inwoner van Groot-Kortenberg en heb je op een Vlaams,
Nationaal of Europees podium gestaan? Of ken je iemand die zich jarenlang verdienstelijk heeft gemaakt in een sportclub of een uitzonderlijke
sportieve prestatie heeft geleverd? Stuur dan snel een mailtje naar

De kandidaturen worden door de sportraad beoordeeld. Iedereen die
weerhouden wordt, krijgt een persoonlijke uitnodiging voor de
huldiging. Voor meer informatie kan je terecht bij de sportdienst via
sportdienst@kortenberg.be of 02 755 22 87.

GEMEENTEBESTUUR

(Cultuurraad)

(Thai Ko Gym)

CULTUURKAMPIOEN 2013

GROOT
VECHTSPORTSPEKTAKEL!

De cultuurraad is op zoek naar cultuurkampioenen. Ken jij iemand
waarvan je denkt ‘hij/zij/deze vereniging heeft dit jaar iets strafs
gepresteerd’? Draag deze dan voor als cultuurkampioen. Iedereen uit de
gemeente mag 1 persoon of vereniging voordragen waarvan hij/zij
vindt dat deze in 2013 (tussen december 2012 en december 2013) iets
bijzonders gedaan of bereikt heeft. Een boek gepubliceerd, een wedstrijd gewonnen, meegedaan aan de Canvascollectie,... Kandidaturen
(motivatie, gegevens en eventueel foto) worden ten laatste op
25 november 2013 verwacht via cultuur@kortenberg.be. Alle cultuurkampioenen worden gehuldigd op de cultuurraad van 13 december.

Op zaterdag 2 november organiseert de Kortenbergse thaibox-club
Thai Ko Gym voor de derde maal haar evenement ‘Thaikonnektion’.
Spektakel verzekerd op deze avond waarbij meer dan 40 kampers uit heel
België de ring zullen betreden, waaronder ook 8 kampers van Thai Ko
Gym! Zoals jullie reeds bij de vorige edities zagen, zal het ook dit jaar weer
een knalavond worden in de polyvalente zaal van Erps-Kwerps. Het professionele licht en geluid ter plaatse, de drank- en eetgelegenheid en de
meer dan duizend toeschouwers zullen wederom voor een ongelooﬂijke
sfeer en ambiance zorgen.
Zaterdag 2 november – Polyvalente zaal Erps-Kwerps
deuren: 17 u. – aanvang: 18 u. – VVK € 12 – kassa € 16
Tickets en info:
www.thaikogym.be of bij Bavo Vanhoeyvelt op 0498 80 91 91
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(Dienst Vrije Tijd)

GEMEENTEBESTUUR

VAKANTIEAANBOD: KERST EN KROKUSVAKANTIE
KERSTVAKANTIE

GRABBELPAS STRAATTHEATER
We werken met stijlen als clownerie, mime, comedy, slapstick en typetjes en bestuderen technieken om mensen
aan het lachen te brengen. We nodigen je uit om een zoektocht te ondernemen naar contact met het publiek,
ritme in je spel en humor. Door de creatie van een eigen korte act kom je meer te weten over hoe je een publiek
geboeid houdt en over hoe je mensen laat lachen. Zo ga je via spel en improvisaties op zoek naar jouw geboorte
als straatartiest!
Maandag 23 december van 9 tot 16 u.
GC Colomba
9-12 jaar (Maximaal 20 deelnemers)
€8

THEATER IN DE BIB:
‘DE HEKSEN’ VAN ROALD DAHL
In deze splinternieuwe vertelvoorstelling maken we
kennis met enge ‘Heksendames’. Maar ook met
Jonas, een jongetje dat
opgroeit bij zijn geliefde
oma. En oma weet wel één
en ander over de heksen,
over hun bijeenkomsten en de macht van de Grote Opperheks. Als ze beiden op vakantie naar zee vertrekken, merken ze iets bijzonders in hun
hotel: heel veel dames, heel veel bizarre dames, ... Wat blijkt? Net op dat
moment houden alle heksen hun jaarlijkse bijeenkomst in het hotel.
Wat volgt is een spannend verhaal over hoe Jonas samen met zijn oma
en zijn nieuwe vriend Bruno de heksen te lijf gaat. Hoe dat aﬂoopt, kan
je zelf komen beleven in dit bijzondere verhaal vol spanning, ontroering, muziek en natuurlijk de nodige dosis humor.
Zaterdag 28 december om 14 u.
De Bib, De Walsplein 30, Kortenberg
6+, Kinderen dienen vergezeld te worden door een volwassene
€4

GRABBELPAS STRIPTEKENEN

Heb je altijd al je eigen strip willen tekenen of je eigen cartoonﬁguur
willen bedenken?
Dan mag je onze striptekendag niet missen!
Wij zorgen voor professionele begeleiding en materiaal, jullie voor
inspiratie en veel goesting.
Vrijdag 3 januari van 9 tot 16 u.
GC Colomba
8–12 jaar (Maximaal 15 deelnemers)
€8
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KROKUSVAKANTIE
SPEELPLEINWERKING ALLES KIDS
Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 maart van 9 tot 16 u.
Opvang van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Sporthal Kortenberg
Opgelet! Vanaf de krokusvakantie verandert de instapleeftijd
voor de speelpleinwerking. Je kan terecht op het speelplein vanaf
het jaar waarin je 6 jaar wordt.
Inwoners Kortenberg
€ 6 voor een hele dag, € 3 voor een halve dag, € 8 (uitstapdag),
volledige week € 30
Niet-inwoners Kortenberg
€ 8 voor een hele dag, € 4 voor een halve dag, € 10 (uitstapdag),
volledige week € 40

Ravotten met je leeftijdsgenoten, in het bos of op de hei, in de speeltuin
of op ‘t speelplein, in de stad, op uitstap, eigenlijk overal. Dat is speelplein Alles Kids! Animatoren zijn in de weer om je leuke dagen te bezorgen en bereiden alle spelen voor met de hoogste prioriteit. Dat is speelplein Alles Kids!
De jeugddienst regelt alles, zodat plezier gegarandeerd is. Dat is speelplein Alles Kids.

TIENERWERKING ‘THE ATEENS’
De oudste leeftijdsgroep van onze speelpleinwerking, dat zijn The
A-Teens!
Het succes van de voorbije jaren wordt verdergezet. We verwelkomen in
onze elitegroep tieners tussen 13 en 15 jaar. We voorzien activiteiten op
maat, wervelende workshops, beestige uitstappen, nogal natte zwempartijen en nog zoveel meer. Onze animatoren stellen iedere dag een
boeiend programma op, zodat niemand zich kan vervelen. Met deze
uitbreiding hopen we natuurlijk de jeugd te motiveren om zelf ook de
uitdaging aan te gaan om animator te worden.

Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 maart van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Sporthal Kortenberg
Voor iedereen van 13 tot 15 jaar
Inwoners Kortenberg
€ 6 voor een hele dag, € 3 voor een halve dag, € 8 (uitstapdag),
volledige week € 30
Niet-inwoners Kortenberg
€ 8 voor een hele dag, € 4 voor een halve dag, € 10 (uitstapdag),
volledige week € 40

GRABBELPAS: EEN DAG VOOR VROLIJKE VOGELTJES
Mooi en nuttig! Uitgespoelde verzamelde drankkartons ondergaan een
totale metamorfose en worden veranderd in mooie gezellige vogelhuisjes. Wat gekleurd papier, een stokje, een lintje, een pluim en dit
huisje is zo verhuurd aan het volgende vogeltje!
Een schattige of stoere vogel, dat kies je zelf!

We maken van papier een vogel die je thuis een mooi plaatsje kan
geven.
Of misschien wil hij wel in het gezellige huisje wonen dat je in de voormiddag maakte?
Dinsdag 4 maart van 9 tot 16 u.
GC Colomba, Kortenberg
6-9 jaar (Maximaal 20 deelnemers)
€8
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KROKUSVAKANTIE
FILMNAMIDDAG
Op woensdag 5 maart kan je in OC Berkenhof terecht voor een gezellige ﬁlmnamiddag. Op het programma staan ‘Spooktijd met Laban’ en ‘Pudding T’
13.30 u. Spooktijd met Laban (3+)
Samen met de bewoners van Kasteel Goedemorgenzon beleeft Laban opnieuw allerlei avonturen. Grote avonturen, zoals wanneer hij in een tent gaat kamperen of verdwaalt in het bos.
Maar ook kleintjes, zoals wanneer mama de hik heeft of Laban een tekening maakt voor Papa
Spook. Eén probleem: Laban is bang. Hij is bang in het donker, bang voor monsters, bang van
griezelverhalen,... In deze ﬁlm krijg je een antwoord op prangende vragen zoals: hoe ziet een
ziek spook er uit? En moeten spoken ook tanden poetsen?
15.30 u. Pudding T (6+)
Arme Iwan Olsen. Op school wordt hij door bullebakken gepest en thuis gaat het al niet veel
beter. Pa vindt hem een slappeling, een loser en allesbehalve de Tarzan waar hij altijd van
gedroomd heeft. Maar dat verandert wanneer Iwan een vrolijke banjo-spelende heks ontmoet
die hem superkrachten geeft. De pestkoppen krijgen meteen een koekje van eigen deeg. En nu
hij de beste is in alles, wordt het leven vast een lolletje. Maar is dat wel zo?

CREASTAGE: PANAMARENKO

Woensdag 5 maart om 13.30 u. en om 15.30 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
€ 4, € 3 voor leden van de Gezinsbond (prijs per ﬁlm, inclusief hapje en drankje na
aﬂoop)
Ter plaatse te betalen

Panamarenko bedacht de meest fantastische voertuigen. Of ze het doen
of niet, dat is niet belangrijk. Wat telt is de constructie en de geweldige
fantasie die erachter zit. In dit project reizen we Panamarenko achterna.
We bedenken zelf niet-bestaande voertuigen: vaar-, vlieg-, waggel-,
springtuigen. Na het bedenken proberen we ze ook te bouwen natuurlijk. We beperken ons niet enkel tot het beeldende aspect maar gebruiken de constructies ook als springplank om met theater bezig te zijn.
We leren enkele kneepjes van het acteervak en improviseren scènes bij
elkaar rond en in onze tuigen. Beelden en scènes vormen samen een
totaalpresentatie voor ouders, vrienden en kennissen.
Voor kinderen van het derde tot het zesde leerjaar.
Donderdag 6 en vrijdag 7 maart van 9 tot 16 u.
Voor- en na opvang gebeurt door het speelplein in de sporthal.
Na 8.45 u. en tot 16.15 u. is er opvang in de grote zaal waar de
stage doorgaat. GC Colomba, Kortenberg
€ 40 euro inwoner Kortenberg – € 48 niet-inwoner Kortenberg

INSCHRIJVEN?
Inschrijven voor de gemeentelijke activiteiten kan via de inschrijvingssoftware ‘grabbis’.
Om je hiermee in te schrijven, moet je vooraf een account aanmaken.
Ga daarom zeker een week voor het begin van de inschrijvingen
eens kijken op de website voor meer info en om alvast je account
aan te maken: www.kortenberg.grabbis.be
Het is verplicht om een gezinsaccount aan te maken.
Inschrijven voor de kerst- en krokusvakantie kan vanaf
maandag 18 november (10 u.) via www.kortenberg.grabbis.be
Info:
vakantiewerking@kortenberg.be – 02 755 22 85
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(Hobby- en ﬁlaclub & Kantschool Kortenberg)

40STE HOBBYTENTOONSTELLING
Naar goede gewoonte richt de Hobby- en Filaclub & Kantschool van
Kortenberg haar tentoonstelling in. Deze vindt plaats in het OC Berkenhof
en loopt op zaterdag 9 november van 14 tot 18 u. en op zondag
10 november van 10 tot 18 u. Tijdens de tentoonstelling worden er
doorlopend kantklosdemonstraties gegeven en heb je de mogelijkheid in
te schrijven voor de lessen voor beginners of gevorderden.
Deze tentoonstelling belicht naast kantkloswerken ook verschillende
andere disciplines: aquarel, handwerk, juwelen maken, kaarsen maken,
patchwork, sfeerlichtjes, wenskaarten, enzovoort. Er worden ook postzegels tentoongesteld.
Kom gerust eens langs. Je kan inspiratie opdoen om zelf aan de slag te
gaan met één of andere hobby. Je vindt er ook eindejaarsgeschenken van

de hand van één of andere
kunstenaar. De cafetaria is
doorlopend open om gezellig
na te praten bij een heerlijk
glas, een kop koﬃe of een
gebakje.

Zaterdag 9 november van 14 tot 18 u. en zondag 10 november
van 10 tot 18 u.
OC Berkenhof

(Bonzaï)

EEN JAAR VOL OPEN DEUREN!
Onder het motto ‘iedereen groeit anders, en wij doen het samen’ wil
Bonzaï, gegroeid vanuit de jongerenwerking en sinds vorig jaar op eigen
benen, op een speelse en creatieve manier op ontdekkingstocht gaan naar
jezelf, de ander, God en je geloof. Op een eigentijdse en jeugdige manier
wordt er op zoek gegaan naar wat ons leven de moeite waard maakt.
Ontmoeting en respect voor ieders eigenheid staan centraal.
2013-2014 wordt ‘een jaar vol open deuren’, een jaar waarin Bonzaï de
deuren openzet voor nieuwe en ﬁjne ontmoetingen, voor creatieve
ideeën, voor het genieten van even stilvallen, voor het plezier van
samen iets te ondernemen, voor de deugd die we beleven aan samen
vieren, en nog zoveel meer ...
Op 4 zondagvoormiddagen zet Bonzaï, in samenwerking met de
Oude Abdij Kortenberg, de deuren open om samen te VIEREN rond
de sterke tijden van het jaar (advent, vasten, Pasen, Pinksteren). Om
de data en invulling van deze dagen te kennen kan je surfen naar
www.bonzaiwerking.be.
Naast de activiteiten waarop iedereen heel erg welkom is, worden ook
enkele ‘Plussers only’ activiteiten georganiseerd, waaronder een
(sp.a)

KAAS EN WIJNAVOND
sp.a Kortenberg ontvangt Bruno Tobback
Sp.a nodigt je graag uit op de kaas- en wijnavond die start met Bruno
Tobback. Hij zal niet alleen de politieke actualiteit van commentaar
voorzien maar gaat ook geen probleemonderwerpen uit de weg zoals:
wat met de woonbonus morgen, wat staat er te gebeuren met mijn
pensioen, wat is een mini-job?

ﬁlmavond, jongerentoneel en het traditionele Plussersweekend. De
Plussers zetten hun deuren open voor elke jongere uit het secundair
onderwijs.
Nog meer open deuren zijn te vinden tijdens de nieuwjaarsreceptie in
het Klokstaminee, de familiedag aansluitend op het Plussersweekend
en een alternatieve Paaswake in de kapel van de Oude Abdij.
Jong en minder jong, klein en groot, Plussers, jongvolwassenen, koppels, alleenstaanden, gezinnen, ... iedereen is van harte welkom!
Op de agenda voor november:
• zaterdagavond 9 november 2013: Plussersactiviteit: toneel ‘Fall, de
zaak van de wetenschapper’ door JKG Element te Vilvoorde
• zondag 24 november 2013 van 10u tot 13 u.: Bonzaïactiviteit in de
Oude Abdij
Het activiteitenprogramma van 2014 vind je op de website.
Info: www.bonzaiwerking.be, bonzai.kortenberg@gmail.com,
02 7571243

Ook de initiatieven gesteund door de sp.a zoals Samenstroom, de
nieuwe komende coöperatieve werking worden toegelicht. Kom en stel
je vraag aan Bruno Tobback.
Aansluitend is er een kaas- en wijnavond.
Zaterdag 16 november om 18 u.
OC Atrium, Meerbeek
€ 12
Info: betuyttens@telenet.be
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(De Komediespelers)

TONEELVOORSTELLING: DE ZETEL
Drukke dag gehad? Dan is het tijd om te ontspannen en te genieten van
een avondje toneelplezier! Hiervoor ben je bij de Komedie Spelers aan
het juiste adres. Dit keer speelt de toneelkring uit Meerbeek voor jou ‘De
Zetel’ in een regie van Luk De Koninck.
Deze tragikomedie van Paul Coppens vertelt het verhaal van Melvin
Selis. Deze succesvolle auteur van liefdesromans slentert per toeval in
een verpauperde wijk en botst er op een jonge vrouw, Peggy, die met
wat schamele kleren en een zetel de woning uitgesmeten wordt. Hij
ontfermt zich over het meisje en biedt haar voorlopig onderdak aan.
Het plan groeit om een boek te schrijven over haar leven ...

Wil je dit stuk niet missen, dan ben je welkom op donderdag
21 november, op vrijdag 22 november en op zaterdag
23 november telkens om 20 u. en op zondag 24 november om 15 u.
Donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 november om 20 u. en
zondag 24 november om 15 u.
OC Atrium, Meerbeek
Info en reservatie: www.dekomediespelers.be of 0470 36 11 72
Kaarten VVK € 7, Kassa € 8, kinderen tot 12 jaar gratis

(vtbKultuur Kortenberg)

INDIA ANDERS BEKEKEN
Nirmala Maes vertelt:
‘Mijn verhaal begint op 11 januari 1980. Ik werd geboren in India en kreeg de
naam Nirmala. Op 29 mei 1982 werd ik geadopteerd door een Belgische familie.
Wat er zich tot mijn 2,5 jaar heeft afgespeeld was tot op heden altijd
een raadsel, maar na 28 jaar kreeg dit stukje van mijn leven een wat
concretere invulling dankzij mijn Indiareis. In januari 2010 namen we
(mijn vriend Gerd en ik) de beslissing om naar India te reizen. We vertrokken op 10 november 2010 vanuit Brussel naar Mumbai.
Aangekomen in Mumbai namen we al direct een autoriksja naar het
station. De warmte en het vocht overvielen mij. Voorts was het overal

druk, continu mensen rondom jou en niet te vergeten de smog, mensen
die slapen op straat en de vele bedelaars…’
Voor het vervolg van haar verhaal: kom mee luisteren!
De opbrengst van deze avond gaat integraal naar een goed doel in India.
Vrijdag 22 november om 20 u.
OC Berkenhof, Kortenberg – € 6, leden: € 5
Info: www.vtbkultuur.be/kortenberg, 02 759 8466,
guido.craps@vtbkultuur.be

(Edelweis)

50 JAAR EDELWEIS ERPSKWERPS
Opgericht in 1963 door meester Rik Debecker, kende het schoolorkestje
Edelweis, onmiddellijk succes. En dit hield niet op, met onder andere
een plaatopname in 1972 en tal van optredens zowat overal in het land
en zelfs daarbuiten.
Nu, 50 jaar later is Edelweis, na een tussenperiode als Jeugdband, een
volwassen band geworden; volwassen maar toch zeer jeugdig qua
mentaliteit en muzikale invloeden, en vooral nog steeds springlevend.
Edelweis staat ondertussen al 20 jaar onder leiding van dirigent Dirk Wambacq
en hij zorgt telkens opnieuw voor heel verrassende en gevarieerde programma’s.
Zo ook op zaterdag 23 november tijdens het jubileumconcert ter gelegenheid van de 50ste verjaardag, in de sporthal van Erps-Kwerps, dat
dan tot een heuse concertfeestzaal zal worden omgetoverd.
Tijdens het eerste deel van dit jubileumconcert blikt Edelweis terug op
de voorbije 50 jaar met tal van gastoptredens van oud-muzikanten en
zelfs van zijn oprichter Rik Debecker.
Tijdens het tweede deel brengt de band de ondertussen gekende
Edelweis-mix van leuke hits van vroeger en nu.
Ook het showgehalte, de inkleding en de unieke presentatie zullen niet ontbreken,
misschien zelfs met net dat tikje meer, want men wordt niet elk jaar 50, nietwaar ...

Het jubileumweekend vangt aan op zaterdag 23 november om 19.30
u. met het jubileumconcert in de polyvalente zaal van Erps-Kwerps.
Daags nadien, op zondag 24 november, wordt er verder gevierd met
een academische zitting gevolgd door een muziekfestival met optredens van bevriende fanfares en harmonieën. Dit festival begint om
13.30 u. en de toegang is gratis.
Het loont vast en zeker de moeite om deze festiviteiten bij te wonen, en
deze 50ste verjaardag van Edelweis te vieren samen met de muzikanten,
de dirigent en het bestuur. Je bent alvast van harte uitgenodigd.
Zaterdag 23 om 19.30 u. en zondag 24 november om 13.30 u.
Polyvalente zaal, Erps Kwerps
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(’t Akkosjeke)

(Vl@s vzw Kortenberg)

TWEEDEHANDSBEURS VOLWASSENENKLEDIJ

REUMA EN VOEDING

Op zaterdag 23 november tussen 10.30 en 13.30 u. gaat in GC
Colomba de tweede editie van de tweedehandsbeurs voor volwassenenkledij (mannen/vrouwen) door. Verkoopslijsten voor de volgende
beurs kunnen enkel op deze beurs aangekocht worden.

Celien Mariën, gezondheidstherapeute, schenkt aandacht aan de aanpassing van onze voeding teneinde reumaklachten te verminderen. Ook
licht zij de natuurlijke weg naar gezondheid toe: natuurgeneeskunde,
kruidengebruik voor alledag, herstel door het bijsturen van het dagelijks menu, kruiden voor reuma en nog zoveel meer.
Iedereen is welkom op deze infonamiddag!
Dinsdag 26 november van 14 tot 17 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
€ 3 (inclusief koﬃe)
Contact: vlas.kortenberg@scarlet.be,
0497 425 425, www.vlaamseactievesenioren.be

Info: www.akkosjeke.be of secretariaat@akkosjeke.be

(Wijnkring vtbKultuur Kortenberg)

7DE WIJNDAG MIDDENBRABANT  EIGENTIJDSE WIJNBEURS
20 wijnhandelaars uit Vlaanderen, waarvan meer dan de helft uit VlaamsBrabant, laten wijnen proeven uit meer dan 50 verschillende wijnstreken,
gelegen in: Argentinië, Australië, België, Bulgarije, Chili, Frankrijk,
Griekenland, Italië, Nieuw-Zeeland, Portugal, Spanje, Zuid-Afrika, ...
Je krijgt een degustatieglas en een handig degustatieboekje.
Gratis initiatie ‘wijn proeven’ om 13 en 16 u. Onder de bezoekers van de
wijnbeurs wordt een weekend naar de Champagnestreek verloot,
champagnemenu inbegrepen.

Zondag 24 november van 10.30 tot 19.30 u.
GC Colomba, Kortenberg
leden: € 4, niet-leden: € 7
Info:02 759 84 66, guido.craps@wijndagen.be,
www.wijndagen.be

(KH De Verbroedering
Erps-Kwerps)

(Sterko)

SPAGHETTIAVOND

HERFSTCONCERT
Volleybalclub Sterko Kortenberg nodigt je
graag uit op haar jaarlijkse spaghettiavond
op vrijdag 29 november. Zij serveren je
hun beste spaghetti en ﬁjnste kaasschotels
met bijpassende wijnen. Voor de zoetekauwen voorzien ze panverse pannenkoeken en schepijs. Sinterklaas komt de aanwezigen rond 20 u. verblijden met een
bezoek. Tot dan?!
Vrijdag 29 november om 18 u.
Polyvalente zaal, Erps-Kwerps
www.sterko.be

Ook op zoek naar een aangename avondactiviteit? Noteer dan zaterdag 30 november in je agenda! De Koninklijke Harmonie ‘De
Verbroedering’ & ‘Jeugd Verbroedert’ uit Erps-Kwerps nodigen je van
harte uit op hun jaarlijkse herfstconcert onder leiding van Jérôme
Hoppe. Het wordt een hartverwarmende avond vol sfeervolle muziek,
warme koperklanken en winterse gezelligheid! De avond wordt afgesloten met een gastoptreden van Koninklijke Fanfare Kunst en Vermaak
uit Lovenjoel onder leiding van Willem Buyse.

Zaterdag 30 november om 19 u.
GC Colomba, Kortenberg
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(De Wijngaardsberg)

ZELF WIJN MAKEN
Reeds sinds 1984 is er in Kortenberg
een wijnmakersgilde, ‘De Wijngaardsberg’ genoemd. Deze vereniging wil
de geïnteresseerde inwoners van
Kortenberg en omstreken leren zelf wijn
te maken, of hen minstens betrekken bij
dit proces. De Wijngaardsberg gaat hierbij
op een biologisch en wetenschappelijk verantwoorde manier te werk
die voor iedere beginnende wijnmaker haalbaar is. Wijn maken is
immers niet zo moeilijk. Je moet enkel geduld hebben, een beetje
plaats, wat tijd en de juiste meet- en berekeningswijzen volgen. Velen
beginnen er evenwel solo aan, kopen een of ander boek dat veel te
gecompliceerd is of niet de juiste informatie geeft, en mislukken in hun
eerste poging, waardoor ze het al meteen opgeven. Daarom geeft De
Wijngaardsberg deze gouden raad mee: sluit je aan bij hun vereniging,
volg de cursus wijn maken tijdens de proefavonden, en begin eraan
onder hun begeleiding. Het plezante van het samen wijn maken zijn
net de vele sociale contacten die je hiermee legt en de actieve uitwisseling van kennis. Je kan bij De Wijngaardsberg vrienden voor het leven
maken door deze gedeelde interesse. Natuurlijk begeleiden de ervaren
wijnmakers je tijdens het maken van je eerste wijnen. Aansluiten bij de
vereniging kost slechts 15 euro per jaar en de meeste activiteiten zijn

gratis voor de leden. Enkel voor commerciële proefavonden, uitstappen
en etentjes is De Wijngaardsberg genoodzaakt een bijdrage te vragen.
Je leert bij De Wijngaardsberg natuurlijk ook proeven en wijn te beoordelen. Ben je geïnteresseerd, of zit je na het lezen van dit artikel nog
met prangende vragen, neem dan gerust contact op.
Meer info: contact@wijngilde-de-wijngaardsberg.be of
www.wijngilde-de-wijngaardsberg.be
Vergaderlokaal: OC De Zolder, Erps-Kwerps

(Chiro Flurk)

QUIZAVOND
Beste Quizzers,
Op zaterdag 23 november vindt onze jaarlijkse Quizavond plaats in de feestzaal van Everberg,
een samenwerking tussen Spiritus Kwisorganisatie vzw,
die weer een leuke gevarieerde quiz voor iedereen heeft samengesteld,
mengesteld,
en Chiro Flurk Everberg die de dorstigen laaft en de hongerigen voedt
met drankjes en hapjes, ten voordele van onze dagelijkse werking.
Het is ondertussen al de 10de editie van onze quiz en net als vorig
jaar mag elke ploeg bestaan uit 5 deelnemers, ook het
inschrijvingsgeld blijft 15 euro per ploeg.
Je kan je vanaf nu inschrijven door een mailtje te sturen naar
info@chiroﬂurk.be,
vergeet je naam en de naam van je ploeg niet te vermelden.
Wij verwelkomen jullie graag op zaterdag 23 november voor een
aangename quizavond!
Met Vriendelijke Groeten
Chiro Flurk Everberg & Spiritus kwisorganisatie vzw

(Scout
u s en Gid
idse
en Ko
Korttenbe
berg)

KAAAS ENN WIIJN
Laatt je veerlrleieideen dooor onz
nzee he
h erlijke kazen, (h)eerlijjke wijnen en vleesschotels, ma
m ar
kom
m oo
o k ge
geni
niet
eten
en van de wa
warm
rme sfeer.
Hebb je gee
He
een ziin in kaa
aass of vle
lees
es,, dan is er nog steeds onze versgemaakkte soep. Vergeet
niet om watt pl
p aats vririjj te hou
oude
d n voor een dessertje uit ons zalig dessertenbuﬀet!
‘Maa
aar wat do
doe ik met
et dee kiknd
n jes?’ Meenemen natuurlijk! Er is een ﬁjne kinderh
rhoek
waar alle kleiint
ntjes zizch zullen amuseren. Iedereen welkom!
We heten je op zateerd
rdag
ag 9 november van harte welkom
in GC Colomba vanaf 18 u.
Tot dan!
Scouts en Gidsen Kor
orte
t nberg
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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

Organisator

za 02/11/13 van
20:15 tot 23:00
van 03/11/13 tot
05/11/13
zo 03/11/13 van
14:00 tot 16:30
zo 03/11/13 van
08:30 tot 19:00

Kaﬀee Kultura Kortenberg

Wat

Waar

Mathieu en Guillaume - Rauw en Teder

GC Colomba

Kermis in Everberg

Centrum Everberg

CGK

Herstelba(a)r

vtbKultuur Kortenberg

Red Star Line: museum en toneelstuk daguitstap

Herstelba(a)r,
Kapellestraat 74, Kortenberg
Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

zo 03/11/13 van
13:00 tot 17:00
ma 04/11/13 van
09:00 tot 12:00

Wandelclub Witlooftrekkers

Brabantwandeling 12 km te Bonlez

Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg

Cursus fotobewerking, Picasa, Photo Story
en Photoﬁltre

ma 04/11/13 van
14:00 tot 16:00

KVLV Everberg

KVLV Everberg wandelt!

Parking Gemeentehuisstraat,
Everberg

di 05/11/13

KVLV Meerbeek

Bokwa: nieuwe rage van zumba

OC Atrium

wo 06/11/13 om
14:00

De Bib

Voorlezen én knutselen in de Bib

De Bib Kortenberg

do 07/11/13 van
13:30 tot 16:30
Vanaf vr 08/11/13

KVLV Everberg

Creativiteit troef in de Hobbyclub!
Creatief handwerken.
Expo Johan Muyldermans

OC Everberg

za 09/11/13 van
14:00 tot 18:00
zo 10/11/13 van
10:00 tot 18:00
zo 10/11/13 van
09:30 tot 12:00
zo 11/11/13 om
09:30

di 12/11/13 om
19:30

di 12/11/13 van
14:00 tot 18:00
wo 13/11/13 om
19:00

Cultuurdienst

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg
OC Berkenhof

Info
www.kaﬀeekultura.be,
VVK: € 9, kassa: € 12
www.kortenberg.be
0473 87 80 13
02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 44, niet-leden: € 49
02 759 83 28,
www.witlooftrekkers.be
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be,
reeks van 5 maandagen,
€ 72
02 759 82 60,
j.maes.vandersande@skynet.be,
www.kvlv-everberg.be,
elke maandag van november
kvlv.meerbeek@yahoo.com,
elke dinsdag t.e.m. 10/12
02 755 22 90,
bibliotheek@kortenberg.be,
www.bibliotheekkortenberg.com
02 759 82 60,
j.maes.vandersande@skynet.be
Tijdens de openingsuren van het
Administratief Centrum
02 757 16 31

Hobby- en Filaclub &
Kantschool

40ste Hobbytentoonstelling

Administratief Centrum
Kortenberg
OC Berkenhof

Wandelclub Witlooftrekkers

Ochtendwandelingen 10 km te
Kortenberg
11-novemberviering

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg
Kerk van Meerbeek

02 759 68 13,
www.witlooftrekkers.be

Bakken voor zoetebekken

OC De Zolder

Winterfeest voor senioren

GC Colomba

Kookworkshop: De (he)eerlijke keuken

OC De Zolder

02 759 96 64,
femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/kortenberg, ook op di 19/11,
€ 22, niet-leden: € 22
02 755 22 86,
welzijn@kortenberg.be,
www.kortenberg.be, € 4
sonja.branson@kortenberg.be,
gratis

Gemeente Kortenberg,
Oudstrijdersverenigingen en
Raad der Vaderlandslievende
Verenigingen
Femma Kortenberg

Senioren adviesraad
Kortenberg i.s.m
gemeentebestuur
Milieudienst i.s.m.
Vormingplus Oost-Brabant
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Wat

vrij 15/11/13 van
20:00 tot 22:00

KVLV Everberg

Workshop: speelse parelketting

za 16/11/13 van
18:00 tot 23:30
zo 17/11/13 van
14:00 tot 16:00

sp.a

Kaas- en wijnavond

zo 17/11/13 van
11:00 tot 19:00
zo 17/11/13 van
08:45 tot 17:00
di 19/11/13 om
13:30

KVLV Everberg

KVLV Restaurant - Grootmoeders keuken

Wandelclub Witlooftrekkers

Dagtocht 23 km te St Genesius Rode

Info

Infomoment: Verkeersborden en
inbraakpreventie

0497 16 60 21 (van 19.00 tot 20:30),
patricia.maesschalck@telenet.be,
www.kvlv-everberg.be,
€ 20
OC Atrium
betuyttens@telenet.be,
€ 12
Silsombos, Erps-Kwerps
www.silsombos.be,
02 755 22 18,
ewoud.lamiral@natuurpunt.be
Parochiezaal,
02 759 31 44,
Annonciadenstraat, Everberg sien.beyens@skynet.be
Vertrek: De Walsplein,
02 305 65 69,
Kortenberg
www.witlooftrekkers.be
OC Berkenhof
55plusserskortenberg@gmail.com,
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be

Huishoudmiddeltjes met kruiden

OC De Zolder

Week van de Smaak: verhalen in de
tapasbar

De Bib Kortenberg

Milieudienst i.s.m. Natuurpunt Koester het Silsombos

Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg i.s.m. 55+
Kortenberg
woe 20/11/13 van Femma Erps-Kwerps
20:00 tot 22:00

Waar
OC Everberg

02 759 46 41,
pvdh@scarlet.be,
www.femma.be/erps-kwerps,
€ 12, niet-leden: € 14
02 755 22 80,
uitbalie@kortenberg.be,
€ 6, Femma leden: € 3
0470 36 11 72,
www.dekomediespelers.be;
VVK: € 7, kassa: € 8, onder 12j.: gratis

do 21/11/13 van
20:00 tot 22:00

De Bib en cultuurdienst i.s.m.
Femma

do 21/11/13 van
20:00 tot 23:00
vrij 22/11/13 van
20:00 tot 23:00
za 23/11/13 van
20:00 tot 23:00
zo 24/11/13 van
15:00 tot 18:00
do 21/11/13 van
20:00 tot 22:30
vrij 22/11/13 van
20:00 tot 22:00

De Komedie Spelers Meerbeek Toneelvoorstelling: De Zetel

OC Atrium

Rode Kruis Kortenberg

GC Colomba

za 23/11/13
om 19:30 en
zo 24/11/13 van
13:30 tot 18:00
za 23/11/13 van
10:30 tot 13:30
za 23/11/13 om
19:30
za 23/11/13
zo 24/11/13 van
10:30 tot 19:30

Edelweis

50 jaar Edelweis Erps-Kwerps

02 759 8466,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 5, niet-leden: € 6
Polyvalente zaal Erps-Kwerps edelweis.3071.be, € 8

't Akkosjeke

Tweedehandsbeurs Volwassenenkledij

GC Colomba

www.akkosjeke.be

Chiro Flurk Everberg

Quiz Chiro Flurk Everberg

OC Everberg

info@chiroﬂurk.be

Shortmtbikers
Wijnkring vtbKultuur
Kortenberg

Eetfestijn
7de Wijndag Midden-Brabant eigentijdse wijnbeurs

OC Berkenhof
GC Colomba

zo 24/11/13 van
10:00 tot 13:00

Bonzaï

Bonzaï in de Oude Abdij: een open deur
naar Kerstmis

Oude Abdij, abdijdreef 22,
Kortenberg

vtbKultuur Kortenberg

Infoavond Rode Kruis:
Kent u het nummer 112?
India anders bekeken spraakmakend verhaal

vorming@kortenberg.rodekruis.be

OC Berkenhof

02 2 759 84 66,
guido.craps@wijndagen.be,
www.wijndagen.be,
€ 4, niet-leden: € 7
02 757 12 43,
bonzai.kortenberg@gmail.com,
www.bonzaiwerking.be
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Waar
Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg
Parochiezaal,
Annociadenstraat, Everberg

Info

zo 24/11/13 van
09:30 tot 12:00
ma 25/11/13 van
19:30 tot 21:30

Wandelclub Witlooftrekkers

Ochtendwandeling 8 km te Grimbergen

KVLV Everberg

Kookles ‘Russisch’

ma 25/11/13

Provincie Vlaams-Brabant
i.s.m. gemeente Kortenberg

Vrijwilligersacademie: Stoomcursus
evenementen organiseren

Administratief Centrum
Kortenberg

di 26/11/13 om
20:00
di 26/11/13 van
14:00 tot 17:00

Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg
Vl@s vzw Kortenberg

Infoavond: ouderenmis(be)handeling in
de thuissituatie
Lezing: Reuma en voeding

OC Berkenhof

do 28/11/13 van
19:30 tot 22:30

Femma Erps-Kwerps

Zelf cadeautjes maken: bruisballen, een
zeepketting en geurwater

OC De Zolder

do 28/11/13 van
18:00 tot 20:30

Rode Kruis Kortenberg

Bloedinzameling

do 28/11/13 van
13:45 tot 17:45
vrij 29/11/13 om
20:00

Senioren Adviesraad
Kortenberg
Davidsfonds en KWB ErpsKwerps i.s.m. De Bib

Senioren dansnamiddag

Refter gemeenteschool,
Annonciadenstraat 1,
Everberg
GC Colomba

Jef Lambrecht over de Arabische revolutie

De Bib Kortenberg

vrij 29/11/13 om
18:00
vrij 29/11/13 van
19:30 tot 22:30

Volleybalclub Sterko
Kortenberg
vtbKultuur Kortenberg

Spaghettiavond

Kaaswandeling: een vijfgangen kaasmenu OC Berkenhof
van aperitief tot dessert

02 2 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 46, niet-leden: € 51

zo 01/12/13 van
14:00 tot 17:00

Dienst Ruimtelijke Ordening

Inspraakwandeling visievorming
ruimtelijke ordening Kortenberg

Inschrijven uiterlijk op 17 november
www.kortenberg.be (Wonen en Bouwen)
of 02 755 22 62

OC Berkenhof

02 759 87 19,
www.witlooftrekkers.be
02 759 31 44,
kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be,
€ 3, niet-leden: € 6
016 25 25 900,
info@vormingplusoostbrabant.be,
www.vormingplusoostbrabant.be,
ook op 02/12 en 09/12,
gratis
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
0497 425 425,
vlas.kortenberg@scarlet.be,
www.vlaamseactievesenioren.be/kortenberg,
€3
annemie.magnus@telenet.be,
femma.be/erps-kwerps,
€ 3, niet-leden: € 5
bloed@kortenberg.rodekruis.be

02 755 22 86, michele.geets@kortenberg.be

uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80,
€5
Polyvalente zaal Erps-Kwerps www.sterko.be

Vertrek: De Walsplein
Kortenberg

ADRESSEN
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Sporthal en 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

Zoeklicht · Kortenberg
november 2013

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
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
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 oktober gebeuren voor het decembernummer en
ten laatste op 25 november voor het januarinummer. 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
info@ecowerf.be of 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
PWA
info@pwa.be of 02 755 23 30

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, 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 december 2013. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 oktober 2013 worden
ingediend. Voorstellen voor het januarinummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 november 2013 worden ingediend. Deze deadline wordt strikt
toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op maandag 4 november 2013 om
16 u. op de tweede verdieping van het Administratief Centrum.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht
als ze de redactieraad willen bijwonen.

ELKE EERSTE WOENSDAG VAN DE MAAND VAN 14 TOT 15 U.
VOORLEESUURTJE IN DE BIB VOOR KINDEREN VAN 4 TOT 8 JAAR

