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Winterse zonsondergang in de
Driewilgenstraat, Erps-Kwerps

Ga veilig om met vuurwerk op Maak kennis met de serviceﬂats ‘Dry Oudejaarsnacht: Ligt de roes op de Toneelvoorstelling ‘De Heksen’ van
oudejaarsnacht – regels en tips Coningen’ op blz. 11
Roald Dahl in de Bib op 28 december
loer, denk aan veilig vervoer
op blz. 13
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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 Justus
Lipsiusstraat 36 te Leuven.

Wachtdienst tandartsen

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 3 december: huisvuil
Dinsdag 10 december: pmd en gft
Vrijdag 13 december: papier en karton
Dinsdag 17 december: huisvuil
Dinsdag 24 december: pmd en gft
Dinsdag 31 december: huisvuil
Opgelet: het containerpark is gesloten op 24, 25 en 31 december.

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).

Gratis ﬁetsgraveren

Wachtdienst dierenartsen

Ombudslijn gemeente

(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten), Bertem,
Steenokkerzeel, Zaventem
30 november -1 december: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
7-8 december: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
14-15 december: Dr. De Clippel - 02 751 76 51
21-22 december: Dr. Vanrossem - 0475 51 78 62
24-25 december: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
31 december: Dr. Haelterman - 0475 58 15 63

Ã

Spreekuur Woonwijzer

Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal,
Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
21-22 december: Dr. Lievens - 02 759 39 21

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 2 december 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

Woensdag 4 december van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps
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 4 november 2013
• De jaarrekeningen over het boekjaar 2012 van het OCMW en van de
Kortenbergse kerkfabrieken werden deﬁnitief vastgesteld door de
provinciegouverneur. De gemeenteraad werd hiervan in kennis
gesteld.
• De gemeenteraad keurde de eerste wijziging aan het budget van
2013 van de kerkfabriek Sint-Amandus van Erps goed. De budgetverhoging is vooral te wijten aan de wijziging in de regelgeving met
betrekking tot roerende voorheﬃng op gebruiksvergoedingen voor
gsm-masten, en deels aan lopende investeringen.
• Het Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité of RESOC Leuven
overlegt over het werkgelegenheidsbeleid, over de economische
ontwikkeling en over ﬂankerend beleid in de regio Leuven. Lokale
besturen, werkgevers en vakbonden leggen hun ambities samen
voor een duurzame, toekomstgerichte ontwikkeling van de streek,
formuleren gezamenlijke doelen en zoeken naar synergie tussen
afzonderlijke initiatieven. RESOC Leuven ontwikkelde zo het
‘Streekpact Leuven 2013-2018’. Dat wordt het referentiekader van
het sociaaleconomisch streekbeleid en de basis voor de adviezen
aan de Vlaamse overheid. De hierin beschreven strategie en streekdossiers werden goedgekeurd door de gemeenteraad. De gemeenteraad formuleerde twee aanvullingen: 1) er wordt een haalbaarheidsonderzoek gevraagd voor het oprichten van een MICE-site
(‘meetings, incentives, conferences and exhibitions’) aan de zuidkant van het luchthaventerrein, in samenwerking met de gemeente
Kortenberg, en 2) de verkeersleefbaarheid in de regio tussen Leuven
en Brussel moet worden vergroot.
• De bestaande overeenkomst van 5 november 2007 tussen het
gemeentebestuur en vzw Landelijke Kinderopvang over de overdracht Buitenschoolse Kinderopvang werd geactualiseerd.
• De gemeenteraad besliste tot de aanpassing van enkele punten aan
het ‘minder hinder’ plan van de luchthaven Brussel-Nationaal. Zie
het artikel hierover op blz. 10.
• Het politiereglement wordt aangepast met een verbod op de verkoop van alcoholhoudende dranken op het openbaar domein om de
eventuele problematiek van het ‘coma-zuipen’ aan te pakken. Dit
verbod geldt op de Leuvensesteenweg, tussen de Sint-Catharinastraat en de Blockmansstraat, en van 1 maart tot en met 30 november
tussen 20 en 8 u.
• Het algemene politiereglement wordt ook aangepast met bepalingen in verband met feestvuurwerk. Tijdens de nacht van oud naar
nieuw mag er tussen 23.45 en 00.45 u. op privé-eigendom feestvuurwerk worden afgestoken indien dit gebeurt op meer dan
100 meter van bebouwing en met inachtneming van alle nodige

Foto: Evgenia Belyaeva

Gemeenteraad
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veiligheidsmaatregelen. In tegenstelling tot vorig jaar hebben
inwoners hiervoor geen vergunning nodig. Chinese wensballonnen
blijven verboden. Op blz. 13 vindt u een artikel met tips voor het
veilig afsteken van feestvuurwerk.
De gemeenteraad keurde het reglement over cameratoezicht op het
openbaar domein goed. Camera’s worden enkel geplaatst op locaties waar overlast of verstoringen van de openbare orde worden
vastgesteld of verwacht worden.
De gemeenteraad heeft bovendien een positief advies gegeven over
de plaatsing van een bewakingscamera door de lokale politiezone
HerKo.
De gemeenteraad keurde de aanpassingen goed aan de contantbelastingreglementen voor enerzijds de inzameling van het gewoon
huisvuil, het grofvuil, gft en pmd, en anderzijds de afvalstoﬀen die
ter inzameling en verwerking op het containerpark moeten worden
aangeboden. Een uitgebreid artikel over de wijzigingen vindt u op
blz. 8-9.
De gemeenteraad keurde een retributiereglement goed op werken
aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. Dit moet
een snelle en vlotte uitvoering van de werken bevorderen en de hinder en de duur van de werken beperken.
Het bestek en de raming voor de huur en onderhoud van de kledij
van de gemeentearbeid(st)ers werden goedgekeurd door de
gemeenteraad. De kostenraming bedraagt 70.000 euro inclusief btw
voor een periode van 4 jaar.
Het convenant voor de toeristische werking in de groene Gordel
wordt principieel verlengd. Voor 2014 voorziet de gemeente
Kortenberg 0,50 euro per inwoner. Hiervan is 0,30 euro per inwoner
bestemd voor de regiowerking via Toerisme Dijleland en 0,20 euro
per inwoner voor de regiopromotie Toerisme Vlaams-Brabant.
Het deﬁnitief ontwerp voor het harmonisch park- en groenbeheerplan park Oude Abdij Kortenberg werd goedgekeurd door de
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gemeenteraad. Dit beheerplan heeft tot doel de verschillende zones
van het park op een passende en duurzame manier te onderhouden.
De kostprijs van het plan bedraagt 19.844 euro, waarvan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant 13.890 euro voor zijn rekening neemt.
• Een gedeelte van de wegenis, gelegen aan de zuidkant van de De
Costerstraat en met een oppervlakte van 4a 45ca, en de groene
strook grond aan de De Costerstraat, met een oppervlakte van 37a
82 ca, worden kosteloos en voor openbaar nut aan de gemeente

overdragen. De bedding werd reeds gebruikt als openbaar domein.
De groene strook zal gebruikt worden om er een speelpleintje in te
richten.
• Ook volgende punten werden besproken: wateroverlast
Hoogveldstraat/Sterrebeeksesteenweg, resultaten metingen sluipverkeer, verkeerssituatie Steenhofstraat.

Volgende gemeenteraad
Maandag 2 december 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.

SLUITINGSDAGEN EINDEJAARSPERIODE
GEMEENTEBESTUUR

Het Administratief Centrum (gemeentediensten, OCMW en de Bib) is
gesloten op woensdag 25 en donderdag 26 december en op woensdag
1 en donderdag 2 januari. Op dinsdag 24 en dinsdag 31 december zijn
de diensten geopend tot 12 u. ’s middags.
Het onthaal van de politiehuizen van Kortenberg en Herent is gesloten
op woensdag 25, donderdag 26 en vrijdag 27 december en woensdag
1 januari. Op zaterdag 28 december is het politiehuis van Kortenberg
geopend.
Op dinsdag 24 en dinsdag 31 december is het onthaal van de politiehuizen geopend tot 12 u. ’s middags. Met dringende oproepen kunt u
steeds terecht op het noodnummer 101.

RECHTZETTING
In het in Zoeklicht van november verschenen artikel over de wijziging van de wachtregeling voor huisartsen tijdens weekends en op feestdagen werd een fout telefoonnummer vermeld. Het correcte telefoonnummer is 070 25 70 25. Alle informatie over de nieuwe wachtpost
in de Justus Lipsiusstraat 36 vindt u ook op www.w8post.be.
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Burgerzaken
BIOMETRISCHE PASPOORTEN
In de loop van de maand december of bij de start van het nieuwe jaar
begint ook in Kortenberg de afgifte van biometrische paspoorten.
De biometrie omvat het volgende:
• De foto wordt volgens internationale normen gescand.
• De vingerafdrukken worden genomen.
• De handtekening, geschreven op een elektronische schermpje,
wordt geregistreerd.
Geldigheidsduur?
Het paspoort is vijf jaar geldig. Er worden enkel nog biometrische paspoorten (dit zijn paspoorten met een chip) afgeleverd.
Voor wie?
Voor Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.
Hoe aanvragen?
Wie een nieuw paspoort nodig heeft, biedt zich persoonlijk aan bij de
dienst burgerzaken. Minderjarige aanvragers worden vergezeld van vader
of moeder. De handtekening wordt gescand evenals de vingerafdrukken.
Wat moet u meebrengen?
• Uw identiteitskaart
• Uw oud paspoort of bewijs van verlies

• Eén kleurenpasfoto met witte achtergrond. De pasfoto moet
recent en origineel zijn. Zwart-wit foto’s worden niet aanvaard.
De pasfoto moet voldoen aan de voorschriften die ook van toepassing zijn bij foto’s voor de identiteitskaarten.
Wat is de wachttijd en de kostprijs?
• Normale procedure
De wachttijd is ongeveer zeven werkdagen.
Meerderjarig: 79 euro
Minderjarig: 49 euro
• Spoedprocedure
Indien u sneller over een paspoort wil beschikken, is er een wachttijd van één werkdag (indien aangevraagd voor 15 u.). Uiteraard
worden hiervoor extra kosten aangerekend.
Meerderjarig: 248 euro
Minderjarig: 218 euro
Meer informatie
De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft een webstek
waarop u per land van bestemming al de nodige informatie terugvindt
in verband met de vereiste documenten, veiligheidsvoorschriften, vaccinaties, ambassades, enzovoort: www.diplomatie.be

Mobiliteit
EINDEJAARSCAMPAGNE ‘LIGT DE ROES OP DE LOER, DENK AAN VEILIG VERVOER’
Provinciale campagne ter voorkoming van rijden onder invloed
U verplaatst zich graag op een
veilige en aangename wijze om
te gaan feesten op oudejaarsavond? Vindt u ook dat feestvieren en autorijden onder invloed
van alcohol, drugs en bepaalde
medicatie niet samengaan?
Start het nieuwe jaar 2014 op
een veilige en alternatieve
manier en maak op 31 december 2013 in Vlaams-Brabant

gebruik van de speciale feestbussen van De Lijn. De provincie VlaamsBrabant biedt u dan een vlot en veilig vervoersalternatief aan met de
campagne ‘Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer’.
De campagne wil het rijden onder invloed voorkomen en het gebruik
van het openbaar vervoer aanmoedigen. Ze wordt georganiseerd en
geﬁnancierd door het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, dat daartoe samenwerkt met preventie- en jeugddiensten, De Lijn VlaamsBrabant, gemeentebesturen en de federale en lokale politiediensten.
Ook het gemeentebestuur van Kortenberg treedt op als derdebetaler
voor het nachtvervoer op oudejaarsnacht.
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Feestvierders kunnen in heel wat Vlaams-Brabantse steden en gemeenten een beroep doen op de oudejaarsnachtbussen van De Lijn. Inwoners
kunnen zich verplaatsen met de feestbussen 352 (Leuven - Winksele Veltem-Beisem - Erps-Kwerps - Kortenberg – Zaventem) en 358
(Leuven - Kortenberg - Nossegem - Steenokkerzeel – Kampenhout).

Voor informatie over deze omritten en over de plaatselijke initiatieven kunt u de websites van de provincie Vlaams-Brabant
www.vlaamsbrabant.be/eindejaarscampagne en van De Lijn
www.delijn.be raadplegen of vóór 24 december 2013 bellen naar
telefoonnummer 016 26 78 10 van de provincie Vlaams-Brabant. U
kunt ook terecht op het centrale infonummer van De Lijn 070 220 200
(€ 0,30/min).
Hou er ook rekening mee dat de politiediensten in de hele provincie
gerichte controles zullen uitvoeren.
Kies dus voor BOB of bus!

Openbare werken
HERAANLEG KARTERSTRAAT GAAT VAN START
GEMEENTEBESTUUR

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 7 oktober werd het dossier
voor de wegenis- en rioleringswerken in de Karterstraat goedgekeurd.
Eind dit jaar zullen de voorbereidende werken starten voor een totale
heraanleg van de Karterstraat. Eerst zullen alle nutsvoorzieningen in de
straat vernieuwd worden. Zo worden het elektriciteitsnet en het kabelnetwerk volledig ondergronds gebracht. Voor de water- en gasvoorziening wordt een totaal nieuw verdeelnet aangelegd in de straat. Ook de
openbare verlichting in de straat wordt vernieuwd met de plaatsing van
vier nieuwe verlichtingspalen. Deze werken zullen aanvangen in
december 2013 en vermoedelijk duren tot maart 2014, afhankelijk van
de winteromstandigheden waarin kan doorgewerkt worden. De straat
zal volledig worden afgesloten tijdens deze werkzaamheden.
Na deze fase zullen aansluitend de rioleringswerken aanvangen in de
straat. Deze zullen vermoedelijk duren tot september 2014. Ook hier zal
een dubbel stelsel van riolering worden aangelegd. Het regenwater
(regenwaterafvoer of RWA) wordt in alle woningen afgekoppeld van
het ‘vuil afvalwater’ (droogweerafvoer of DWA) om tot een optimale
afkoppeling te komen. Voor de realisatie van dit gescheiden stelsel zal
ook het kruispunt met de Brouwerijstraat en Minneveldstraat aangepakt worden. De nieuwe collector voor regenwaterafvoer zal onder dit
kruispunt gekoppeld worden aan de bestaande collector van de

Kiewitstraat. Het vuile water zal verder worden afgevoerd naar het zuiveringsstation via de collector van de Minneveldstraat. Eenmaal deze
werken afgewerkt zijn, kan men starten met de wegeniswerken op het
kruispunt en in de Karterstraat.
Het verkeersbeeld in de Karterstraat zal een grondige wijziging ondergaan. De gemaakte studies hebben uitgewezen dat een betere verkeersdoorstroming in de straat in combinatie met de minste bijkomende hinder voor de omliggende straten het best kon gerealiseerd
worden door eenrichtingsverkeer in de richting van de gewestweg N2
(Leuvensesteenweg) in te voeren. Enkel voor occasionele gebeurtenissen zal er nog tweerichtingsverkeer toegelaten worden. Voor de ﬁetsers
komende van de gewestweg N2 wordt er een ﬁetssuggestiestrook aangelegd in de Karterstraat.
In de rijrichting worden er aan de rechterkant nog een aantal parkeervakken voorzien, de overige zones kunnen gebruikt worden voor tijdelijk laden en lossen.
In het midden van de straat zal ook een snelheidsremmende maatregel,
door middel van een asverschuiving van de rijweg, voorzien worden.
Voor het nieuwe wegdek zal er opnieuw geopteerd worden voor een
asfaltverharding, de nieuwe voetpaden zullen worden uitgevoerd in
betonstraatstenen.
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Ruimtelijke ordening
VERPLICHT ONDERHOUD VAN UW CVINSTALLATIE CENTRALE VERWARMING

Afbeelding: vzw Dialoog

verbrandingsattest. Dit geldt eveneens voor centrale verwarming op
Vorige maand las u in Zoeklicht
hout, pellets of steenkool.
(‘CO, een stille moordenaar in huis’,
blz. 13) dat jaarlijks zo’n 1300 • Voor centrale verwarming op gas (aardgas, butaan, propaan) is een
tweejaarlijks onderhoud door een erkend technicus verplicht.
mensen in België het slachtoﬀer
worden van een CO-vergiftiging. • Voor gaskachels, gashaarden, open haarden, doorstroomketels,
badgeisers,...., die niet zijn aangesloten op een centraal verwarEen dertigtal van deze ongevallen
mingssysteem, is onderhoud niet wettelijk verplicht. Toch wordt
kent een dodelijke aﬂoop. Het weteen regelmatige onderhoudsbeurt (met reiniging) aangeraden
telijk verplichte onderhoud van de
omdat dit goed is voor de veiligheid, het energieverbruik en de werketel van uw verwarmingsinstalking van het toestel.
latie is een van de maatregelen die
het risico op CO-vergiftiging verHet kan zijn dat er in uw huurcontract of brandverzekeringspolis verkleinen.
plichtingen staan over het onderhoud van deze toestellen.

Procedure
De gebruiker moet het toestel onderhouden. Bij huurwoningen is dat
dus de huurder. Een kopie van het onderhoudsattest moet aan de verhuurder bezorgd worden. De huurder bewaart de laatste twee attesten.
• Voor centrale verwarming op stookolie is jaarlijks onderhoud
door een erkend technicus verplicht. U krijgt een reinigings- en

In bepaalde gevallen kunt u gebruik maken van premies voor werken die het risico op CO-vergiftiging bestrijden. Voor meer informatie over
deze premies of het voorkomen van CO-vergiftiging in het algemeen, kunt u terecht bij het Woonloket van Woonwijzer Midden-Brabant. U
bereikt de medewerker telefonisch op 0496 12 86 64 of via kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be. Ook met al uw andere vragen over
wonen kunt u terecht bij de medewerker van Woonwijzer.
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).

OVERSTROMINGSGEVOELIGHEID VAN VASTGOED
VOORTAAN GEKEND
Sinds 11 oktober 2013 zijn verkopers en verhuurders van vastgoed verplicht hun potentiële klanten te informeren als het vastgoed in overstromingsgevoelig gebied ligt. Een folder over deze informatieplicht is te
verkrijgen bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het Administratief
Centrum. U vindt alle informatie ook op www.integraalwaterbeleid.be
(Beleidsinstrumenten / Informatieplicht).

In advertenties herkent u vastgoed in overstromingsgevoelig gebied
aan dit symbool.
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Milieu
NIEUWE AFVALTARIEVEN VANAF 1 JANUARI 2014
GEMEENTEBESTUUR

Vanaf 1 januari 2014 veranderen de tarieven voor de inzameling en
verwerking van huishoudelijk afval in onze gemeente. Deze nieuwe
tarieven of contantbelastingen werden overeengekomen tussen alle
gemeenten die werken volgens het DifTar*-systeem van EcoWerf en
zijn de eerste aanpassing van de afvaltarieven sinds 2005. De nieuwe
tarieven weerspiegelen beter de werkelijke kost voor de afvalinzameling en –verwerking. Ze dekken namelijk tot 90% van de kost van de
huis-aan-huis-inzameling en 25% van de kost van een bezoek aan het
containerpark.

het vermijden van afval, gevolgd door hergebruik en recyclage. Het
zoveel mogelijk doorrekenen van de werkelijke kost van de verwerking
van huisvuil en grofvuil (de duurste afvalsoort) stimuleert om afval te
vermijden en goed te sorteren.
*DifTar= gediﬀerentieerde tarieven. Binnen het DifTar-systeem betaalt u
voor uw afval een contantbelasting berekend op de soort en de hoeveelheid afval die u zelf aanbiedt. Door afval zoveel mogelijk te vermijden en
correct te sorteren, blijft uw afvalrekening beperkt.

De nieuwe tarieven passen perfect binnen de doelstellingen van het
Vlaamse afvalbeleid waarbij de hoogste prioriteit wordt gegeven aan

HUISVUIL EN GFT
Vanaf 1 januari 2014 geldt volgende contantbelasting voor de inzameling van huisvuil en gft:

Aanbieding huisvuil (per aanbieding)
Aanbieding gft (per aanbieding)
Verwerking huisvuil (per kg)
Verwerking gft (per kg)
Huur per container (huisvuil en gft, per maand) – particulieren
Huur per container (huisvuil en gft, per maand) – kmo-tarief

40 l
€ 0,50
€ 0,0
€ 0,25
€ 0,18
€ 0,84
-

Wat verandert er vanaf 1 januari 2014?
• De aanbiedingskost voor huisvuil zakt van 1 euro naar 0,50 euro (standaardcontainer
120 liter).
• De verwerkingskost voor huisvuil stijgt met 0,05 euro naar 0,25 euro/kg.
• De verwerkingskost voor gft stijgt met 0,03 euro naar 0,18 euro/kg (aanbiedingskost blijft
gratis)
• De huur van de containers voor particulieren verdubbelt van 5,04 euro/jaar naar 10,08 euro/
jaar (standaardcontainer 120 liter). Voor kmo’s geldt een afzonderlijk tarief.
De verrekening gebeurt nog steeds automatisch via uw DifTar-rekening. Registreer u op
www.mijnecowerf.be voor een online overzicht van uw afvalrekening.

Type container
120 l
240 l
€ 0,50
€ 1,00
€ 0,0
€ 0,0
€ 0,25
€ 0,25
€ 0,18
€ 0,18
€ 0,84
€ 1,66
€ 1,84
€ 2,47

1.100 l
€ 5,00
€ 0,0
€ 0,25
€ 0,18
€ 4,58
€ 7,07
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GROFVUIL
Vanaf 1 januari 2014 geldt volgende contantbelasting voor de inzameling van grofvuil aan huis:
• Per begonnen ½ m³: 5 euro
Voor de duidelijkheid werd een lijst opgesteld van veel voorkomend grofvuil met de contantbelasting per stuk. Deze lijst is beschikbaar op
www.ecowerf.be. Enkele voorbeelden:
– 1-persoonsmatras of -bed: 5 euro
– 2-persoonsmatras of -bed: 10 euro
– zetel: 1-zit: 5 euro
– zetel: 2-zit: 10 euro
– zetel: 3-zit: 15 euro
• Voorrijkost per inzameling: 25 euro
Grofvuil wordt vanaf 2014 enkel nog ingezameld op afroep. Indien u grofvuil aan huis wil laten ophalen, kunt u hiervoor een afspraak maken
met EcoWerf op het nummer 0800 97 0 97 (optie 1). Elke aanvraag wordt binnen de twee maanden opgehaald.
Geen grofvuil-stickers meer! Voor de inzameling aan huis wordt bovenop de prijs per stuk of pakket een voorrijkost aangerekend van 25 euro. De
betaling verloopt niet langer aan de hand van stickers, maar wordt automatisch afgerekend via uw DifTar-rekening. Indien u nog stickers hebt liggen,
kunt u deze inruilen aan het onthaallokket van het Administratief Centrum tijdens de periode van 1 januari 2014 tot 30 juni 2014 (breng uw klantnummer bij DifTar mee). Het bedrag komt op uw DifTar-rekening terecht of op een gewone rekening voor wie niet aangesloten is bij DifTar.
U zult een betalingsuitnodiging ontvangen om uw DifTar-rekening aan te zuiveren indien het saldo onder 10 euro zakt. Registreer u op
www.mijnecowerf.be voor een online overzicht van uw afvalrekening.

CONTAINERPARK
Vanaf 1 januari 2014 geldt volgende contantbelasting voor de inzameling op het containerpark (gewicht-tarief):

Grofvuil
Gras en blad
Boomstronken, cellenbeton, gips en
kalk, keramiek, sloophout, snoeihout en
haagscheersel *, steenafval
Particulieren
Kmo-tarief

Prijs per kg
€ 0,25
€ 0,18

€ 0,03
€ 0,06

Voor de volgende afvalstoﬀen geldt geen contantbelasting (gratis aanbieding):
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea), asbestcement, herbruikbare goederen en textiel, vlak glas en hol glas, klein gevaarlijk afval
(kga), kurk, oude metalen, papier en karton, piepschuim, pmd (in blauwe pmd-zak van EcoWerf).
*De aanvoer van de eerste 500 kg snoeihout + haagscheersel is gratis voor particulieren
Wat verandert er vanaf 1 januari 2014?
• De verwerkingskost voor grofvuil stijgt met 0,05 euro naar 0,25 euro/kg.
• De verwerkingskost voor gras en blad stijgt met 0,03 euro naar 0,18 euro/kg.
• De verwerkingskost voor de andere betalende afvalsoorten stijgt met 0,01 euro naar 0,03 euro/kg voor particulieren. Voor kmo’s geldt een tarief
van 0,06 euro/kg.
• Het kmo-tarief wordt van toepassing voor particulieren vanaf een totale aanvoer van meer dan 2.000 kg op jaarbasis op het betalend gedeelte.
• Bij een bezoek aan het betalend gedeelte wordt minimaal 5 kg aangerekend.
• Kmo’s kunnen een speciﬁeke toegangsbadge aanvragen.
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AANGEPAST ‘MINDER HINDER’ PLAN LUCHTHAVEN
GEMEENTEBESTUUR

Op 4 november keurde de gemeenteraad enkele wijzigingen aan het
‘minder hinder’ plan van de luchthaven Brussel-Nationaal goed. Dit
plan omvat volgende punten:
1. Het aantal nachtvluchten moet beperkt blijven tot maximaal de
huidige vergunde 16.000 slots per jaar (waarvan maximum 5.000
vertrekvluchten). Dit aantal mag in de toekomst geenszins worden overschreden;
2. de verdere, versnelde invoering van geluidsarme vliegtuigen;
3. de eﬀectieve beboeting van vliegtuigmaatschappijen die de voorgeschreven landings- en opstijgprocedures niet volgen en de juridische erkenning van de gevolgen ervan;
4. de deﬁnitieve begrenzing van de vluchtgebonden activiteiten van
de luchthaven tot het terrein dat momenteel afgebakend is in het
gewestplan en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (dus:
geen verlenging van de huidige startbaan 25 L);
5. een betere samenwerking met andere, regionale luchthavens in
Vlaanderen en België;
6. de inschakeling van andere verkeers- en vervoersmodi om de druk
op Zaventem te verlichten (coördinatie met het hst-net, het
gewone spoorverkeer en de binnenscheepvaart);
7. een rechtvaardige spreiding van de lawaailast over álle buurgemeenten, inclusief de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;

8. het zo geluidsarm mogelijk inrichten van de proefdraaiplaats en
verder beperken van grondlawaai;
9. de nodige aandacht voor andere, minder merkbare vormen van
pollutie, zoals water-, lucht- en bodemverontreiniging;
10. een terugkeer naar het historisch baangebruik van voor 1999,
waar de windrichting bepalend moet zijn voor de selectie van
opstijg –en landingsprocedures;
11. Opmaak van een globaal Plan-MER voor de hele luchthavensite
zodat alle mogelijke milieuhinder aan bod kan komen en
bevoegdheidsdiscussies uitgesloten worden.
Opmerkingen
• Door het vertrek van DHL is de luchthaven Brussel Nationaal in
hoofdzaak een knooppunt voor passagiersverkeer geworden. De
bepaling betreﬀende de strategische keuze om van de luchthaven
een dergelijk knooppunt te maken (het vroegere punt 5 uit het ‘minder hinder’ plan) is hierdoor overbodig geworden en werd dan ook
geschrapt.
• Opmerking bij punt 8: de vroegere bepaling voor het proefdraaien in
een loods werd geschrapt omdat er in samenspraak met de milieuinspectie van Vlaams-Brabant werd overgegaan tot één speciﬁeke
locatie voor het proefdraaien.

INJECTIENAALDEN IN NAALDCONTAINERTJE GRATIS NAAR HET CONTAINERPARK
GEMEENTEBESTUUR

Injectienaalden zijn gevaarlijk afval! Breng ze daarom in een naaldcontainer naar het containerpark. Ze worden er gratis aanvaard en vervolgens veilig verwerkt. Bovendien is het verboden naalden bij het restafval te gooien of in de pmd-zak te stoppen.
Een naaldcontainertje is een handig klein containertje waarin gebruikte
injectienaalden, insulinespuiten, pennaalden en bloedlancetten veilig
kunnen opgeborgen worden. Particulieren zijn verplicht hun gebruikte
injectienaalden in een naaldcontainertje af te geven op het containerpark. Ze mogen niet bij het restafval gegooid worden en ook niet in de
pmd-zak. Diabetici en andere naaldgebruikers krijgen vanaf nu bij het
inleveren van hun gebruikte naalden op het containerpark telkens gratis
een nieuw naaldcontainertje mee. Naalden verpakt in een lege glazen
bokaal, plastic ﬂes of doos worden niet aanvaard op het containerpark.
Haal dus snel uw containertje af op het containerpark.

De naaldcontainers die EcoWerf ter beschikking stelt, zijn uitsluitend
voor particulieren bedoeld. Gebruikte injectienaalden van dokters of
thuisverpleging zijn bedrijfsafval en moeten volgens de OVAM verplicht
door de zorgverstrekkers zélf worden meegenomen.
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Dienstencentrum Dry Coningen
NIEUWE MEDIA
KOOPT U NU BEST EEN NIEUWE GSM, EEN SMARTPHONE OF EEN TABLET?
Tijdens deze infovoormiddag proberen we de voor- en nadelen van
deze toestellen te bespreken. U kunt kennismaken met de toestellen
en kijken waarvoor u ze kunt gebruiken, welk prijsverschil er is en
welke mogelijkheden er bestaan. U leert onder meer gebruik maken
van wiﬁ, hoe u de krant kunt lezen, de buienradar raadplegen,
vakantieplekjes zoeken, e-mail gebruiken, ...

Maandag 16 december van 9 tot 12 u.
Inschrijven vóór 13 december
Gratis
Dienstencentrum (OC Berkenhof)
Beekstraat 25, Kortenberg
Meer info en inschrijvingen:
Geert en Chris - dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
0491 996 224 of 0491 996 226

SERVICEFLATS ‘DRY CONINGEN’
Sinds 2007 beschikt het OCMW over 24 serviceﬂats (waarvan twee met
een tweede slaapkamer). Deze zijn gelegen aan de Leuvensesteenweg 190.
Een serviceﬂatgebouw is een woonvorm die het senioren mogelijk
maakt om lang zelfstandig te blijven wonen. Serviceﬂats zijn ideaal
voor senioren die niet meer in hun eigen huis kunnen wonen omwille
van teveel trappen, onaangepast sanitair, ... maar die zich nog te goed
voelen om naar een rust- en verzorgingstehuis te gaan. Zo zijn alle ﬂats
voorzien van een domoticasysteem dat het dagelijkse leven eenvoudiger
en veiliger maakt (leefbewaking, personenalarmsysteem, …) en zijn
alle ﬂats perfect rolstoeltoegankelijk (geen trappen, brede deuren, speciaal uitgeruste badkamer).
Elke ﬂat bestaat uit een leefruimte met ingerichte kookruimte, een aparte
slaapkamer, een badkamer met douche en toilet, een terras en een berging. De leefruimte en slaapkamer zijn niet bemeubeld en kunt u naar
eigen smaak inrichten. Daarnaast kan elke bewoner gebruik maken van
een centraal waslokaal, een ontmoetingsruimte en het binnenplein.

De serviceﬂats van Kortenberg zijn bij voorkeur bestemd voor inwoners
van Kortenberg die minstens zeventig jaar zijn en die - indien nodig
met ondersteuning van mantelzorg en/of thuiszorgdiensten - nog in
staat zijn zelfstandig te wonen. De privacy van iedere bewoner wordt
maximaal gerespecteerd. U kunt in alle vrijheid bezoek ontvangen of
zelf op bezoek gaan. Ieders ﬁlosoﬁsche, godsdienstige of politieke overtuiging wordt gerespecteerd. U kunt vrij uw huisarts verder consulteren.
Indien nodig coördineren wij voor iedere bewoner de nodige thuiszorgondersteuning. Wij streven naar veiligheid binnen en rond het serviceﬂatgebouw maar ook naar een veiligheidsgevoel bij elke bewoner.
Vanaf 1 januari 2014 bedraagt de dagprijs 28,50 euro voor een serviceﬂat met één slaapkamer en 31,50 euro voor een serviceﬂat met twee
slaapkamers. Volgende diensten zijn inbegrepen in de dagprijs: 24 uren
oproepsysteem en mogelijke tussenkomsten, onderhoud van gemeenschappelijke ruimten, technische installaties en parkomgeving, nutsvoorzieningen van de gemeenschappelijke ruimten, sociale en administratieve hulp en waterverbruik in de eigen ﬂat.
Wilt u meer informatie of wilt u zich op de wachtlijst plaatsen, neem
dan contact op met de verantwoordelijke Geert Gevers, op het nummer
0491 996 224 of via serviceﬂats@ocmwkortenberg.be.
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Welzijn
KOUD BUITEN, GEZOND BINNEN
Bron: LOGO Oost-Brabant
De lucht in een woning is vaak meer verontreinigd dan de buitenlucht.
Om uw gezondheid te beschermen moet u voldoende ventileren en
verluchten, ook op koude en regenachtige dagen.
• Ventileren is het voortdurend verversen van de binnenlucht,
24 uur per dag. Dit doet u door een raam op een kier te zetten of
ventilatieroosters open te laten staan.
• Verluchten betekent dat u op korte tijd veel frisse lucht naar binnen laat komen door een raam of buitendeur meerdere keren per
dag 15 minuten wijd open te zetten.
Ventilatie én verluchting zijn nodig. Eén van beide is niet genoeg.
Ventileer dus continu en verlucht meermaals per dag. Verlucht extra na
vochtproducerende activiteiten als douchen en koken of bij het gebruik
van nieuwe materialen in de woning (verf, vezelplaten,...).
Verluchten = energieverspilling?
Bij verluchten tijdens koude perioden is er energieverlies, maar veel minder
dan gedacht. Door te verluchten gaat immers vochtige lucht naar buiten en
komt drogere lucht binnen. Aangezien droge lucht gemakkelijker opwarmt
dan vochtige, kost dat minder energie. Bovendien is droge lucht gezonder
en aangenamer. Om energieverspilling te voorkomen, verlucht u beter
enkele keren kort (10 à 15 minuten) dan één keer heel lang.

Algemene tips voor een gezonde woning
• Rook niet, en zeker niet binnen.
• Ventileer 24 uur per dag.
• Gebruik de ventilatieopeningen in huis, sluit ze niet af. Reinig ventilatieroosters regelmatig.
• Verlucht extra tijdens en na douchen, koken, poetsen, klussen, ...
• Verlucht extra wanneer u nieuwe materialen hebt geplaatst.
• Bestrijd stof door regelmatig schoon te maken met nat of met
microvezeldoekjes. Stof is immers de ideale woonplaats voor bacteriën, schimmels en huisstofmijten.
• Geef CO geen kans: zorg voor goed onderhouden verwarmingstoestellen, een goed trekkende schouw én breng voldoende frisse lucht binnen.
• Hebt u een ventilatiesysteem in de woning, zorg er dan voor dat dit
goed onderhouden is. Raadpleeg bij twijfel de handleiding of uw
installateur.

Politie
FIETSER, OOK U ZIEN WE GRAAG IN HET DONKER
Herfst en winter staan in België gelijk aan donkere dagen, met vaak grillig regenachtig weer. Een degelijke ﬁetsverlichting is dan geen overbodige
luxe. En toch rijden veel (jonge) ﬁetsers zonder of met een slecht werkende verlichting. Een goede zichtbaarheid is echter noodzakelijk om
veilig op uw bestemming aan te komen en is bovendien verplicht!
Wat zegt de wet?
Elke ﬁets moet voorzien zijn van twee lichten: een wit (of geel) ﬁetslicht vooraan en een rood licht achteraan. U bent verplicht deze verlichting te gebruiken
tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag. Overdag moet
u uw ﬁetsverlichting aanzetten wanneer de zichtbaarheid minder dan 200
meter is (bijvoorbeeld bij mist of zware regenval). Fietsen dienen eveneens
voorzien te zijn van een witte reﬂector vooraan, een rode reﬂector achteraan,

oranje pedaalreﬂectoren en twee oranje reﬂectoren tussen de spaken van elk
wiel, of een witte reﬂecterende strook op de banden.
Bijkomende tips
• Controleer uw ﬁetsverlichting voor u vertrekt.
• Maak regelmatig uw reﬂectoren schoon. Vuile reﬂectoren hebben
geen enkele zin!
• Zorg in het donker voor voldoende reﬂectie, draag bijvoorbeeld een
ﬂuohesje of een rugzakhoes met ﬂuorescerende strip.
• Fietsverlichting is kwetsbaar, reservelichtjes zijn zeker geen overbodige luxe!
• Let extra op bij regenweer of mist. Automobilisten zullen u minder
goed zien en kunnen niet altijd inschatten wat u gaat doen.
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ZET 2014 FEESTELIJK MAAR VEILIG IN!
Voor velen is het afschieten van vuurwerk van oud- op Nieuwjaar een
schitterend spektakel om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten. Hoewel
het in de gemeente Kortenberg verboden is om op de openbare weg of
op privé-eigendom zonder toelating van de burgemeester vreugdeschoten, vuurwerk of voetzoekers af te steken, wordt er voor oudejaarsnacht een uitzondering voorzien.
Tijdens de nacht van oud naar nieuw mag er tussen 23.45 en 00.45 u.
op privé-eigendom feestvuurwerk worden afgestoken indien dit
gebeurt op meer dan 100 meter van bebouwing en met inachtneming
van alle nodige veiligheidsmaatregelen. In tegenstelling tot vorig jaar
hebt u hiervoor geen vergunning nodig. Chinese wensballonnen blijven
echter verboden.
Enkele tips om veilig om te gaan met vuurwerk
• Lees voor het afsteken van vuurwerk aandachtig de gebruiksaanwijzing.
• Kies een aangepaste schietplaats: een open zone die vlak, horizontaal en hard is, verwijderd van woningen, geparkeerde voertuigen
en dichte plantengroei.
• Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand blijven
tot na het afvuren.
• Denk ook aan uw huisdieren, hou ze binnen of ergens op een veilige
plaats. Zij kunnen immers schrikken bij de eerste knallen.

• Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en
steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan.
• Gebruik nooit een open vlam (lucifer of aansteker), maar ontsteek
vuurwerk met een aansteeklont.
• Houd voldoende afstand van het vuurwerk, houd uw arm gestrekt bij
het aansteken van de lont en buig uw lichaam niet over het vuurwerk.
• Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende afstand zodra u een lont aansteekt.
• Benader nooit onmiddellijk een artikel nadat u het aanstak. Indien
het niet werkt, wacht dan minstens 30 minuten.
• Steek vuurwerk dat niet is afgegaan nooit opnieuw aan.
Meer informatie en tips over het kopen en afsteken van feestvuurwerk? Lees de brochure van de Federale Overheidsdienst Economie
die u terugvindt op de startpagina van de webstek van de gemeente
(www.kortenberg.be) en de politie (www.politieherko.be).

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
Vernageldestraat (beide richtingen)
Dalemstraat (beide richtingen)
Sijsjeslaan richting Everslaan

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

Gemiddeld aantal voertuigen per dag
249
2815
1909

V85*
42 km/u.
60 km/u.
26 km/u.

% overtredingen
1%
24 %
0%

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
In de straten waar in oktober snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden werden globaal genomen 12% overtredingen vastgesteld.

Snelheidsacties met ﬂitsen van overtreders
Straat
Sterrebeeksesteenweg
Wijnegemhofstraat
Leuvensesteenweg

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

Aantal gemeten voertuigen
257
334
729

Aantal geﬂitste voertuigen
3%
8%
2%
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Prikbord
DE WINTER KOMT ERAAN!
BENT U ER KLAAR VOOR?
De dienst Gemeentelijke Werkplaatsen zal ook deze winter samen met
een onderaannemer zorgen voor het berijdbaar houden van de invalswegen en bruggen in de gemeente. De andere straten en wegen worden vrijgehouden naargelang de beschikbaarheid van materiaal en
mensen, waarbij drukke wegen en dichtbevolkte straten voorrang krijgen. Strooizout werkt slechts optimaal wanneer de zoutkristallen door
het verkeer worden gebroken en vermengd met de sneeuw. Strooien in
straten met uitsluitend residentieel verkeer en die bijna niet bereden
worden is dus weinig zinvol.
Denk eraan dat u verplicht bent uw stoep sneeuw- en ijsvrij te houden.
Reik buren die hier niet zelf voor kunnen zorgen een helpende hand. Zo
maakt u het voor iedereen – ook voor de postbode en de hulpdiensten –
een stuk veiliger en makkelijker.
Weet wel dat strooizout belastend is voor het milieu. Vogels krijgen veel
zout binnen via hun drinkwater, maar ook het grondwater wordt erdoor
verzilt. Niet alleen de fauna, maar ook de ﬂora ondervindt dus grote
schade door het zout in het water. Daarom kunnen we maar beter het
gebruik van strooizout beperken. Enkele tips:
1. Ga de sneeuw te lijf met borstel en sneeuwschep. Vooral wanneer
de sneeuw nog niet betreden is, is dit gemakkelijk. Laat de sneeuw
op de stoeprand liggen. Immers, in de goot vormt de sneeuw een
barrière voor het smeltwater dat naar de riolering loopt;

Foto: Evgenia Belyaeva

2. Is de stoep na de veegbeurt niet volledig ijsvrij? Strooi dan op de
overgebleven ijsplekken een beetje strooizout;
3. Als alternatief kunt u ook stroefmakende middelen zoals zand
gebruiken. Hierdoor wordt een dikke laag ijs beter begaanbaar;
4. Als het echt nodig is om te strooien, kunt u de hoeveelheid strooizout ook beperken door preventief te strooien, dus vooraleer het
gesneeuwd of geijzeld heeft. Als er nadien zout gebruikt wordt,
moet de sneeuwlaag eerst nog wegsmelten en is er meer strooimiddel nodig;
5. Strooi zout enkel op plaatsen waarover gelopen of gereden wordt
(en dus niet in bermen of grachten).
Winterbanden zijn al enkele winters geen overbodige luxe gebleken,
zeker niet voor de inwoners van onze gemeente die in hellende straten
wonen. Maak tijdig een afspraak met uw garagist om deze te bestellen
en te plaatsen. Indien mogelijk is het natuurlijk aangewezen om zich bij
hevige sneeuwval zoveel mogelijk te voet of met het openbaar vervoer
te verplaatsen. En kinderen vinden het geweldig om met de slee naar
school te worden gebracht.
Vergeet ook niet uw waterleidingen en watermeter tegen vorst te beschermen en buitenkraantjes tijdig af te sluiten. Op www.dewatergroep.be leest
u hoe u dat doet. U verneemt er ook wat u moet doen wanneer uw
leidingen toch bevroren zouden zijn.

Foto: Evgenia Belyaeva
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EINDEJAARSACTIVITEITEN OP DE MARKT TE KORTENBERG
Traditiegetrouw zorgen de marktkramers in de maand december voor talrijke eindejaarsactiviteiten en een gezellige
sfeer op de wekelijkse donderdagmarkt op het De Walsplein.
Op donderdag 5 december delen Sinterklaas en Zwarte Piet fruit en snoepjes uit aan groot en klein.
Maar ook …
Op donderdag 19 december tussen 9 en 9.30 u.
Op donderdag 19 december komt de Kerstman op
tekent ook een Q-dj present op de markt. Als u
bezoek en deelt hij lieve knuﬀels uit aan de kleinen en lekvoor de Q-music-actie ‘Meneer Konijn’ geld hebt
kere en gezonde snoepjes aan de groten.
ingezameld, kunt u dat dan en daar aan de Q-dj
Maar ook …
overhandigen.
Op donderdag 26 december verwennen de marktkramers
u met een hartverwarmend glaasje glühwein en heerlijk dampende chocolademelk.
Maar ook…

Dit jaar geen eindejaarstombola waarbij u formuliertjes moet invullen en waarbij slechts enkele gelukkigen een
mooie prijs mee naar huis mogen nemen, maar een actie waar vele marktbezoekers een graantje kunnen van meepikken. Zowel Sinterklaas als de Kerstman delen aankoopbonnen uit waarmee u tot en met donderdag 16 januari
2014 uw aankopen kunt betalen op de markt te Kortenberg. Dus, kom zeker op 5 en 19 december 2013 naar de markt
en maak kans op één of meer waardebonnen ter waarde van 5, 10 of 25 euro. Veel succes!
Inmiddels wensen de marktkramers en de marktleider van Kortenberg u
vreugdevolle eindejaarsfeesten en
een gezond en voorspoedig 2014!
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AMNESTY INTERNATIONAL STEUNT DE MENSENRECHTEN! EN U?

OKTOBER IN BEELD

De mensenrechtensituatie in Rusland gaat zienderogen achteruit. Nieuwe
wetten en regels perken de vrije meningsuiting sterk in. Amnesty
International voert intensief actie voor het recht op vrije meningsuiting in
Rusland. U kunt deze campagne steunen door uw virtuele ‘Vlam voor de
Vrijheid’ naar Moskou te sturen op ﬂamesforrussia.com. Zo ondertekent
u Amnesty’s petitie die president Poetin oproept om de vrije meningsuiting van alle Russen te respecteren.

Meer info:
• www.aivl.be/poetinstopderepressie
• www.aivl.be/mijnvlamvoor
• www.ﬂamesforrussia.com

1

2

3

4

1 ‘Meten is weten!’ Het Bloso-Sportelteam nam verschillende ﬁtheidstests af tijdens de gemeentelijke Sporteldag van dinsdag 8 oktober.
2 Op 12 oktober speelden jongeren uit Antwerpen, Kortenberg, Leuven en ’s-Hertogenbosch de ﬁnale van het Charterspel in Kortenberg. Achteraf was er een receptie met een toespraak
van Vlaams minister van jeugd Pascal Smet en verschillende optredens.
3 Een hondertal deelnemers genoten van de verhalen en wandeling tijdens de nacht van de duisternis.
4 Twintig inwoners kwamen naar de workshop ‘mezenbollen maken’ en maakten een lekkernij voor de vogels in de winterperiode.

in Kortenberg
(Cultuurdienst i.s.m. De Blinde Muur)

GEMEENTEBESTUUR

EXPO IN HET ADMINISTRATIEF CENTRUM:
DE BLINDE MUUR

Hartelijk welkom op de tentoonstelling van de schilderijen van De
Blinde Muur. Hun volle aandacht gaat uit naar de schoonheid in de
natuur, in de mens, de bloem, het dier. Al deze onderwerpen komen
ruim aan bod, zowel in pentekeningen als in schilderijen met olieverf of
acrylverf, als in aquarellen. Heel veel zorg is besteed aan een perfecte
uitvoering. Samen met jullie wil De Blinde Muur deze tentoonstelling
inwijden met een receptie op vrijdag 13 december vanaf 20 u. in het
Administratief Centrum. Een receptie met hapjes en drank wordt je aangeboden. Iedereen is heel hartelijk welkom!

Van donderdag 12 december tot maandag 13 januari tijdens de
openingsuren van het Administratief Centrum – Gratis
Info: ophalvens.lieve@belgacom.net

(Sportdienst
i.s.m. Sportregio Dijle- & Hageland)
GEMEENTEBESTUUR

FAMILIEZWEMDAGEN

Op vrijdag 27 en maandag 30 december kan je deelnemen aan de
familiezwemdagen. Je kan dan gratis gaan zwemmen in Sportoase te
Leuven op één van onderstaande momenten:
• van 9 tot 11 u.
• van 11 tot 14 u.
• van 14 tot 16 u.
• van 16 tot 18 u.
Deze dag is geschikt voor zwemmers van alle leeftijden. Kinderen dienen vergezeld te worden door een volwassene.
Reserveren kan enkel voor inwoners van Kortenberg en is mogelijk
vanaf maandag 2 december zolang de voorraad strekt.
Vrijdag 27 en maandag 30 december
Sportoase, Philipssite 6, 3001 Leuven
Reserveren via de UiTbalie in de Bib: uitbalie@kortenberg.be of
02 755 22 80

(De Bib i.s.m. de cultuurdienst)

GEMEENTEBESTUUR

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 gaan. Hoe dat aﬂoopt, kan
je zelf komen beleven in dit bijzonder verhaal vol spanning, ontroering,
muziek en natuurlijk de nodige dosis humor.
Zaterdag 28 december om 14 u.
De Bib, Kortenberg
Duur: +/- 50 minuten – Leeftijd: 6+, Kinderen dienen vergezeld
te worden door een volwassene – € 4
Inschrijven via 02 755 22 80 of uitbalie@kortenberg.be
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(De B ib)
GEMEENTEBESTUUR

VAN SPELLETJES NAAR GAMES

Toen er nog geen sprake was van internet en spelcomputers kon je ook
al veel plezier beleven met een sjoelbak, een hamertjesspel en andere
oude spelen.
Ben jij een echt speelbeest? Ga dan samen met vrienden en vriendinnen op maandag 30 december naar de Bib. Je kan er van 14 tot 17 u.
testen hoe goed je bent. En wees gerust ... ook de tofste spelconsoles
staan klaar.
Maandag 30 december van 14 tot 17 u.
De Bib, Kortenberg
Info: aan de Uitbalie, via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Cultuurdienst)
(Gemeentebestuur)
GEMEENTEBESTUUR
GEMEENTEBESTUUR

DAG 1

TENTOONSTELLEN IN
HET ADMINISTRATIEF CENTRUM

De tijd gaat snel, alweer een jaar voorbij!
Maar we kijken graag naar de toekomst...
Een nieuw jaar, nieuwe wensen.
Het gemeentebestuur nodigt op woensdag 1 januari iedereen uit op
de site Colomba (opgelet: nieuwe locatie!) om het jaar feestelijk in te
zetten. Een drankje, animatie, een gezellige sfeer, … Kortom, alles om
een goede start te maken.

Foto: Eddie Moyaers

Woensdag 1 januari van 17 tot 19 u.
Site Colomba, Kortenberg
Gratis
Info: cultuur@kortenberg.be, 02 755 22 83

Kunstenaars die op zoek zijn naar een tentoonstellingsruimte kunnen
hiervoor terecht in het Administratief Centrum van Kortenberg. Hier exposeren is de ideale kans om je werken te tonen aan de vele dagelijkse
bezoekers van het gemeentehuis. Ook wordt de mogelijkheid geboden
om een openingsreceptie te houden voor vrienden en familie. Interesse?
Neem contact op met de cultuurdienst via cultuur@kortenberg.be of
02 755 22 83 voor meer informatie.
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(Christen Gemeenschap Kortenberg)

‘HERSTELBAAR’ WORDT ‘REPAIR CAFÉ’!
Na een oproep van Repair Café in de oktoberuitgave van Zoeklicht heeft
CGK besloten om van ‘Herstelba(a)r’ over te stappen naar de naam
‘Repair Café.’
Het principe blijft hetzelfde, vrijwilligers repareren kapotte toestellen
en gebruiksvoorwerpen terwijl aan de bezoekers een kopje koﬃe of
thee wordt aangeboden. Iedereen welkom!
Je kan ook komen meehelpen als vrijwilliger.
De volgende samenkomsten van Repair Café vinden plaats op 1 december
en 5 januari van 14 tot 16.30 u. (Telkens de eerste zondagnamiddag van
de maand).

(GROS Kortenberg i.s.m. Davidsfonds, vtbKultuur, het Erfgoedhuis, Curieus en de Seniorenraad Kortenberg)

AUDIOVISUELE LEZINGEN ‘HET MYSTERIE VAN HET LAM GODS’
Het mysterie van het Lam Gods, de Odyssee van het Lam Gods en de verdwijning van de Rechtvaardige Rechters
Op vrijdag 6 december om 19.30 u. ben je welkom voor de audiovisuele lezing over ‘Het mysterie van het Lam Gods, de odyssee van het
Lam Gods (600 – 1930).
Omstreeks 1432 werd het Lam Gods in de Sint-Janskerk, de latere SintBaafskathedraal, geplaatst. De geschiedenis van de triptiek is een ware
odyssee. Het Lam Gods overleefde twee beeldenstormen, onder Jozef II de koster-keizer - werden de panelen van Adam en Eva opgeborgen, de
curators die voor Napoleon werkten conﬁsqueerden de middenpanelen
die vervolgens werden overgebracht naar het Louvre in Parijs. Na
Waterloo werden zes zijpanelen door de geestelijken van Sint-Baafs
verkocht. Ze kwamen uiteindelijk terecht in Berlijn en na de eerste
wereldoorlog werden ze door het Verdrag van Versailles als oorlogsschade teruggegeven aan de Belgische Staat. Men kreeg vanuit
Duitsland plots wel 12 panelen terug. In 1934 was er de stoutmoedige
diefstal van het Lam Gods.
Op zaterdag 7 december om 19.30 u. kan je terecht voor een lezing
over ‘Het mysterie van het Lam Gods, de verdwijning van de
Rechtvaardige Rechters’. (1930-heden). Het verhaal begint in de nacht
van 10 op 11 april 1934. Twee panelen van het Lam Gods, de
Rechtvaardige Rechters en de grisaille van Sint-Jan de Doper zijn verdwenen. De geestelijken van het Sint-Baafskapittel en bisschop
Coppieters ontvangen van een zekere DUA, een afpersingsbrief. De bisschop en de geestelijken willen de zaak geheim houden en alles zelf
rechtstreeks afhandelen met de (on)bekende DUA. In Antwerpen

gebeurt er een mislukte transactie en de onderhandelingen met DUA
lopen muurvast tot op 25 november 1934 een Wetterse wisselagent
sterft op een meeting van de katholieke partij in Dendermonde. De
verdwijning van de Rechtvaardige Rechters en het waarom moet men
situeren binnen de krijtlijnen van de politiek en de geestelijke en ﬁnanciële
wereld.
Vrijdag 6 en zaterdag 7 december om 19.30 u.
OC Berkenhof
€ 10, voor de twee lezingen
De opbrengst gaat naar de Brick Children School in Nepal en naar
de andere ontwikkelingsprojecten die de GROS Kortenberg steunt.
Info en reserveren: alsichcan1432@gmail.com
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(Oxfam-Wereldwinkel Kortenberg)

CADEAUDAGEN IN HET ABDIJPARK
Op zaterdag 7 en zondag 8 december organiseert OxfamWereldwinkel Kortenberg zijn jaarlijkse cadeaudagen. Dit jaar opnieuw
in Sjaloom in het park van de Oude Abdij.
Van juwelen tot wijnduo’s, van pralines tot speelgoed: tijdens de Oxfam
Cadeaudagen vind je voor elk wat wils. En voor wie niet kan kiezen, zijn
er mooie geschenkenpakketten met een selectie uit het brede gamma
voedingsproducten van Oxfam. Of het nu voor Kerst, Nieuwjaar of een
andere gelegenheid is.
Een pakje van Oxfam-Wereldwinkels, dat betekent dubbel plezier. Je
verrast niet alleen je collega’s, vrienden of familie. Ook voor kleinschalige
producenten in het Zuiden maak je het verschil.
Kom kiezen uit het ruime aanbod aan geschenken van eerlijke kwaliteit.
Voor je feestwijnen kun je vertrouwen op permanent wijnadvies. En er
is doorlopend een Wereldcafé met fairtrade hapjes en drankjes.
Zaterdag 7 december van 14 tot 21 u. en
zondag 8 december van 12 tot 17 u.
Oude Abdij (sjaloom), Abdijdreef 22, Kortenberg
Info: kortenberg@owww.be

(Oude Abdij vzw)

ADVENTSCONCERT IN DE OUDE ABDIJ MET HET KOOR ‘DAMES EN HEREN’
Noem eens één reden om daar niet bij te zijn? In de donkerste dagen
zingend het duister draaglijk maken. Wat kan er mooier zijn? Er is een
optreden van twee keer 30 minuten met swingende liederen uit

verschillende genres (Abba-medley, Hallelujah (Jeﬀ Buckley), The
Broken Circle Breakdown, ...)
Wie dat wil kan nadien aanschuiven aan tafel. Dat is een ﬁjne kans om
verder na te genieten en bij te praten. Het rustgevende kader van de
abdij en het warme onthaal van de mensen van de Oude Abdij zorgen
ervoor dat samen tafelen een gezellig onderonsje wordt. Voor beide
activiteiten moet je wel inschrijven: inschrijven@oudeabdijkortenberg.
be. Vermeld het aantal personen en geef duidelijk aan of je uitsluitend
inschrijft voor het concert of voor het concert én buﬀet. De inschrijving
is compleet bij betaling.
8 december om 17 u.
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
€ 15: concert, € 45: concert + maaltijd
Inschrijven: inschrijven@oudeabdijkortenberg.be.
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(vtbKultuur)

MYANMAR, HET LAND VAN DE GLIMLACH
Beeldreportage door Paul Coessens
Birma wordt vaak omschreven als het ‘land met de tienduizend pagoden’. De pagoden van Bagan, Mandalay en de Schwedagonpagode van
Yangon mag je vast en zeker niet missen. Je doorkruist het platteland
en komt in contact met de bevolking in de typische dorpjes met de
eeuwige rijstvelden. Fascinerend is het leven van de vissers op het
wereldberoemde Inle-meer waar Pao-vrouwen hun producten verkopen langs de oevers. Verborgen in de wouden leven de Akha’s, de Lisu,
de ‘zilveren’-Palaung en nog andere boeiende volksstammen.

Vrijdag 13 december om 20 u. – OC Berkenhof – € 6, leden € 5
Info en reserveren: 02 759 84 99 – 0475 31 57 29,
kortenberg@vtbkultuur.be of www.vtbkultuur.be/kortenberg

(The Mothersjotters)

THE MOTHERSJOTTERS STEUNEN DE QMUSIC  MENEER KONIJN ACTIE!
Wim Oosterlinck van Q-music is sinds 25 september 2013 de oﬃciële shirtsponsor van The Mothersjotters, een beginnende vrouwenvoetbalploeg uit
Kortenberg. Hij regelde een professionele uitrusting voor de hele ploeg.
Q-music en Wim Oosterlinck organiseren samen met The Mothersjotters
Kortenberg op zaterdag 14 december van 13 tot 17 u. een Q-Event ten
voordele van de Meneer Konijn actie voor vzw Kindergeluk met onder
andere een voetbalmatch van The Mothersjotters tegen BV-Vrouwen, een
optreden, de Q-studio, randanimatie, eet- en drankstandjes. De radiouitzending zal live te volgen zijn tussen 13 en 17 u. op Q-music en op
Kanaal 39 van Telenet.
Heb jij - alleen of met je vereniging, familie of collega’s - ook centjes
ingezameld voor Meneer Konijn? Overhandig ze dan op donderdag
19 december aan de Q-dj, die tussen 9 en 9.30 u. aanwezig zal zijn
op de markt van Kortenberg op het De Walsplein.

(Vocaal Ensemble Thaleaia)

ZING MEE MET THALEIA
Vocaal Ensemble Thaleaia is een 12-koppig en 4-stemmig ensemble
dat elke zondagavond repeteert op de zolder van de basisschool in
Kwerps. Zing met hen mee kerstliederen op zaterdag 14 december
om 20 u. in de kerk van Erps.
Zaterdag 14 december om 20 u.
Kerk Erps
VVK/steunkaart: € 6, Kassa: € 8
Info: thaleaia.3071.be

Zaterdag 14 december van 13 tot 17 u.
voetbalterreinen Sporting Kortenberg,
Wijngaardstraat, Kortenberg
€ 2 (kinderen en volwassenen)
De opbrengst van de inkom gaat integraal naar vzw Kindergeluk.
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(vtbKultuur)

BACHS LAATSTE REIS
Geacteerde muzikale vertelling door Jos
Meersmans
In mei 1747 reist de oude Johann
Sebastian Bach van Leipzig naar
Potsdam-Berlijn op verzoek van
Frederik de Grote, koning van
Pruisen. Die onderneming werd
met de grootste scepsis aangevat.
Nog geen twee jaar voordien had
de Pruisische koning Leipzig
onder de voet gelopen en sindsdien was hij de gebeten vijand van Bachs eigen vorst en beschermheer
August III, keurvorst van Saksen en koning van Polen. Bovendien was
Frederik door zijn opvoeding geworden wie hij was: een laaghartige
treiteraar van precies diegenen voor wie hij het grootste respect had.
Wilhelm Friedmann, Bachs oudste zoon, doet ons het relaas van de reis,
waarin hij terugblikt op zijn eigen leven en dat van zijn vader. Er wordt
vooral gefocust op Bachs drie belangrijkste werkterreinen (Weimar,
Köthen en Leipzig).
Zestien beklijvende muziekfragmenten uit Bachs oeuvre geven deze
vertelling een verdiepende intensiteit. Naast een klavecimbelstukje van
Wilhelm Friedemann komt ook Mozarts muziek onverwacht om de
hoek kijken.
Zondag 15 december om 10.30 u.
OC Berkenhof
VVK: € 10, kassa: € 12
Info en reserveren: kortenberg@vtbkultuur.be of
www.vtbkultuur.be/kortenberg
(Christen Gemeenschap Kortenberg)

KERSTFEEST
Ook dit jaar organiseert Christen Gemeenschap Kortenberg een kerstfeest.
Iedereen is welkom op zondag 12 december om te komen genieten
van een glaasje glühwein, een buﬀet, liedjes en het gezellig samenzijn
in een warme kerstsfeer.
Zondag 22 december om 18 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
Vrije bijdrage
Inschrijven:
cgkortenberg@hotmail.com
of bij Johan Klein 0473 87 80 13

(Vl@s Kortenberg, Het Fonds Jozef van Dingenen en
de co-peters van de Heldenhuldezerk, vtbKultuur
Kortenberg, Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Kortenberg
en Erfgoedhuis Kortenberg)

HERINHULDIGING HELDENHULDEZERK ON
DERLUITENANT JOZEF J.B. VAN DINGENEN
Nu de restauratie van de
heldenhuldezerk op het graf
van onderluitenant Jozef
J.-B. van Dingenen (Westerlo
13/01/1878 - Erps-Kwerps
12/12/1953), Oﬃcier – oorlogsvrijwilliger 1914-18,
achter de rug is, worden alle
medeburgers uitgenodigd op
de herinhuldiging op zaterdag 14 december in aanwezigheid van viceminister-president Geert Bourgeois.
15 u.: Kerkhof Kortenberg
(Kerkhoﬂaan):
• Bloemenhulde aan
monument gesneuvelden
• Herinhuldiging en
bloemenhulde graf
OLt Jozef J.-B. van
Dingenen
16 u.: Ridderzaal van de Oude Abdij Kortenberg (Abdijdreef – Parking
GC Colomba)
Academische zitting:
• Welkom door Chris Taes, burgemeester van Kortenberg en
Hilde Tas, voorzitter Fonds Jozef van Dingenen
• Referaat over ‘De Groote Oorlog 1914-18 in Kortenberg en
omgeving’ door Dr. hist. Henri Vannoppen, ereburgemeester
van Kortenberg
• Samenzang ‘Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief’
• Toespraak door viceminister-president Geert Bourgeois
• Dankwoord door Veerle de Leyn, ondervoorzitter Fonds Jozef
van Dingenen
Zaterdag 14 december
Info: Ir. L. van Biervliet: 0497 425 425 of
vlas.kortenberg@scarlet.be
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(Davidsfonds Erps-Kwerps)

KERSTSAMENZANG ‘U ZIJT WELLEKOME’ IN DE SINTAMANDUSKERK TE ERPS
Op donderdag 26 december organiseert Davidsfonds afdeling ErpsKwerps voor de vierde maal ‘U zijt wellekome’, de gezelligste kerstsamenzang van Vlaanderen. Samen met familie of vrienden kunnen
mensen op een originele manier het kerstverhaal herbeleven en tegelijkertijd het goede doel steunen. ‘U zijt wellekome’ is namelijk een
gratis evenement, met een vrije bijdrage voor het goede doel.
‘U zijt wellekome’ is een gezellige kerstsamenzang voor jong en oud. Op
donderdag 26 december kan je samen met je familie of vrienden op een
honderdtal plaatsen, waaronder de Sint-Amanduskerk te Erps, terecht
om mee Kerstmis op een sfeervolle en originele manier te beleven.
Tijdens ‘U zijt wellekome’ zing je een twintigtal ‘vergeten’
Nederlandstalige kerstliederen en herbeleef je een stukje erfgoed. Je
zingt op die manier eigenlijk het kerstverhaal. Samen zingen staat centraal, onder begeleiding van een ervaren zangleider en organist. In
Erps-Kwerps is Hilde Peeters–De Coster koorleider van dienst. De organiste en het koor Cantate zullen weer van de partij zijn voor de ondersteuning van de samenzang.

De naam ‘U zijt wellekome’ is een uitnodigende knipoog naar één van
de oudste Nederlandstalige kerstliederen: ‘Nu zijt wellekome’. ‘U zijt
wellekome’ is een gratis evenement met vrije bijdrage voor het goede
doel. In 2013 is dat Vluchtelingenwerk Vlaanderen, dat zich inzet voor
een menswaardige bescherming van asielzoekers en vluchtelingen
via vijftig lidorganisaties en ﬂink wat vrijwilligers. Meer info via
www.vluchtelingenwerk.be.
Zing dus mee en steun het goede doel op tweede kerstdag.
Donderdag 26 december om 16 u.
Sint-Amanduskerk, Dorpsplein 1, Erps-Kwerps
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glühwein en warme choco tegen democrattisiche prijzen. Natuurlijkk
geen kerstmarkt zonder handelaars die ook dit jaar weer de meest
diverse dingen aanbieden.
Naar jaarlijkse gewoonte verkopen wij ook dit jaar kerstbomen in
alleerhande formaten. Wil je zeker zijn van een exemplaar, kaan je
bestelleln (en laten leveren) door te mailen naar info@chiroﬂurk.be.
Mett een nieuwe leverancier dit jaar garanderren wij verse bomen.

(Chiro Flurk en FLOP)

DE WARMSTE GEMEENTE
Chiro Flurk Everberg en de FLOP (Flurk Leiding Op Pensioen) gaan nog
eens de handen uit de mouwen steken. Van 17 tot en met 21 december organiseren wij de ‘Warmste Gemeente’!
In het kader van de jaarlijkse editie van Music for Life van Studio Brussel
konden wij het niet laten om ook iets te organiseren voor het goede
doel. De meesten onder jullie zullen onze oud-leider Dirk Verheyden
wel gekend hebben, dus was het voor ons ook gemakkelijk om een
goed doel te vinden. De opbrengst van deze week zal integraal naar het
Dirkfonds gaan. Het Dirkfonds is opgericht om onderzoek te verrichten
naar hartafwijkingen bij jongeren.
Vanaf 17 december gaan we op zoek naar de ‘Warmste (Deel-)
Gemeente’ van Kortenberg. Dit doen we door op elke avond op een
centrale plaats te gaan staan in elke deelgemeente van Kortenberg. We
zullen daar staan met onze mobiele zelfgemaakte, supergezellige
kerstbar. Iedereen is vanaf 18 u. welkom om iets te komen eten en drinken of om mee te doen aan onze activiteiten voor groot en klein.
Gedurende deze week gaan we spelenderwijs op zoek naar de ‘Warmste
Gemeente’ van Kortenberg. Alle inwoners van groot Kortenberg zijn
elke avond welkom aan onze kerstbar. Het aantal aanwezigen per deelgemeente zal doorslaggevend zijn om te bepalen welke deelgemeente
de ‘Warmste Gemeente’ zal worden. De bedoeling is wel om ook naar
de andere deelgemeenten af te zakken, zo krijgt jouw deelgemeente
extra punten. De winnaar mag zich gedurende een heel jaar de
‘Warmste Gemeente’ van Kortenberg noemen!

Een klein overzichtje van onze week vind je hier:
Op dinsdag 17 december starten we in Everberg op het gemeenteplein, met knotsgekke kerstsporten voor jong & oud, bijvoorbeeld kerstboomgooien, kerstballenpetanque, Rudolf run, kerstmanworstelen,…
Op woensdag 18 december verhuizen we naar het De Walsplein
in Kortenberg, voor een rondleiding in ons gemeentehuis door de
burgemeester en een Belgische bierproefavond door de Flurk
Brouwers.
Op donderdag 19 december trekt onze kerstbar naar de terreinen
naast het voetbalveld van Erps-Kwerps. Daar zullen jong en oud
kunnen genieten van een avond lasershooting.
Op vrijdag 20 december landen we in Meerbeek op de parking
aan de Delhaize, hier kunnen jong en oud genieten van een griezelwandeling aangepast aan hun leeftijd.
Zaterdag 21 december eindigen we met een slotfeest in Den Uyl
waar ook de winnaar van de Warmste Week zal worden bekendgemaakt.
Ben je nieuwsgierig naar wat er nog allemaal te beleven zal zijn,
surf dan eens naar www.warmstegemeente.be.
Iedereen is dus welkom op één of meerdere dagen, van dinsdag tot
vrijdag telkens van 18 tot 23u. en op zaterdag van 20 tot 03 u.!
Tot dan
Chiro Flurk & Flop Everberg

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.
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zo 01/12/13 van
11:00 tot 14:00

Groen Apero Lunch - met
bordjes van hier en ginder

Groen

OC De Zolder

axel.degreef@groen.be,
€ 15, € 10 tot 12 jaar

zo 01/12/13 van
14:00 tot 16:30

Repair Café

Christen Gemeenschap Kortenberg

Repair Café, Kapellestraat 74, cgkortenberg@hotmail.com
Kortenberg

ma 02/12/13 van
14:00 tot 16:00

Uit wandelen

KVLV Everberg

Vertrek: Parking
gemeentehuisstraat,
Everberg

02 759 82 60,
j.maes.vandersande@skynet.be,
www.kvlv-everberg.be,
elke maandag in december

woe 04/12/13 om
14:00

Voorlezen en knutselen in
de Bib

De Bib

De Bib, Kortenberg

02 755 22 90,
bibliotheek@kortenberg.be,
www.bibliotheekkortenberg.com
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do 05/12/13 van
13:30 tot 16:30

Creatief in de Hobbyclub!

KVLV Everberg

OC Everberg

02 759 82 60,
j.maes.vandersande@skynet.be,
www.kvlv-everberg.be

vr 06/12/13 en
za 07/12/13 om
19:30

Audiovisuele lezingen ‘Het
mysterie van het lam gods’

GROS, Davidsfonds, vtbKultuur,
Erfgoedhuis, Curieus en seniorenraad
Kortenberg

OC Berkenhof

alsichcan1432@gmail.com,
€ 10 voor het geheel van de 2 lezingen,
ongeacht of u 1 of 2 lezingen bijwoont

za 07/12/13 van
17:30 tot 21:00

26ste pensenkermis

KWB Erps-Kwerps

OC De Zolder

02 759 84 10,
marcelenlieke@telenet.be

za 07/12/13 van
14:00 tot 21:00
zo 08/12/13 van
12:00 tot 17:00

Cadeaudagen in het abdijpark Oxfam-Wereldwinkel Kortenberg

Oude Abdij - Sjaloom,
Abdijdreef 22, Kortenberg

kortenberg@oww.be,
www.oww.be/kortenberg

zo 08/12/13 van
09:30 tot 12:00

Ochtendwandelingen 10 km
te Kortenberg

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 68 13,
www.witlooftrekkers.be

ma 09/12/13 van
20:00 tot 22:00
ma 16/12/13 van
20:00 tot 22:00

KVLV Everberg haakt leuke
knuﬀeldiertjes!

KVLV Everberg

Parochiezaal,
Annonciadenstraat 1,
Everberg

gerda.van.hamme@skynet.be,
www.kvlv-everberg.be

di 10/12/13 van
14:00 tot 17:00

Het juweel door de eeuwen
heen - Machteld de Schrijver

Vl@s Kortenberg

OC Berkenhof

0497 42 54 25,
vlas.kortenberg@scarlet.be,
www.vlaamseactievesenioren.be/kortenberg

woe 11/12/13 om
20:00

Demo: Feestelijk
bloemschikken

Femma Kortenberg

GC Colomba

0485 35 97 97,
femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/kortenberg,
€ 15, leden: € 7,5

van 12/12/13 tot
13/01/14

Expo: De Blinde Muur

Cultuurdienst

Administratief Centrum,
De Walsplein, Kortenberg

02 755 22 83 of 016 40 37 94,
tijdens de openingsuren van het
Administratief Centrum

vrij 13/12/13 van
20:00 tot 22:30

Myanmar, het land van de
glimlach - beeldreportage

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 6, leden: € 5

za 14/12/13 van
15:00 tot 18:00

Herinhuldiging
Vl@s Kortenberg
Heldenhuldezerk
OLt Jozef J.-B. van Dingenen Kortenberg

Kerkhof, Kerkhoﬂaan,
Kortenberg

0497 425 425,
vlas.kortenberg@scarlet.be,
www.vlaamseactievesenioren.be

za 14/12/13 van
16:00 tot 21:00

KVLV op de Kerstmarkt

Chiro Everberg

OC Everberg

02 759 31 44,
sien.beyens@skynet.be

za 14/12/13 van
20:15 tot 23:00

Xander De Rijcke zijn derde show

Kaﬀee Kultura Kortenberg

GC Colomba

www.kaﬀeekultura.be,
VVK: € 9, kassa: € 12

za 14/12/13 van
20:00 tot 21:30

Kerstoptreden

Vocaal Ensemble Thaleia

Sint-Amanduskerk,
Dorpsplein, Erps

dosselaere@gmail.com,
€6

za 14/12/13 van
19:00 tot 22:30

Conek najaarsconcert
Concertband Eendracht Kortenberg ‘Ciao Italia!’ o.l.v. Robby Boone CONEK

Onze-Lieve-Vrouwkerk,
Brouwerijstraat, Kortenberg

www.conek.be,
€7

zo 15/12/13 van
09:10 tot 17:00

Dagtocht 21 km te
Wommersom

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

0473 19 01 26,
www.witlooftrekkers.be

zo 15/12/13 van
10:30 tot 12:00

Bachs laatste reis muzikale vertelling

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
VVK: € 10, kassa: € 12
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ma 16/12/13 van
09:00 tot 12:00

Nieuwe media - koopt
u nu best een gsm, een
smartphone of een tablet?

Lokaal Dienstencentrum

OC Berkenhof

dienstencentrum@ocmwkortenberg.be,
0491 996 224 of 0491 996 226,
gratis

di 17/12/13 van
18:00 tot 20:30

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

Polyvalente zaal van
Rusthuis O-L-V Lourdes,
Dorpsplein 10, Erps-Kwerps

bloed@kortenberg.rodekruis.be

woe 18/12/13

Bloemschikken

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

do 19/12/13 van
13:45 tot 17:45

Senioren dansnamiddag

Senioren Advies Raad Kortenberg

GC Colomba

02 755 22 86,
welzijn@kortenberg.be

vrij 20/12/13 van
20:00 tot 22:00

KVLV Everberg breit mutsen

KVLV Everberg

OC Everberg

patricia.maesschalck@telenet.be,
www.kvlv-everberg.be

vrij 20/12/13 van
20:00 tot 22:00

Bloemschikken

KVLV Everberg

Parochiezaal,
Annonciadenstraat 1,
Everberg

02 759 48 39 (na 19:00),
brigittebrijs@hotmail.com

zo 22/12/13 van
09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km te
Veltem

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 62 41,
www.witlooftrekkers.be

zo 22/12/13 van
18:00 tot 22:00

Kerstfeest

Christen Gemeenschap Kortenberg

OC Berkenhof

cgkortenberg@hotmail.com

do 26/12/13 van
16:00 tot 17:30

‘U zijt wellekome’,
kerstsamenzang voor het
goede doel

Davidsfonds Erps-Kwerps en Kortenberg

Sint-Amanduskerk,
Dorpsplein, Erps-Kwerps

johnny.vrijens@hotmail.com,
www.davidsfonds.be

do 26/12/13 van
18:00 tot 23:00

Avond-kerstwandeling 14 km Wandelclub Witlooftrekkers
naar Leuven

Vertrek: GC Colomba

02 759 83 28, 02 759 54 64,
www.witlooftrekkers.be

vrij 27/12/13 en
ma 30/12/13

Familiezwemdag

Sportdienst

Sportoase Leuven

uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80

vrij 27/12/13 van
09:00 tot 16:00

Grabbelpas Straattheater

Jeugddienst Kortenberg

GC Colomba

02 755 22 85,
http://kortenberg.grabbis.be,
€8

za 28/12/13 om
14:00

Theater in de Bib: ‘De Heksen’

De Bib i.s.m. Cultuurdienst

De Bib, Kortenberg

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be,
€4

ma 30/12/13 van
14:00 tot 17:00

Van oude naar nieuwe spelen
in de Bib

De Bib

De Bib, Kortenberg

02 755 22 90, bibliotheek@kortenberg.be,
www.bibliotheekkortenberg.com

Gemeentebestuur

Site Colomba, Kortenberg

cultuur@kortenberg.be,
02 755 22 83,
gratis

woe 01/01/13 van DAG 1
17:00 tot 19:00

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
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Indien u het gemeentebestuur wilt contacteren,
kunt u terecht op onze webstek www.kortenberg.be
E-mailadressen & telefoonnummers gemeentelijke diensten
algemenezaken@kortenberg.be 02 755 22 20
bibliotheek@kortenberg.be 02 755 22 90
burgerlijkestand@kortenberg.be 02 755 22 30
burgerzaken@kortenberg.be 02 755 22 30
communicatie-it@kortenberg.be 02 755 22 40
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 november gebeuren voor het januarinummer en
ten laatste op 25 december voor het februarinummer. 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 22 97

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 januari 2014. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 november 2013 worden
ingediend. Voorstellen voor het februarinummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 december 2013 worden ingediend. Deze deadline wordt strikt
toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op donderdag 28 november 2013
om 14 u. op de tweede verdieping van het Administratief Centrum.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht
als ze de redactieraad willen bijwonen.

