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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). Sinds 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

Op zaterdag, zondag en feestdagen kunt u van 9 tot 18 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 november: Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
8-10 november: Dr. Van Kets - 02 720 51 77
11 november: Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
15-16 november: Dr. De Clippel - 02 751 76 51
22-23 november: Dr. Van Rossem - 0475 51 78 62
29-30 november: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal,
Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
1-2 november: Dap Animal Care (Dr. Lievens) - 02 759 39 21

Gratis veiligheidsadvies woning

016 85 34 00
diefstalpreventie@politieherko.be - www.politieherko.be

Huisvuilkalender

Dinsdag 4 november: huisvuil
Donderdag 13 november: pmd en gft
Vrijdag 14 november: papier en karton
Dinsdag 18 november: huisvuil
Dinsdag 25 november: pmd en gft
Vrijdag 28 november: snoeihout
Opgelet: op dinsdag 11 november is het containerpark gesloten.
De afvalophaling van die dag is verplaatst naar donderdag
13 november.
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Gratis fietsgraveren

Woensdag 5 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

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 11u.

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

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Wachtdiensten allerlei

Zitdagen RSVZ

Maandag 3 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.

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).

Spreekuur drugs- en alcoholpreventieambtenaar
Sofie Fruyt
Woensdag 12 november van 14 tot 16.30 u.
Maandag 24 november van 17 tot 19 u.
Zaal Hensmans, Administratief Centrum

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
Gemeenteraad van 1 september 2014
•	Gemeenteraadslid Silke Cuypers wordt van 6 oktober tot en met 31
juli 2015 vervangen door Axel Degreef.
•	Gemeenteraadslid Katrijn Willems wordt van 6 oktober tot en met
28 februari 2015 vervangen door Adelia (Lia) Vandeven.
• Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Vierhuizen’ wordt ‘on hold’
gezet. Meer info hierover op blz. 6.
• De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening 2013.
• De gemeenteraad keurde de eerste budgetwijziging voor 2014 en
de aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2019 goed.
• De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de definitieve vaststellingen van de jaarrekeningen over het boekjaar 2013 van de kerkfabrieken van Kortenberg.
• Enkele voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale
correctie op de algemene retributie voor de ophaling en verwerking
van gewoon huisvuil werden aangepast: het bedrag van de toegekende sociale correctie kan nooit hoger zijn dan de totale kost voor
de ophaling van het restafval tijdens het dienstjaar voorafgaand aan
het dienstjaar van de aanvraag. Een Diftar-saldo dat verkregen werd
door toekenning van sociale correcties kan nooit uitbetaald of teruggestort worden.
• De gemeenteraad keurde volgende reglementen, toelagen en overeenkomsten goed:
- het subsidiereglement voor de gemeentelijke erkenning van milieuen natuurverenigingen;
- het subsidiereglement ter ondersteuning van het Kortenbergse
jeugdwerk 2014-2019;

- enkele aanpassingen aan de aan raden, instellingen en verenigingen toegekende toelagen voor het werkingsjaar 2014;
- de samenwerkingsovereenkomst 2014-2019 tussen de provincie
Vlaams-Brabant en de gemeenten voor de sportregiowerking.
• Er zal prijs worden gevraagd voor de opmaak van een circulatieplan
voor het deelgebied Kortenberg Noord. De uitgave wordt geraamd
op 38.000 euro, btw inbegrepen.
• De stookplaats van het Erfgoedhuis in Erps-Kwerps moet worden
vernieuwd. Dit zal gebeuren binnen de kaderovereenkomst die werd
afgesloten tussen de gemeente Kortenberg en Iverlek om energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energieefficiëntie te ondersteunen. Het isoleren van het dak van het Erfgoedhuis zal op een
later tijdstip gebeuren. De kostprijs van de werken wordt geraamd
op 42.491,45 euro inclusief btw. Er wordt een bijkomend budget
voorzien voor eventuele meerwerken ter waarde van een tiende van
dit bedrag.
• Buurtweg nr. 17, gelegen in de Wijnegemhofstraat in deelgemeenten Meerbeek-Everberg zal worden verlegd en verlengd. De nieuwe
ligging van de buurtweg zal een betere verbinding maken met
andere (trage) wegen en daardoor meer en intensiever gebruikt
kunnen worden dan de buurtweg op de huidige locatie. Er zal geen
meerwaarde worden betaald aan de eigenaar van de grond waarop
de verplaatste buurtweg zal komen te liggen.
• Ook volgende punten werden besproken: het onderhoud van de
gemeente, bewegwijzering van de wijk ‘Negenhoek’ tijdens de werken, fietsoversteekplaats, het gemeentelijk beleid in verband met
landbouw, de resultaten van de metingen van het sluipverkeer.

Volgende gemeenteraad
Maandag 3 november 2014
De gemeenteraad begint 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 administratieve diensten en Bib november
Het Administratief Centrum zal gesloten zijn op zaterdag 1 november en op zaterdag 8, maandag
10 en dinsdag 11 november 2014. Die dagen kunt u ook niet terecht in de Bib.
De politiehuizen van Kortenberg en Herent zijn op zaterdag 1 november, maandag 10 en dinsdag
11 november gesloten. In dringende gevallen kunt u terecht op het noodnummer 101. Op zaterdag
8 november kunt u van 9 tot 13 u. wel terecht in het politiehuis van Kortenberg - niet in Herent
(steeds gesloten op zaterdag).
Het containerpark in de Noodbosweg 100 te Kortenberg is gesloten op zaterdag 1 november en op
dinsdag 11 november, maar is wel geopend op 8 en 10 november.

4

Zoeklicht · Kortenberg
november 2014

Dossier elektriciteitsschaarste
Elektriciteitsschaarste, het
afschakelplan, een algemene black-out
vermijden … nuttige informatie en tips
Deze winter is de kans op stroomschaarste reëel.
Laten we er samen iets aan doen!

Een stroomtekort? Hoe kan dat?
Elektriciteitsschaarste treedt op als de productie sterk daalt en
er geen elektriciteit in voldoende hoeveelheden kan worden
ingevoerd om aan de vraag van de consumenten te voldoen.
De federale overheid en Elia, de beheerder van het transmissienet voor
elektriciteit, zien er voortdurend op toe dat het aanbod van en de vraag
naar stroom in ons land in evenwicht is. Maar komende winter staan we
er slecht voor. 3 van onze 7 kernreactoren zijn immers gesloten, waardoor onze productie fors verkleint. Dit betekent dat als we over heel
Europa te kampen krijgen met een lange periode van hevige koude en
tegelijk met een afwezigheid van wind, onze mogelijkheden van elektriciteitsaankoop bij de buurlanden beperkt zijn. De kans op een
stroomtekort wordt dan reëel.
Behalve bij een onvoorzien incident, kunnen we op voorhand een risico op
stroomtekort vaststellen en erop anticiperen. Elektriciteit in grote hoeveelheden opslaan is helaas niet mogelijk. Maar als ieder van ons zijn elektriciteitsverbruik maximaal beperkt zodra er een tekort wordt aangekondigd, kunnen we een stroomtekort vermijden. We weten allemaal dat als
we te veel toestellen tegelijk op hetzelfde stopcontact aansluiten, de
zekering springt. Wel, dit geldt ook voor het land: als we veel meer verbruiken dan er op het net beschikbaar is, wordt de voorziening afgesloten
om technische problemen op grote schaal te voorkomen.

Er bestaan preventieve oplossingen
We moeten alles in het werk stellen om een lokale afschakeling of algemene black-out te vermijden! De federale regering heeft hiervoor al stappen ondernomen.
De productie met andere middelen dan kernenergie aanvullen (strategische voorraad), invoerovereenkomsten uitbreiden, de elektriciteitsmarkt in evenwicht brengen, zijn maatregelen die al worden geïmplementeerd. Maar deze acties volstaan misschien niet; vooral niet als
onze buurlanden eveneens het hoofd moeten bieden aan slechte
weersomstandigheden, met een sterke stijging van hun energieverbruik als gevolg.

Daarom zullen er bij een dreigend tekort grootschalige maatregelen
worden getroffen om het verbruik te beperken:
• overheidsbesturen, ondernemingen, handelszaken wordt gevraagd
hun consumptie drastisch te verminderen;
• openbare verlichting van monumenten en autosnelwegen kan worden uitgeschakeld, evenals decoratieve publieke, commerciële of
privébuitenverlichting;
• ook kan een beperking van het openbaar vervoer (treinen, trams,
metro’s) worden overwogen.
Maar we doen ook een beroep op u! Als antwoord op een uitzonderlijke situatie moeten we allemaal samen ons steentje
bijdragen.

Het afschakelplan? Waarom?
Afschakeling is de ultieme maatregel om een algemene
black-out te voorkomen.
Als we er met preventieve maatregelen niet in slagen om het algemene
stroomverbruik in ons land voldoende te doen dalen, dan is er geen
andere oplossing dan de elektriciteitsvoorziening in sommige regio’s af
te sluiten. Deze tijdelijke stroomonderbrekingen gedurende de verbruikspiek (van 17 tot 20 u.) noemen we het afschakelplan.

Samen kunnen we een afschakeling helpen
vermijden
Als we allemaal een inspanning doen om ons stroomverbruik
te beperken, kunnen we een afschakeling helpen vermijden!
Dit geldt zowel voor de inwoners van de gemeenten die met een
afschakeling te maken kunnen krijgen, als voor de andere mensen. Vele
kleintjes maken één grote. Laten we er dan ook iets aan doen, niet
alleen voor onszelf en onze kinderen, maar ook voor onze grootouders,
familie of vrienden, ondernemingen, … want iedereen kan er rechtstreeks bij betrokken zijn.
7 dagen vóór een effectief risico op een stroomtekort maken de
bevoegde ministers de bevolking attent op de noodzaak van een vermindering van onze elektriciteitsconsumptie. In laatste instantie, als
onze inspanningen niet voldoende zijn, zullen ze op de vooravond van
een eventueel tekort beslissen welke distributiecabines worden afgeschakeld. Deze cabines zijn gegroepeerd in zes ‘schijven’ verdeeld over
het hele land.
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U wordt 24 uur op voorhand op de hoogte gebracht van de kans dat u
de dag nadien, tussen 17 en 20 u. ongeveer, zonder stroom wordt
gezet. U kunt zich dus voorbereiden.
Meer informatie over het risico op schaarste in België en hoe u een
afschakeling kunt helpen vermijden, vindt u op www.economie.fgov.be.

Zich voorbereiden op een stroomonderbreking
Wat te doen vóór een aangekondigde stroompanne?
Vermijd verspilling en verminder uw
consumptie
• Schakel onnodige verlichting uit.
• Zet uw thermostaat lager en trek een pull aan.
• Zet de elektrische apparaten in stand-by volledig uit (dus: de stekker
uittrekken).
• Vermijd het gebruik van strijkijzer, wasmachine, droogkast, fornuis,
microgolfoven, afwasmachine of stofzuiger, behalve als het absoluut noodzakelijk is. Gebruik die toestellen bij voorkeur na 22 u.
• Moedig uw vrienden aan hetzelfde te doen.
Bij een aangekondigde stroompanne van
enkele uren
• L aad uw gsm op (maar hou er rekening mee dat de mobiele en
vaste telefoonnetwerken verstoord kunnen zijn tijdens een elektriciteitspanne).
• Maak een urgentiekit, met onder andere een radio op batterijen, een
zaklamp, theelichtjes (bij voorkeur in een houder), eventueel medicijnen, dekens, warme kledij, …
• Voorzie eten dat koud kan gegeten worden en warm water in thermosflessen (bijvoorbeeld voor babyflesjes).
• Houd uw diepvriezer goed gesloten (een stroomonderbreking van 3
à 4 uren doet uw eten niet ontdooien) en leg er een zak ijsblokjes in
ter controle na de stroomonderbreking.
• Verwittig uw kennissen, familie en kwetsbare buren.
• Op de dag van de aangekondigde panne: als een familielid elektrisch medisch materiaal nodig heeft, ga dan met hem/haar naar
een ziekenhuis.
Opgelet
Als u een stroomgroep koopt, laat ze installeren door een professional
om het risico op kortsluiting te beperken. Hoe krachtiger de stroomgroep, hoe hoger het risico.
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Wat te doen tijdens een aangekondigde
stroomonderbreking?
Enkele tips om u het leven gemakkelijker te
maken tijdens een stroompanne
• Trek uw gevoelige elektrische apparaten (tv, computer) uit om
schade te vermijden als gevolg van een te hoge spanning of heropstart.
• Zet om dezelfde redenen de thermostaat van uw centrale verwarming op het minimum.
• Beperk verplaatsingen met uw wagen.
• Luister naar de media (via een radio op batterijen of autoradio).
• Gebruik eerder zaklampen (of theelichtjes in houders) dan kaarsen.
• Zet theelichtjes (desnoods kaarsen) in een houder en zet ze op een
niet-ontvlambaar oppervlak. Laat ze nooit zonder toezicht en blaas
ze uit voor u gaat slapen.
• Open uw koelkast of diepvriezer niet onnodig.
• Telefoneer enkel als het nodig is om het netwerk niet te overbelasten
(bij stroomonderbreking ondervindt het telefoonverkeer hinder).
• Sluit ramen en deuren om de warmte in huis zo goed mogelijk te
behouden.
• Als u op gas, mazout, kolen of hout verwarmt, zorg dan voor voldoende verluchting en voorkom koolstofmonoxidevergiftiging.
• Houd een lichtschakelaar in aan-positie om te weten wanneer de
stroom hersteld is.

Wat te doen na een stroomonderbreking?
Wanneer de elektriciteit opnieuw wordt
ingeschakeld, houd rekening met volgende
adviezen
• Z et al uw elektrische apparaten niet tegelijkertijd opnieuw aan om
het risico op een nieuwe onderbreking te verkleinen. Geef
het elektriciteitssysteem de tijd om zich te stabiliseren en vermijd
zo een overbelasting van het netwerk.
• Controleer of het voedsel in uw koelkast en diepvriezer niet bedorven is. Als u twijfelt, gooit u het best weg, uw gezondheid primeert.
• Bij wijze van controle kunt u een zak met ijs in uw diepvriezer leggen. Als u merkt dat het ijs gesmolten is en daarna terug bevroren,
dan is er een grote kans dat uw eten bedorven is.
• Als de deur van uw diepvriezer gesloten bleef, kan het voedsel
gedurende 24 tot zelfs 36 uren bevroren blijven tijdens een panne,
afhankelijk van de temperatuur. In dat geval is het veilig om het
voedsel nog te consumeren.
• Als u tijdens de stroomonderbreking zaken uit uw urgentiekit (zie
tips in ‘Wat te doen vóór een stroompanne’) gebruikte, denk er dan
aan de kit opnieuw aan te vullen voor een volgende noodsituatie.
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• Ga na of alles in orde is met uw kennissen, familie en kwetsbare
buren.

Ook in Kortenberg (met name in deelgemeenten Everberg en Meerbeek)
zijn een aantal straten opgenomen in dat afschakelplan.

Opgelet
Als u een noodgenerator gebruikt, mag u deze niet verder gebruiken
wanneer de stroom wordt hersteld. Schakel deze terug uit om een kortsluiting te vermijden.

Opgelet
De lijst van straten per gemeente geeft aan waar mogelijk een afschakeling gebeurt. De stroom bij de netgebruikers komt immers niet elke
dag vanuit dezelfde cabine of vertreklijn. Of men wel of niet stroom
blijft krijgen tijdens een afschakeling hangt af van de manier waarop de
netten geschakeld zijn op dat ogenblik en of een cabine / vertreklijn
waarmee men dan verbonden is wel of niet in dienst blijft. De informatie in de lijst is dus indicatief en vormt slechts een momentopname van
de netinfrastructuur die voortdurend aan wijzigingen kan onderhevig
zijn. Als een straatnaam niet voorkomt in de lijst, betekent dit wel dat
de betrokken straat niet opgenomen is in het afschakelplan.

Hoofdgemeenten en straatnamen die
voorkomen in het afschakelplan
De lijsten van hoofdgemeenten en straatnamen op het werkingsgebied
van Eandis die voorkomen in het afschakelplan van de federale overheid
dat in geval van energieschaarste van toepassing zal zijn, vindt u op de
webstek van Eandis: www.eandis.be/eandis/energieschaarste.htm.

Ruimtelijke Ordening
GEMEENTEBESTUUR

RUP Vierhuizen ‘on hold’

Het college van burgemeester en schepenen van Kortenberg heeft, naar
aanleiding van de 145 bezwaarschriften die tijdens het openbaar
onderzoek werden ingediend omtrent het ontwerp-RUP Vierhuizen, het
dossier ‘on hold’ gezet.

eindadviezen omtrent de volgende thema’s: dat de communicatie rond
het project intensiever mag zijn en dat er oplossingen moeten worden
uitgewerkt voor de gevolgen van het project op enerzijds de waterbeheersing en anderzijds de mobiliteit in het projectgebied.

Het college wil hiermee aantonen dat het de opmerkingen van de
inwoners ter harte neemt.

Hoewel de GECORO alleen bevoegd is voor aspecten inzake ruimtelijke
ordening en niet voor de aspecten die in de eindadviezen aan bod
komen, besliste het bestuur toch om het project tijdelijk on hold te
zetten omdat deze bekommernissen ook al duidelijk waren gebleken
tijdens vroegere, rechtstreekse contactmomenten met omwonenden
en inwoners. Het gemeentebestuur wil nu eerst een duidelijk en overtuigend antwoord formuleren op de bezwaren en zo een breder en
steviger draagvlak creëren voor de verdere ontwikkeling van dit project.
Wanneer dat antwoord klaar is en hierover duidelijk gecommuniceerd
is, kan een nieuw openbaar onderzoek volgen.

Met het RUP Vierhuizen wil de gemeente zorgen voor meer betaalbare
woningen en bouwgronden om te vermijden dat jongeren uit onze
gemeente bij gebrek daaraan moeten verhuizen.
De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) heeft alle
bezwaarschriften in verband met de ruimtelijke inplanting besproken
en de meeste ook weerlegd. De GECORO formuleerde wel drie
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PRUP Weekendverblijven, deel-RUP Den Tomme: stand van zaken

Op 26 november 2013 trad het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(PRUP) Den Tomme in werking. Dit PRUP maakt het voor de inwoners
van Den Tomme te Meerbeek mogelijk, mits het stedenbouwkundig
aanvragen van een functiewijziging (van recreatiezone naar zone voor
kleinschalig sociaal wonen), permanent kleinschalig te wonen.

deze kavels een rechtszekerheid inzake permanente bewoning voor de
huidige en toekomstige eigenaars.

Binnen het jaar (tot op heden) hebben 146 van de in totaal 173 kavels
een stedenbouwkundige vergunning verkregen. Van deze 146 kavels
ontvingen er 77 een volledige stedenbouwkundige vergunning. De
overige 69 kavels verkregen een gedeeltelijke stedenbouwkundige vergunning. Dankzij deze stedenbouwkundige vergunningen genieten al

Er blijven 7 kavels over waarvoor tot op heden geen aanvraag werd
ingediend. De bestemming van de bebouwing op deze kavels blijft
recreatie. Wanneer de eigenaars toch een functiewijziging overwegen,
kunnen zij een aanvraag indienen bij de dienst ruimtelijke ordening van
de gemeente.

GEMEENTEBESTUUR

Voor 18 kavels moeten de ingediende dossiers nog vervolledigd worden
door de aanvragers. Voor 2 kavels is een openbaar onderzoek lopende.

Bepaal mee de toekomst van de ruimtelijke ordening van Kortenberg

De gemeente is ongeveer een jaar geleden gestart met de opmaak van
een omgevingsanalyse voor het grondgebied van Kortenberg.
Hiervoor werd het stedenbouwkundig studiebureau
BRUT in samenwerking met de landschapsarchitecten van LAND aangesteld. De bedoeling van de
omgevingsanalyse is om de toekomstige ruimte-

lijke ontwikkelingen in de gemeente in goede banen te leiden en ze te
kaderen binnen een duidelijke toekomstvisie.
Vandaag zitten we voorbij de helft in dit proces. Een eerste analyse en
evaluatie van de bestaande ruimtelijke troeven van de gemeente werd
reeds met de inwoners van Kortenberg besproken tijdens een tocht
langsheen verschillende kernen en plekken in december van vorig jaar.
Uit dit overlegmoment is heel wat informatie gekomen die in de analyse, evaluatie en ontwerpen werd verwerkt.
Nu is het ontwerpend onderzoek afgewerkt. Dit wil zeggen dat voor
alle plekken en thema’s die in de omgevingsanalyse aan bod komen
ruimtelijke voorstellen werden uitgewerkt. Deze ideeën willen de ontwerpers met u als Kortenbergse inwoner delen. Ze willen, net als het
gemeentebestuur, weten wat u ervan denkt. De ontwerpers willen
graag uw opmerkingen en aanvullingen verzamelen om deze te kunnen verwerken in de definitieve omgevingsanalyse.
Van 3 tot en met 21 november wordt het plan tentoongesteld in de
inkomhal van het Administratief Centrum van Kortenberg. In een
ideeënbus kan iedereen zijn suggesties achterlaten. Er worden tevens
panelen opgesteld in de dorpskernen van de deelgemeenten van
Kortenberg. Tot slot worden de resultaten ook voorgesteld tijdens de
Inspiratiemarkt op zaterdag 22 november in GC Colomba (zie artikel op blz.
18).

BRUT architecture and urban design in samenwerking met LAND landschapsarchitecten.
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Gas en elektriciteit: Durf vergelijken!

De voorbije jaren was de V-test ontzettend populair. Veel gezinnen vergeleken via deze test de prijs die ze betaalden voor gas en elektriciteit.
Een groot aantal consumenten veranderde ook van leverancier. Sinds
enkele jaren is de overstap naar een andere leverancier immers gratis.
Toch is daarmee de kous niet af. ‘Blijf vergelijken!’, is de boodschap.
Zonder het te beseffen, betaalt u ondertussen misschien meer dan de
prijs waarop u oorspronkelijk intekende. Het is daarom aan te raden om
de V-test regelmatig (minstens één keer per jaar) uit te voeren.
Betaalt u teveel voor uw gas of elektriciteit? Aarzel niet en kom op
woensdag 19 november langs bij het woonloket van Woonwijzer
Midden-Brabant om uw energieprijs te vergelijken. Breng hiervoor uw
laatste jaarafrekening mee. Afspraak in het Administratief Centrum,
zaal Hensmans, van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.

Kunt u op 19 november niet komen? Contacteer Greet Boes van het
woonloket van Woonwijzer Midden-Brabant, en maak een afspraak op
een ander moment. Elke woensdag van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
is het woonloket in het Administratief Centrum van Kortenberg open.
Op donderdagnamiddag kunt u op afspraak komen.

Milieu
GEMEENTEBESTUUR

Gratis inzamelperiode bladafval op het gemeentelijk containerpark

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 zal deze door
de gemeentelijke diensten verwijderd worden.
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Dag van de Natuur: Koester het Silsombos
Meer info:
Ewoud l’Amiral: 0476 26 16 34 of
ewoud.lamiral@natuurpunt.be, www.silsombos.be
Milieudienst: milieu@kortenberg.be of 02 755 22 18

Op zondag 16 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 Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente
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 mee te helpen
met het maaibeheer aan de Zevenster. Wat ooit een populierenplantage
was, zal zo 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 in het teken
van natuurbeheer. De activiteit is gratis en is niet toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. Laarzen zijn aangewezen.
De ‘Dag van de Natuur’ vindt plaats aan de Zevenster in Erps-Kwerps,
bereikbaar via het Sint-Pietersplein in Kwerps. Er zullen pijltjes hangen
naar de evenementlocatie.

Uw tuin klaarmaken voor de winter met compost
In de herfst bereiden planten
zich voor op de koude periode
die eraan komt. Eenjarige planten vormen zaad en meerjarige
planten laten hun kwetsbare
delen afsterven. Sommige
planten trekken zich terug tot
onder de bodem, andere laten
alleen bladeren vallen. Wat
overblijft wordt beschermd
door een stevige schorslaag of
een extra geïsoleerde knop.
In de herfst gebruikt u best geen meststoffen want deze geven de planten een extra groeistoot, waardoor de plant verzwakt en gevoeliger
wordt voor vorst. U gebruikt beter extra bodemverbeteraars, zoals compost. Compost houdt het humusgehalte in de bodem op peil.
Door compost (professionele of eigen compost) in de herfst toe te dienen,
kan de humus gedurende vele maanden de bodem indringen en door het

EcoWerf verkoopt voorverpakte compost in het containerpark
(Noodbosweg 100, 3070 Kortenberg). Voor een zak van 40 liter
betaalt u 3 euro. Voor het afhalen van compost in bigbags, met een
aanhangwagen of in bulk kunt u terecht bij het milieubedrijf in
Wilsele (Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven). Grote hoeveelheden kunt u ook aan huis laten leveren. Meer informatie over de
samenstelling, het gebruik of de aankoop van compost:
www.ecowerf.be of 016 28 43 00.
bodemleven ‘verwerkt’ worden. Een laagje opengeharkte compost in het
gazon verdwijnt na enkele regenbuien in het bodemoppervlak. Rond
struiken, fruitbomen, in de borders en in de moestuin mag een dikkere
laag komen.
Laat ook de afgevallen bladeren of dode stengels zoveel mogelijk liggen. Dit
dood materiaal vormt een beschermde winterjas voor alle plantjes die eronder leven. Planten die sterk vorstgevoelig zijn, kunt u beschermen met een
extra laag bladeren en stro. Zorg er wel voor dat alles luchtig blijft.
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Ban afval uit uw dagelijkse leven
Volg een afval-ontwenningskuur tijdens de Afvalpreventieweek van EcoWerf
Hebt u ook genoeg van overtollige kilo’s afval en geen idee hoe u dit
moet aanpakken? EcoWerf biedt u tijdens de Afvalpreventieweek van
22 november tot en met 29 november dé oplossing. Volg een
demonstratie ‘koken zonder of met restjes’, volg de weg van uw afval
achter de schermen van EcoWerf of maak iemand gelukkig met uw
afgedankte spullen op het geefplein.
Deelnemen aan al deze activiteiten is volledig gratis maar inschrijven via
Vormingplus (op www.vormingplusob.be of via 016 52 59 00) is verplicht.

Het volledige programma van de
Afvalpreventieweek vindt u op www.ecowerf.be en op www.vormingplusob.be.
De Afvalpreventieweek kadert in de
Europese Week van de Afvalvermindering.
Wereldwijd worden er tijdens deze week acties georganiseerd om afval te
verminderen, te hergebruiken en te recycleren.

Breng uw gebruikte frituurolie of -vet gratis naar het containerpark voor recyclage!
Wist u dat…
circa 27.000 ton frituurvetten en -oliën jaarlijks
verkocht worden in België voor huishoudelijk
gebruik. Na gebruik blijft er ongeveer 76,8 %
van over als afvalstroom. Uit afvalcijfers blijkt
dat iets minder dan 50 % van de overblijvende
afvalstroom selectief wordt ingezameld via de
containerparken. Dit is een redelijk positief
resultaat, maar het kan beter…
Waarom is het belangrijk om uw
gebruikte frituurvetten en –oliën te
laten recycleren?
Allereerst omdat ze het milieu kunnen vervuilen. Als u ze weggiet via de riolering, kunnen gebruikte frituurvetten en –oliën de
afvoer verstoppen, het oppervlakte- en
grondwater vervuilen, of problemen veroorzaken in de waterzuivering. Dit geldt ook voor vetten en oliën die in de
vuilniszak weggegooid worden. Deze gewoonten zijn onaanvaardbaar,
want uw gebruikte frituurvetten en -oliën correct recycleren is zeer
eenvoudig.
U giet de inhoud van uw friet- of fondueketel in een plastic fles (bijvoorbeeld de oorspronkelijke verpakking van uw frituurolie) en brengt
ze naar het containerpark van uw gemeente. Meer niet! Bovendien kunt
u van 27 oktober tot 28 november op de milieudienst van de
gemeente gratis trechters en aftelstrips verkrijgen.

Waarvoor worden de ingezamelde frituurvetten en –oliën gebruikt?
• Productie van biodiesel: door opzuivering en chemische omzetting wordt een brandstof gemaakt die
rechtstreeks in een dieselwagen getankt kan worden;
• E nergetische valorisatie: door de gebruikte vetten
en oliën te verbranden in aangepaste motoren
wordt warmte en elektriciteit opgewekt;
• Oleochemie: de gezuiverde vetten en oliën kunnen
gebruikt worden voor omzetting in industriële
producten zoals detergenten en smeermiddelen,
maar ook in kaarsen.
Hoe uw frituurvet of -olie optimaal gebruiken?
• Warm uw frituurvet of -olie tot maximum 175°C
en idealiter niet hoger dan 170°C;
• Verlaag de thermostaat wanneer er niet gefrituurd
wordt;
• Verwijder ijs van diepvriesproducten en spoel de aardappelen met
water voor het bakken;
• Frituur niet te veel tegelijk, anders daalt de temperatuur van uw
frituurvet of -olie te sterk;
• Bak de frietjes niet te bruin. Goudgeel is ideaal;
• Verwijder de verbrande bakresten uit de friteuse na elk gebruik;
• Vermeng nooit verschillende oliën of vetten en vul ze nooit aan bij
gebruikte olie of vet;
• Ververs de olie of het vet op tijd. Volg de raadgevingen op de verpakking.
Gebruik eventueel de aftelstrips die gratis te krijgen zijn op de milieudienst.
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Gebruik geen pesticiden
TIPS NOVEMBER:
Alternatief onkruidbeheer
Het is stilaan kouder geworden en het leven in de siertuin ligt zo goed als stil. In de moestuin is wel nog wat te beleven. Verschillende groentegewassen kunnen tot laat in het jaar geoogst worden of overleven zelfs tot volgend voorjaar. Maar ook in de winter kunnen deze gewassen
aangetast worden door ziekten. Het gaat voornamelijk over schimmelziekten.
• S pinazie kan aangetast worden door de grauwe schimmel. Dan gaan de bladeren slap hangen. De voet van de krop rot en is bedekt met
grijsbruin schimmelpluis;
• Veldslag, winterui en koolgewassen zijn gevoelig voor de witziekte. Bij een aantasting door de witziekte verschijnen er eerst gele vlekken op
de bladeren, daarna grijs schimmelpluis en sterven de bladeren af;
• P rei kan te lijden hebben onder de papiervlekkenziekte of roest. Door de papiervlekkenziekte ontstaan grote, witte, verdroogde, perkamentvlekken op de bladeren. De randen van de vlekken vertonen vaak donkergroene plekken. De bladeren gaan knikken bij aantasting en sterven
ten slotte af. Bij roest ontstaan kleine oranje sporenhoopjes die openbarsten. De aangetaste plantendelen verkleuren, kunnen verwelken of
sterven af.
Al deze ziekten kunnen op een zelfde manier voorkomen of bestreden worden.
Preventieve maatregelen
• Toepassen van algemene teeltmaatregelen:
- de juiste standplaats zodat de plant sterk genoeg is om schimmelinfecties te weerstaan;
- het gebruik van resistente rassen;
- maatregelen die erop gericht zijn de plant sneller te laten opdrogen. Sporen kunnen immers alleen maar ontkiemen op een vochtige plant.
Een voldoende ruime plantafstand werkt snelle droging in de hand. Een winderige standplaats en kruidvrij gehouden percelen ook;
- vermijd overbemesting want dat maakt planten extra gevoelig voor schimmels;
- een goede bodemstructuur en een actief bodemleven;
• S puiten met een heermoesextract versterkt de plant. Gebruik 1 kilogram vers of 150 gram droog materiaal op 10 liter water. Laat 15 minuten
koken en 12 uur trekken. Zeef en verdun 10 keer. Behandel de planten om de drie weken.
Alternatieve bestrijdingsmogelijkheden
• Verwijder aangetaste plantendelen;
• C ompostextract onderdrukt bladschimmels. De extracten worden bereid bij 15 tot 25°C door de compost minstens 1 week, maximaal 2 weken
in water te laten weken. Neem hiervoor een verhouding van 2 liter (ongeveer 1,4 kilogram) compost op 10 liter water. Roer het mengsel
dagelijks. Zeef daarna de oplossing door een linnen doek om de grove resten uit de oplossing te halen. Gebruik dit extract onverdund, in een
dosis van 1 tot 1,5 liter per m².
Meer tips: www.zonderisgezonder.be en www.ecologischlogisch.be
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Welzijn
GEMEENTEBESTUUR

Openstelling kandidatuur voor voorzitter / ondervoorzitter / secretaris
Welzijnsraad

De Welzijnsraad is een gemeentelijke adviesraad die het welzijn van de
Kortenbergse bevolking op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak wil
bevorderen en zich vooral bezighoudt met advisering voor een doeltreffend welzijnsbeleid gericht op de behoeften van onze inwoners.

Het college van burgemeester en schepenen zal, volgens de statuten,
de voorzitter/ondervoorzitter en secretaris aanstellen voor 3 jaar.
Kandidaturen mogen vóór 1 december bezorgd worden aan Michèle
Geets, dienst Welzijn, De Walsplein 30, 2de verdieping, tel. 02 755 22 86,
fax 02 755 22 21 of welzijn@kortenberg.be.

Hebt u de nodige kennis over welzijn, dan zou het fijn zijn als u kandidaat
voorzitter/ondervoorzitter/secretaris wilt zijn. De opdracht bestaat uit:
• verslag opmaken van de vergadering;
• op regelmatige basis overleggen met de schepen en de leden van
de Welzijnsraad;
• voorzitten, coördineren Welzijnsraad, plannen acties, …

OCMW
GEMEENTEBESTUUR

Dagopvang dicht bij u thuis

Nood aan gezelschap, een verzorgende hand, een leuke activiteit? Dan is
NOAH Kortenberg misschien wel iets voor u. NOAH is een dagverzorgingshuis van Familiehulp en staat voor Nabijheid, Opvang, Aandacht en
Huiselijkheid. Dit initiatief wordt opgestart door het OCMW in samenwerking met de gemeente Kortenberg.
U kunt er, samen met een verzorgende van Familiehulp en andere mensen, een gezellige, huiselijke dag doorbrengen. In NOAH Kortenberg - in
de serviceflats Dry Coningen - moet niets, u kiest zelf waar u zin in hebt:
de krant lezen, een cake bakken, een film bekijken, koffiekletsen, … U
kunt er ook terecht voor een (lichaams)verzorging, een douche, haar- en
baardverzorging, nagelverzorging, …
Gezelligheid en huiselijkheid staan centraal.

De kostprijs bedraagt 3,5 euro per uur.
Tijdstip: vanaf 1 december elke werkdag van 8.30 tot 16.30 u., een hele of
een halve dag. Deelnemers kiezen zelf wanneer en hoe vaak ze komen.
Men kan ook eerst een gratis kennismakingsbezoek brengen. Inschrijven
is verplicht en is nu al mogelijk.
Meer info en inschrijven:
Familiehulp Leuven, 016 29 81 30, leuven@familiehulp.be
OCMW Kortenberg, 0491 996 227 (Heidi Janssens),
thuisdiensten@ocmwkortenberg.be
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Jeugdwerking Kortenberg
Op 1 augustus 2014 begon maatschappelijk werkster Gielke Claes als voltijds jeugdwerker bij het OCMW van Kortenberg. Het OCMW heeft immers
de bestrijding van kinder- en jeugdarmoede in Kortenberg als een prioriteit in zijn meerjarenplan opgenomen.
Gielkes functie houdt in dat zij aan de slag zal gaan met alle kinderen,
jongeren, ouders, grootouders, … van Kortenberg die een probleem
ervaren of een vraag hebben. Dit kunnen kleine, alledaagse vragen zijn,
maar ook grote vragen of problemen waar de hulpvrager geen raad mee
weet. Daarnaast zal zij verschillende projecten opzetten die het bevorderen van de ontwikkeling en toekomstperspectieven van kinderen en jongeren als doel hebben.

u gewoon uw hart wilt luchten bij
iemand bent u steeds meer dan
welkom.
Gielke is bereikbaar van maandag
tot vrijdag (behalve woensdagnamiddag) in het OCMW van
Kortenberg, De Walsplein 30. Op woensdagnamiddag vindt u Gielke in
het Lokaal Dienstencentrum in OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg.
Contactgegevens Gielke:
02 755 23 17 of 0491 996 229
gielke.claes@ocmwkortenberg.be
Facebook: jeugdwerker Kortenberg

Wanneer u contact met Gielke opneemt zal zij voorstellen om bij u op
bezoek te komen. Zo kunt u uitgebreid kennismaken in een vertrouwde
omgeving. Natuurlijk bestaat er ook steeds de mogelijkheid om een
afspraak te maken op het OCMW als u dit verkiest. Samen wordt er naar
uw vraag gekeken en wordt op zoek gegaan naar een mogelijke oplossing
of bekeken welke verdere stappen er gezet moeten worden. Ook wanneer

Opladen budgetmeter gas en elektriciteit
Mensen die gedropt worden door een commerciële leverancier omwille
van onbetaalde gas- en/of elektriciteitsfacturen komen bij de sociale
leverancier Eandis terecht. Er wordt dan standaard een budgetmeter
geplaatst. Deze budgetmeter werkt met een oplaadbare kaart zodat men
alleen energie kan verbruiken zolang er geld op de kaart staat.
De budgetmeter kan worden opgeladen in een oplaadpunt. In Kortenberg
vindt u het oplaadpunt aan het onthaal van het Administratief Centrum
waar een betaalterminal is geïnstalleerd.

Men laadt een bepaald bedrag op met de bankkaart. Dit bedrag wordt
vervolgens overgebracht op de oplaadkaart die men thuis in de budgetmeter steekt en zo opnieuw over stroom kan beschikken.
Het is belangrijk om voldoende reserve te voorzien op de budgetmeter
zodat men niet terugvalt op het noodkrediet.
Wanneer u een budgetmeter voor aardgas hebt, hebt u er belang bij uw
budgetmeterkaart tijdens de zomermaanden regelmatig op te laden, ook
al verbruikt u tijdens die periode minder gas. Zo spaart u een reserve bij
mekaar voor de koudere wintermaanden waarbij uw verwarmingskosten
hoger oplopen.
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Lokaal Dienstencentrum
op de hoogte blijven van de activiteiten en dienstverlening van het Lokaal
Dienstencentrum? Schrijf u in op de elektronische nieuwsbrief
Wilt u steeds op de hoogte blijven van de activiteiten en dienstverlening van het Lokaal Dienstencentrum, dan kunt u zich inschrijven
op een elektronische nieuwsbrief. Dit doet u door onderaan de
startpagina van de webstek van het OCMW (www.ocmwkortenberg.be) te klikken op de link om in te schrijven. De nieuwsbrief
van het Lokaal Dienstencentrum verschijnt minstens drie maal
per jaar en u vindt er alle info over de activiteiten die het

Dienstencentrum organiseert en de dienstverlening die het Lokaal
Dienstencentrum u aanbiedt.
Inschrijven is eenvoudig. Wenst u zich nadien terug uit te schrijven, dan
kan dit via een link die u terugvindt in de rechterbovenhoek van elke
nieuwsbrief. Uiteraard wordt uw privacy gerespecteerd en worden uw
gegevens nooit aan derden doorgegeven.

Ouderen in het verkeer
Tijdens de ‘ouderenweek’ van 17 tot 23 november nodigen wij u uit op
onze ‘verkeersquiz’. Bent u nog mee met alle verkeersregels? Waar moet
u als deelnemer in het verkeer allemaal rekening mee houden?

Iedereen kan zich inschrijven, proberen kan geen kwaad.
Praktische info
Donderdag 20 november van 14 tot 16 u.
Gratis
Dienstencentrum, OC Berkenhof, ontmoetingsruimte
Inschrijven vóór 14 november via
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be of 0491 996 224

De vereniging Vl@s, het Lokaal Dienstencentrum en de
Gemeentelijke Adviesraad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid
(GAMV) sloegen de handen in elkaar en stelden samen met een
rijschool een verkeersquiz samen. Ga de uitdaging aan en kom
deelnemen aan deze verkeersquiz en infonamiddag.

Persoonsverzorging in de serviceflats
Sinds 1 september beschikken de serviceflats op de Leuvensesteenweg 190
over een ruimte voor persoonsverzorging. Deze ruimte staat ook ter beschikking van de bezoekers van het Lokaal Dienstencentrum. U kunt er meerdere
keren per maand terecht voor haarverzorging, pedicure en manicure.
U kunt een overzicht van de specifieke dienstverlening, de prijs en de aanbieder afhalen of opvragen bij het Dienstencentrum. Wilt u gebruik maken
van deze dienstverlening, maak dan ten laatste tien dagen op voorhand
een afspraak. Dat doet u via dienstencentrum@ocmwkortenberg.be of
0491 996 224, of aan het onthaal van het dienstencentrum.
De opening van deze ruimte voor persoonsverzorging kadert in één van
de opdrachten vanuit het ministerie voor dienstencentra, ‘Hulp bij het
dagelijks leven’.
Daarnaast stellen wij ook een wasmachine en een droogkast ter beschikking voor de bezoekers van het Lokaal Dienstencentrum. Bezoekers van
het Dienstencentrum kunnen hun was binnenbrengen en enkele dagen

later terug ophalen. Voor het gebruik van de wasmachine wordt momenteel een kostprijs van 4 euro aangerekend, het gebruik van de droogkast
kost 1,80 euro. Bij het afgeven van de was wordt een formulier ingevuld
met uw naam, type was en graden. Er wordt dan ook meegedeeld wanneer u de was terug kunt komen ophalen.
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Politie
Vergeet uw fietsverlichting niet!
Herfst en winter staan in ons land gelijk aan donkere
dagen, vaak met grillig regenachtig weer. Een degelijke
fietsverlichting is in dit geval van essentieel belang. Toch rijden er veel
(jonge) fietsers zonder of met slecht werkende fietsverlichting. 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 mag de lichten op de fiets of op
kledij of rugzak bevestigen. U moet deze verlichting gebruiken tussen
het vallen van de avond en het aanbreken van de dag. Wanneer de
zichtbaarheid overdag minder is dan 200 meter (bijvoorbeeld bij mist
of zware regenval), moet u uw fietsverlichting ook aanzetten. Daarnaast
dienen fietsen uitgerust te zijn met 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.
Extra tips!
• C ontroleer steeds uw fietsverlichting voor u vertrekt
•M
 aak regelmatig uw reflectoren schoon
• Z org in het donker voor voldoende reflectie

• 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.
Wist u dat …
• De politiezone HerKo de komende maanden zal controleren op het
correct gebruik van fietsverlichting?
• Er 450 fietsers gecontroleerd werden tijdens de laatste acties?
• Er 43 fietsers geen werkende fietsverlichting hadden?
• Jongeren onder de 16 jaar geen
proces-verbaal krijgen, maar een
verkeersles moeten bijwonen?
• Er 14 jongeren deelnamen aan
een verkeersles begin 2014?
• De politie de fietsers zonder correcte fietsverlichting veilig op
weg stuurt met fietslichtjes?
• Fietsverlichting niet enkel nodig is
om gezien te kunnen worden,
maar ook om zelf beter te zien?

Informatievoormiddag op 15 november
De PIVO-Politieschool organiseert op zaterdag 15 november een
informatievoormiddag voor kandidaat-inspecteurs en kandidaatagenten 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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Samen tegen inbraak!
Ondanks de volgehouden inspanningen van de politie blijft het aantal inbraken op het grondgebied van de politiezone hoog. Om deze
reden organiseert de politiezone Herent-Kortenberg gedurende de donkere maanden het project ‘Samen tegen inbraak’.
Dit project houdt niet alleen gerichte controle-acties door de politie in, maar is er ook op gericht om de inwoners van Herent en Kortenberg blijvend
te sensibiliseren om samen met de politie de strijd tegen inbrekers aan te gaan. Hoe kunt u ons helpen? Door verdachte handelingen onmiddellijk te
melden via het nummer 101, door preventietips toe te passen (vraag gratis diefstalpreventief advies bij de politie aan),…
Knip daarom alvast onderstaande flyer over het melden van verdachte handelingen uit en hou hem goed bij!

ZIET U IETS VERDACHTS? AARZEL NIET EN BEL 101!
U belt beter een keer te veel dan te weinig!
Wat is verdacht?

• Onbekenden die zich rond uw woning of die van uw buren begeven
• Onbekenden die woningen of voertuigen observeren
• Onbekenden die aanbellen en vreemde vragen stellen
•	Een onbekend voertuig dat traag rijdt en waarvan de inzittenden veel aandacht hebben voor woningen of geparkeerde
voertuigen
Hoe kunt u ons als politie helpen?

•	Tracht steeds te letten op details zoals persoonsbeschrijving, vluchtrichting, nummerplaat, type voertuig,…
Was de verdachte aan het bellen? Met hoeveel personen waren ze? Welke taal spraken ze? Droegen ze handschoenen?
•	Tracht het aanraken van mogelijke sporen te vermijden
•	Meld steeds zelf verdachte situaties en ga er niet van uit dat uw buren of anderen dit zullen doen
•	Verlies geen kostbare tijd, maar meld verdachte situaties onmiddellijk, ook ’s nachts. Het nummer 101 is 7 dagen
op 7, 24 uur op 24 bereikbaar.
Wij danken u alvast voor uw medewerking!
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Snelheidsmetingen en –acties 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

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag
974
825

Toegelaten snelheid

Kwerpsebaan (richting Oudebaan)
Dorpsstraat (beide richtingen)

30 km/u.
50 km/u.

V85*

% overtredingen

42 km/u.
57 km/u.

35 %
16 %

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
In de straten waar in september snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden werden globaal genomen 23 % overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders
Straat
Kwerpsebaan
Leuvensesteenweg (N2)
Leuvensesteenweg (N2)
Hulstbergstraat
Sterrebeeksesteenweg
Wijnegemhofstraat
Zavelstraat

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

Aantal gemeten voertuigen
139
732
1.483
391
449
863
135

Aantal geflitste voertuigen
3,6 %
4,9 %
2%
2,8 %
6,2 %
3,6 %
8,1 %

Prikbord
11-novemberviering op dinsdag 11 november 2014
Het gemeentebestuur nodigt iedereen uit op de herdenking van de
wapenstilstand op het einde van de Eerste Wereldoorlog. We herdenken niet alleen de slachtoffers van de ‘Groote Oorlog’ maar ook de
slachtoffers van alle andere oorlogen in de wereld.
• O m 10.30 u. plechtige eucharistieviering in de kerk van Erps,
voorgegaan door pastoor Patrick Maervoet. Muzikale begeleiding
door het Cantate zangkoor onder leiding van Hilde De Coster.
• Na de misviering in de kerk: Te Velde – toespraak door burgemeester Taes – Last Post en Belgisch Volkslied.
• Bloemenhulde aan het oorlogsmonument op het kerkhof van
Erps-Kwerps met het Te Velde en het Belgisch Volkslied.

• R eceptie na de misviering in het Erfgoedhuis, 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 1942-1945, de Militaire
Kring Kortenberg en de Raad der Vaderlandslievende Verenigingen, in
samenwerking met het gemeentebestuur van Kortenberg.
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Inspiratiemarkt

Bouwen aan Kortenberg

Een solidaire samenleving
Buurthulpnetwerk ‘Buren voor Buren’ : hoe buren er
kunnen zijn voor elkaar.
Een organisatie van het Dienstencentrum
Tweedehandswinkel ‘De Kapstok’: hoe
gebruikte spullen een nieuw leven kunnen
krijgen.
Een organisatie van het OCMW
Minder Mobielen Centrale: voor wie graag eens rijdt
voor iemand anders.
Een organisatie van de thuishulpdienst van het OCMW
Vrijwilligerswerking UC Sint-Jozef: de geestelijke gezondheidszorg kan
uw hulp gebruiken.
Een organisatie van UC Sint-Jozef Kortenberg
Een kruispunt voor alle generaties en culturen
Intercultureel praatcafé Café Combinne: voor
iedereen met interesse in taal en andere culturen.
Een organisatie van het Dienstencentrum in
samenwerking met het huis van het
Nederlands
Café Creatief: nieuwe vormen van verenigingsleven rond creativiteit.
Een organisatie van Femma

Een open gemeenschap met plaats
voor ontmoeting met de ander
Buurt- en straatfeesten: of hoe buren elkaar
op een leuke wijze beter leren kennen.
Een organisatie van het Klutscomité
(Meerbeek)

Foto: Klutscomité

Na de toekomstverkenning ‘Kortenberg 2020’ en
het schrijven van een nieuw Charter in 2012
staat er een nieuw initiatief in de steigers. Toekomstdromen en charterprincipes dagen inwoners uit om zelf
concreet aan de slag te gaan. Daarom
nodigen we iedereen die graag zijn
steentje bijdraagt tot het aangenaam
wonen en leven in Kortenberg uit op een ‘inspiratiemarkt’ om ideeën op te doen en ook te delen. We zijn alvast op zoek
gegaan naar goede voorbeelden in en buiten Kortenberg. Wilt u zelf de handen
uit de mouwen steken om Kortenberg verder uit te bouwen tot een aangename woon- en leefomgeving, dan bent u van harte welkom. Volgende inspiratiesessies worden aangeboden:

Crisisfestival: voor wie het wat grootser ziet
en droomt van een echt festival.
Een organisatie van De Vreemannen.
Speelstraten: nog wat ongekend maar zeker het overwegen waard voor
uw straat.
Ruimte om te leven en te beleven
De Groene Vallei: welk steentje kunt u bijdragen aan deze groene oase in MiddenBrabant.
Een organisatie van Natuurpunt
Volkstuinen, samentuinen, kangoeroetuinen, tuindelen: Er beweegt wat in
‘tuinland’. Iets voor u?
Een organisatie van VELT
Ruimtelijke ordening: beeld- en kwaliteitsonderzoek over hoe
Kortenberg er in de toekomst moet uitzien.
Een organisatie van BRUT en LAND
Groene verbindingen
Voet- en buurtwegen: Wat kunt u doen
om dit prachtige netwerk in stand te
houden?
Een organisatie van vzw Trage Wegen en
de dienst Mobiliteit
Werkgroep verkeer: Of hoe u zelf als ouder kunt
meewerken aan de verkeersveiligheid van uw kinderen rond de school
Een organisatie van de ouderraad van De Regenboog
Opzichters en seingevers: Belangrijke figuren bij evenementen en verkeersinitiatieven. Steeds op zoek naar vrijwilligers
Een organisatie van de politie HerKo.

Foto: Groene Vallei - Silsombos

GEMEENTEBESTUUR
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Foto: Repair Café Vlaanderen – www.repaircafe.be

Duurzaam vooruitgaan
Repair Café: Wat stuk is, kan misschien ook
hersteld worden. Herstellers gezocht.
Een organisatie van het Netwerk Bewust
Verbruiken
Voedselteam: Hoe maken we de afstand
tussen boer en consument zo klein
mogelijk?
Een organisatie van Voedselteam Kortenberg
Zelfoogsttuin: Boer en consument slaan de handen in elkaar en gaan
voor duurzame landbouw
Een organisatie van De Plek vzw uit Werchter

SEPTEMBER in beeld

Voor wie wat dieper op nieuwe initiatieven wil ingaan zijn er ook vier
infosessies:
• Steunpunt vrijwilligerswerk: over rechten en plichten van vrijwilligers

• Alternatieve ‘samenhuis’ formules: architecten Marcel Rijdams en Zjef
Vanuytsel delen hun ervaring
• Fair Trade Gemeente: hoe kan Kortenberg dit label binnenhalen?
• BRUT: beeld- en kwaliteitsstudie over de ruimtelijke ordening van de
toekomst in Kortenberg
Tot slot is er ook een kleine tentoonstelling van het onderzoek over hoe de
ruimtelijke ordening van Kortenberg er in de toekomst kan gaan uitzien. Dit
onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het gemeentebestuur. In de
informatiesessie over ditzelfde onderwerp wil het gemeentebestuur hierover
graag met inwoners van gedachten wisselen.
Kom op zaterdag 22 november in de voormiddag naar GC Colomba
en laat u inspireren. U bent welkom vanaf 9.30 u. voor een kopje koffie.
We sluiten rond 12.30 u. de voormiddag af met een glas.
Om praktische redenen zouden we graag hebben dat u ons iets laat
weten als u komt. Dit kan met een mailtje naar
charterstuurgroep@kortenberg.be tot en met donderdag 20 november.
De inspiratiemarkt is een initiatief van de gemeente Kortenberg in
samenwerking met de Charterstuurgroep.

1

2

3

4

5

6

1 en 2	Meer dan 600 bezoekers vonden op zaterdag 6 september de weg naar de vrijetijdsbeurs. Op deze dag stelden meer dan vijftig verenigingen zich
voor aan de hand van infostandjes en demonstraties.
3 	Op 9 september werden het Makkelijk Lezen Plein en het Taalpunt Nederlands van de Kortenbergse Bib ingehuldigd. Bibliothecaris Bea De Coninck
en schepen van bibliotheek Ann Vannerem ontvingen Tom Dehaene, gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant, en auteur Sylvia Vanden
Heede die vertelde over haar ervaringen als schrijfster van makkelijk te lezen boekjes.
4 	Op 10 september organiseerde het Lokaal Dienstencentrum het eerste dorpsrestaurant in ontmoetingshuis De Klok te Erps-Kwerps. In september
kwamen 50 personen er genieten van een lekkere maaltijd en een gezellige babbel.
5 en 6 	De Open Monumentendag op zondag 14 september stond in het teken van ‘Kortenberg in WO I’. Naast de expo was er ook een fietstocht die halt
hield bij plaatsen waar zich tijdens de oorlog iets heeft afgespeeld. Op die dag werd ook de Sint-Martinuskerk van Everberg ingehuldigd na de
restauratiewerken. De werken werden aangevat op 20 augustus 2012 en werden afgerond eind juni 2014.
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Internationale Samenwerking
Beste lezer,
U kent ze ongetwijfeld: de boontjes uit Kenia. Sharon is een boerin die ze teelt. Zij heeft het niet
makkelijk om te voldoen aan de absurde Europese eisen. De boontjes moeten kaarsrecht zijn, niet
te dik en zonder vlekjes. De helft van haar oogst is dus niet geschikt. Het exportbedrijf selecteert
enkel de mooiste boontjes en kort ze in tot ze in de verpakking passen: hooguit 10 cm lang. De
uiteinden gaan eraf, 4 à 5 cm vliegt in de vuilbak.
Maar daar stopt de verspilling niet. Geregeld blazen de inkopers van Europese supermarkten hun
bestellingen op het laatste moment nog af. Zonder vergoeding. ‘Door opeenvolgende annuleringen gaan veel boeren overkop. Ze verliezen hun land en verzeilen in grote armoede’ vertelt Sharon.
Te veel goed voedsel wordt nooit gegeten. Daarom eist 11.11.11:
• ‘Lelijke groenten en fruit’ in de winkelrekken. Ze zijn even lekker en voedzaam.
• Eerlijke contracten en boetes voor wie ze niet naleeft.
Steun 11.11.11 ook bij zijn concrete aanpak in het Zuiden:
• Dankzij vorming worden boerenorganisaties sterker.
• Landbouwopleidingen zorgen voor betere oogsten.
• Opslagplaatsen helpen om voedsel langer te bewaren.
• Beter transport brengt de oogst snel naar de markt.
Dat kan 11.11.11 alleen met uw steun. Pak mee de verspilling aan. Want 1 mens op 8 lijdt honger.
Ik verzeker u: uw hulp maakt echt een verschil!
Van harte bedankt,
Bogdan Vanden Berghe
Directeur 11.11.11
PS: Uw gift is een hart onder de riem van de 11.11.11-vrijwilligers in Kortenberg.

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. U ontvangt
uw attest einde maart 2015. Giften kunnen worden gestort
op volgende rekening: IBAN: BE30-0000-0000-1111.
BIC: BPOTBEB1. Naam en adres begunstigde: 11.11.11,
Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel. Vermeld a.u.b.
volgende mededeling: +++934/0142/85854+++

De 11.11.11-verkoop door Kortenbergse vrijwilligers
gaat dit jaar door op 8, 9 en 10 november, aan de
supermarkten, de scholen en de kerk.
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in Kortenberg
(De Bib i.s.m. de Provincie Vlaams-Brabant)
(De Bib i.s.m. 55+)
GEMEENTEBESTUUR

Verhalen uit de Groote Oorlog,
verteld door Rien Van Meensel

GEMEENTEBESTUUR

Opvoeden in een éénoudergezin

Voordracht door Ann Van De Voorde in de reeks
Waarom? Daarom!
Eénoudergezinnen zijn geen nieuw fenomeen, maar ze komen wel
steeds vaker voor in onze samenleving. Wie door scheiding of overlijden
plots zonder partner de opvoeding van (jonge) kinderen moet verderzetten, staat voor een immense opdracht. Op het eerste gezicht lijkt ze
misschien onmogelijk… maar toch is ze het niet.
In deze sessie focussen we op de impact die het
‘alleen vallen’ op een ouder heeft. We maken tijd
voor vragen en eigen inbreng of getuigenissen van
de deelnemers en we zoeken samen naar manieren om met deze opvoedingssituatie om te gaan,
zowel op emotioneel als op praktisch vlak.
Donderdag 13 november om 20 u.
De Bib
Doelgroep: ouders in een éénoudergezin
Gratis
Inschrijven via de UiTbalie: 02 755 22 80
of uitbalie@kortenberg.be

Wat gebeurt er met gewone mensen wanneer de schaduw van de oorlog
over hun huizen en dorpen valt? Wanneer ze op een warme augustusdag
rookpluimen in de verte zien? Wanneer er karren met gewonde en dode
soldaten door de straten rijden? En wanneer duizenden mensen, jong en
oud, alles achterlaten en in paniek vluchten? Bij WO I denken we spontaan
aan slagvelden, militaire begraafplaatsen, oorlogsmonumenten, … Maar
de Groote Oorlog heeft ook een grote impact gehad op het alledaagse leven.
Een oorlog wordt pas echt tastbaar en navoelbaar in de verhalen van
alledaagse mensen, slachtoffers en overlevenden. Daarom komt verteller Rien Van Meensel in de Bib de herinnering aan de Groote Oorlog in
Vlaams-Brabant levendig houden.
Donderdag 6 november om 14 u.
De Bib
Gratis
Reserveren via de UiTbalie: 02 755 22 80
of uitbalie@kortenberg.be

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

Initiatie curve bowls

Gezellig in groep onbekend terrein verkennen, samen een nieuwe uitdaging aangaan, … Neem deel aan de initiatie curve bowls!
Het kan op donderdag 13 november van 13 tot 16 u. in de sporthal
van Lubbeek.
Je dient vooraf in te schrijven en te betalen aan de UITbalie in de Bib.
De deelnemers zorgen zelf voor vervoer.
Donderdag 13 november van 13 tot 16 u.
Sporthal, Gellenberg 16, Lubbeek
€ 3 (koffie inbegrepen)
Info en inschrijven
aan de UiTbalie in de Bib,
02 755 22 80 of uitbalie@kortenberg.be
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(Cultuurdienst, jeugddienst en de Bib)
GEMEENTEBESTUUR

Kunstendag voor kinderen

Samentroepen voor kunstberoepen
Tijdens de ‘Kunstendag voor kinderen’ beleef je voordelig een hele dag
kunst in Vlaanderen en Brussel. In Kortenberg kan je deelnemen aan
een van de workshops rond ‘kunstberoepen’.

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

Op zondag 16 november van 9 tot 12 u. wordt de Sport’O’droom te
Boutersem omgetoverd tot een waar kleutersportparadijs met springkastelen, clowns, gekke driewielers en héél véél ballen. Onze allerkleinsten kunnen dan naar hartenlust spelen en bewegen.

Word je even grafisch vormgever in de workshop wenskaarten maken?
Of probeer je het liever als modeontwerp(st)er? Misschien droom je
eerder van een carrière als muzikant? Je volgt één van deze workshops
en daarna tonen we elkaar wat we geleerd hebben bij een lekker vieruurtje.
Voor de workshop wenskaarten maken bekijken we samen eerst een
aantal bestaande kaarten en geven commentaar. Dan gaan we aan het
werk met heel divers materiaal om onze eigen kaart(en) te maken. Een
knipoog naar de komende feestdagen ligt natuurlijk voor de hand.
Als modeontwerper ga je aan de slag om je eigen stijl en originele look
te ontwikkelen. Met stof, knopen, lint, draad en naald maak je van je
eigen T-shirt, broek, sjaal… een echt pareltje en word je ineens superhip! Georganiseerd door Artforum vzw. Vergeet zeker geen eigen
T-shirt, broek, sjaal,…
In de percussieworkshop
gaan we op ontdekkingsreis
door Brazilië. We gaan aan de
slag met een zestal verschillende Braziliaanse slaginstrumenten, maken onze eigen
ritmes en vormen een swingend orkest. Georganiseerd
door Artforum vzw.

Kleutersporthappening

Sport’O’droom, Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem
€ 5, ter plaatse te betalen (zonder inschrijving)

(Cultuurdienst)
GEMEENTEBESTUUR

Expo in HET Administratief
Centrum: De Zolderlingen

De ‘Zolderlingen’ komen
wekelijks samen op een zolder in Erps-Kwerps. Ze leerden elkaar kennen op de
Hagelandse en Leuvense
academie waar ze meerdere
jaren les hebben gevolgd. Nu
stellen Chris Wynants, Gratia
Abeloos, Kristin De
Maesschalck en Martine De
Bie samen tentoon in het Administratief Centrum. Zij willen met hun
werken, elk op hun eigen manier, de Groote Oorlog herdenken.
Vanaf zaterdag 8 november tot maandag 1 december, tijdens de
openingsuren van het administratief centrum

(Cultuurraad)
GEMEENTEBESTUUR

Zondag 16 november van 13.30 tot 16 u.
Administratief Centrum Kortenberg
€ 3 (vieruurtje inbegrepen)
Voor kinderen van 7 tot 11 jaar
Inschrijven: aan de UiTbalie in de Bib, 02 755 22 80
of uitbalie@kortenberg.be

Cultuurkampioen 2014

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 2014 (tussen december 2013 en december 2014) iets
bijzonders gedaan of bereikt heeft. Een boek gepubliceerd, een wedstrijd gewonnen,… Kandidaturen (motivatie – gegevens en eventueel foto) worden ten laatste op 25 november 2014 verwacht via
cultuur@kortenberg.be. Alle cultuurkampioenen worden gehuldigd op
de cultuurraad van 19 december.
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(Gemeentelijke adviesraad voor senioren i.s.m. het gemeentebestuur)
GEMEENTEBESTUUR

Senioren winterfeest

Op dinsdag 18 november organiseert de gemeentelijke adviesraad voor senioren i.s.m. het gemeentebestuur het winterfeest voor senioren.
Ambiance verzekerd met optredens van Salim Seghers en Arthuro Cardini. Svens Music Band sluit deze show af. Daarna 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 18 november om 14.30 u.
GC Colomba
€4
Info : 02 755 22 86 of michele.geets@kortenberg.be
Toegangskaarten ter plaatse verkrijgbaar

(De Bib en Cultuurdienst i.s.m. KVLV Everberg)
GEMEENTEBESTUUR

Week van de smaak

De oorlogskeuken: tweemaal
oorlog, driemaal honger

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

Jeugdpoëziewedstrijd

De voedingsgeschiedenis van de twintigste eeuw wordt sterk gekleurd door de
twee wereldoorlogen en de crisisperiode van het interbellum. Driemaal komt de pas
recent verbeterde voedselsituatie van de globale bevolking in het gedrang en moet
deze weer haar toevlucht nemen tot beproefde ‘armoerecepten’.

Overal ter wereld wordt dit
jaar het begin van de Groote
Oorlog (Wereldoorlog I)
herdacht, nu net 100 jaar
geleden. Je wordt bestookt
met tentoonstellingen, tvprogramma’s, films, stripverhalen, boeken en lessenreeksen over de gebeurtenissen van toen.

De kennis van die periode in de ‘culinaire’ geschiedenis van ons land laat bovendien
toe om ook heel wat andere aspecten van ‘na de oorlog’ beter te begrijpen. Het is
ook een zeer belangrijk verhaal voor de jongere generaties van nu die, als eerste,
weinig of geen voeling meer hebben met wat hun voorzaten hebben meegemaakt.

Dat is voor jullie misschien wel een goede gelegenheid
om zelf na te denken over oorlog en vrede. Wat voelen,
denken en zien jullie bij die thema’s? Schrijf het neer in
een gedicht en doe mee aan onze wedstrijd.

Bovendien is het aantal directe getuigen, met het voortgaan der jaren, sterk verminderd. Hún dagelijkse zorg om in die dagen toch iets eetbaars en, wie weet,
misschien zelfs lekkers op tafel te krijgen staat overigens mijlenver van de huidige
culinaire onbezorgdheid die (gelukkig!) jonge mensen van vandaag kenschetst.

De wedstrijd loopt tot 15 december 2014. Iedereen die
nog geen 13 is op die dag mag meedoen. De hoofdprijs is
een tablet.

In het kader van ‘De Week van de smaak’ verwelkomt de Bib i.s.m. de cultuurdienst
Eddie Niesten met de lezing ‘De oorlogskeuken: tweemaal oorlog, driemaal honger’.

Die kennis en dat begrip dragen hopelijk ook bij tot absolute bewondering die de
kokkinnen van toen, meestal inderdaad nog vrouwen, ten overvloede verdienen!
KVLV Everberg laat de bezoekers proeven van enkele hapjes uit de oorlogskeuken.
Donderdag 20 november om 20 u.
De Bib
€ 5 (inclusief hapje en drankje)
Inschrijven: aan de UiTbalie in De Bib,
via uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

Het volledige reglement vind je op
www.kortenberg.be (Bibliotheek)
Meer info : 02 755 22 90
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(Sportraad en sportdienst)
GEMEENTEBESTUUR

Huldiging sportkampioenen sportjaar 2014

Zoals ieder jaar huldigt de gemeente Kortenberg graag haar sportkampioenen. De kampioenen zullen door het College gepast ontvangen worden.
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 sportraad@kortenberg.be met de
nodige bewijsstukken (krantenknipsels, klassementen, …). Kandidaturen zijn welkom tot 9 december 2014.
De kandidaturen worden door de sportraad bestudeerd. Iedereen die weerhouden wordt, krijgt een persoonlijke uitnodiging voor de huldiging.
Info: sportdienst@kortenberg.be of 02 755 22 87

(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

Inschrijvingen activiteiten kerst- en krokusvakantie
Kerstvakantie

Als de schooldeuren gesloten zijn, neemt de
vakantiewerking van de gemeentelijke vrijetijdsdienst het roer in handen. Hieronder vind je
een overzicht van de vakantie-initiatieven die
zij in petto hebben. De vakantiewijzer met uitgebreide informatie hebben de kinderen op
school meegekregen. Wie geen exemplaar ontving, kan een vakantiewijzer verkrijgen aan de
UiTbalie in de Bib.
De inschrijvingen starten op
maandag 17 november om 10 u.
Inschrijven doe je via
www.kortenberg.grabbis.be.
Om alles vlot te laten verlopen maak je best op
voorhand al een gezinsaccount aan.

Grabbelpas: Showkriebels

23/12

° 2002 - 2008

GC Colomba

Grabbelpas: Striptekenen

30/12

° 2002 - 2006

GC Colomba

ZAP tienerwerking: Bowlen

23/12

° 1999 - 2002

Vertrek: JH ‘t Excuus

ZAP tienerwerking: Aqualibi 30/12

° 1999 - 2002

Vertrek: JH ‘t Excuus

Toneel in de Bib

23/12

Kleuters

De Bib

Zwemdagen

29 en 30/12

Alle leeftijden

Sportoase Leuven

Speelplein ‘Alles Kids’

16/2 -20/2

° 2003 – 2009

Sporthal Colomba

Tienerwerking ‘The A-teens’

16/2 – 20/2

° 2000 - 2002

Sporthal Colomba

Grabbelpas: Op eigen houtje 17/2

° 2003 – 2009

GC Colomba

ZAP tienerwerking: oude
muziek, nieuw geluid
Filmnamiddag

17/2

° 2000 – 2003

GC Colomba

18/2

OC Berkenhof

Creastage kleuters

19/2 – 20/2

Stip en vlek: 3+
Antboy: 8+
° 2009 - 2010

Super oma carnaval

19/2

Alle leeftijden

De Bib

Krokusvakantie

GC Colomba

Alle info op www.kortenberg.be (Vrije Tijd / Vakantieaanbod)
Contact: vakantiewerking@kortenberg.be – 02 755 22 85
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GEMEENTEBESTUUR

Creatief bezig zijn
met jonge kinderen

25
(vtbKultuur Kortenberg)

Bolivië, beeldreportage
door Dirk Rosseel

Voordracht door Helga Bauwens in de reeks
Waarom? Daarom!
Peuters vinden het heel fijn om materiaal te leren
kennen en aan te raken. Via eenvoudige techniekjes
en ‘veilig’ knutselmateriaal kunnen kinderen vanaf 9
maand al experimenteren.
Tijdens deze sessie experimenteren we als (groot)
ouders zelf volop en komen we tot mooie en verrassende knutselwerkjes op peuter-kleuterniveau.
Dinsdag 2 december om 20 u.
De Bib
Doelgroep: (groot)ouders van jonge kinderen
Gratis
Inschrijven via de UiTbalie: 02 755 22 80
of uitbalie@kortenberg.be
(Hobby- en Filaclub & Kantschool Kortenberg)

41ste hobbytentoonstelling
Naar goede gewoonte richten de Hobby- en Filaclub & Kantschool
Kortenberg hun tentoonstelling in. Tijdens de tentoonstelling worden er
doorlopend kantklosdemonstraties
gegeven en heb je de
mogelijkheid in te
schrijven voor de lessen voor beginners of
gevorderden.

De hoofdstad La Paz is onze basis voor een bezoek aan de ruïnes van
Tihuanaco, die dateren van vóór de Incatijd. Voor overblijfselen van de
Inca’s zelf moet je op het eiland van de zon zijn, op het Titicacameer. Een
duizelingwekkende mountainbiketour op de Ruta de la Muerte brengt
ons van La Paz naar Coroico en een al even spectaculaire treinrit gaat
door de bergen van Sucre naar Potosi. De witte stad Sucre schittert met
haar barokke kerken en het Fiesta de la Virgen de Guadeloupe. De jeeptour over de Altiplano gaat langs vulkanen van 6000 meter hoog, die
zich spiegelen in door mineralen gekleurde meren als het Laguna Verde
en het Laguna Colorado. We slapen in een zouthotel aan de rand van de
Salar de Uyuni, waar je gekke foto’s kan maken op de schitterend witte
zoutvlakte.

Deze tentoonstelling
belicht naast kantkloswerken ook verschillende andere disciplines:
aquarel, handwerk, juwelen maken, kaarsen maken, patchwork, sfeerlichtjes, wenskaarten, enz. Er worden ook postzegels tentoongesteld.
Kom gerust een langs. Je kan hier inspiratie opdoen om zelf aan de slag
te gaan met één of andere hobby. Je vindt hier ook handgemaakte eindejaarsgeschenken. De cafetaria is doorlopend open om gezellig na te
praten bij een heerlijk glas, een kop koffie of een gebakje.
Zaterdag 8 november van 14 tot 18 u.
en zondag 9 november van 10 tot 18 u.
OC Berkenhof

Vrijdag 14 november om 20 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
€ 6, leden € 5
Info: 0475 31 57 29, kortenberg@vtbkultuur.be, www.vtbkultuur.
be/kortenberg
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(’t Akkosjeke)

(vtbKultuur Kortenberg)

Tweedehandsbeurs Volwassenenkledij
(Vrouwen/Mannen)

Architecten Van de Velde tegenover
Hankar en Horta

Op zaterdag 15 november van 10.30
tot 13.30 u. organiseert 't Akkosjeke een
tweedehandsbeurs voor volwassenenkledij (vrouwen/mannen), in GC
Colomba. Binnenbrengen en nazicht
van de kledij gebeurt vrijdag 14 november van 15.30 tot 20 u. De afrekening
gaat door op zaterdag 15 november van
18.30 tot 19.30 u.
Goed om weten: lijsten voor de volgende verkoop zijn enkel te verkrijgen
op 15 november!
Er wordt enkel contant geld aanvaard.

Culturele Brusselwandeling
In het verlengde van ons
bezoek aan ‘La Nouvelle
maison’ in 2013 zoeken
we de allereerste huizen
van Henry op in Elsene en
eindigen we bij één van
zijn laatste, ‘het huis
Wolfers’. Met wat geluk
mogen we misschien ook
hier binnengluren. Raymond, broer van Philippe Wolfers, ook edelsmid
en juweelwerker, laat een vergrote kopie bouwen van het ‘Nouvelle
maison’. We struinen door de Brugmannwijk, genoemd naar Georges
Brugmann, bankier, filantroop, ondernemer en investeerder.

Zaterdag 15 november van 10.30
tot 13.30 u.
GC Colomba, Kortenberg
Info: secretariaat@akkosjeke.be,
www.akkosjeke.be
Zondag 23 november en zondag 30 november
Vertrek: OC Berkenhof, Kortenberg
€ 9, leden € 8
Info: 0475 31 57 29, kortenberg@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg
(Everbergse Badminton Club)

Zin in een nieuwe sport? Badminton!
In een gezellige sfeer kan je kennismaken met deze ‘gevederde’ sport. Zowel
recreatieve als competitiegezinde spelers komen aan hun trekken. Jaar na jaar wint deze sport aan belangstelling. Zeker nu het ook een olympische sport is.
Jeugd

Recreatief

Competitiespelers

Ma: 19-21 u. Erps-Kwerps

Ma: 19-21 u. Erps-Kwerps

Di:19-23 u. Everberg

Woe: 16-19 u. Kortenberg

Do: 19-21 u. Kortenberg

Vrij: 19-21 u. Kortenberg

Vrij: 19-21 u. Kortenberg

Vrij: 19-21 u. Kortenberg

Zon: 13-17 u. Kortenberg

Zon: 13-17 u. Kortenberg

Zon: 13-17 u. Kortenberg

Voor een heel schooljaar (2 maal per week onder begeleiding spelen en mogelijkheden tot vrij spel) betaalt een jeugdlid € 35*. Een recreant kan
vanaf € 45* tot 11 uur verspreid over 5 dagen spelen.
*Mits tussenkomst van mutualiteit
Info: secretariaatebc@hotmail.com, www.everbergse.be

Zoeklicht · Kortenberg
november 2014

27

(De Komediespelers)

De Bemoeial
De schoonmaakster van een bedrijf ontdekt het lijk van een man, waarvan ze denkt dat het haar baas is. Ze waarschuwt de politie, maar wanneer ze terugkeert naar het kantoor, is het lichaam verdwenen. De commissaris die op de zaak wordt gezet blijkt een oude schoolgenoot te zijn
van de schoonmaakster. Zij voelt zich geroepen om de politie te assisteren bij het onderzoek, tot groot ongenoegen van de commissaris.
Midden tijdens het verhoor van de kantoormedewerkers wandelt plots
het vermeende lijk het kantoor binnen. De commissaris en de schoonmaakster staan voor een raadsel...
Een raadselachtige avond vol kolderieke suspense...
Dat is wat jullie te wachten staat.

De Komediespelers uit Meerbeek brengen elk toneelseizoen twee producties op de planken.

27, 28, 29 november om 20 u. en 30 november om 15 u.
OC Atrium, Meerbeek.
VVK: € 7, kassa: € 8, < 12 jaar: gratis
Reserveren via website: www.dekomediespelers.be
of via 0470 36 11 72.

De eerste van dit seizoen is 'De Bemoeial' van Jack Popplewell. En voor
de regie hebben ze zowaar Patsy Van der Meeren kunnen strikken!
Voor de mensen onder jullie die deze klassieker niet kennen even een
korte inhoud:
(KH De Verbroedering & Jeugd Verbroedert Erps-Kwerps)

(Gezinsbond Kortenberg)

Herfstconcert

Sinterklaas komt!

Klaar voor Rhapsody in blue? Noteer dan alvast zaterdag 29 november in je agenda!

Op zaterdag 29 november om 14 u. brengt
het theater ‘Pruts en Tijl’ de voorstelling ‘Het
land van koning Pruts’ in OC Berkenhof. Nadien brengt de Sint een
bezoekje. Alle kinderen tot en met 10 jaar zijn welkom. Papa, mama,
oma, … mogen uiteraard hun kinderen vergezellen. Inschrijven is
mogelijk tot en met 26 november.

Koninklijke Harmonie ‘De Verbroedering & Jeugd Verbroedert’ uit ErpsKwerps nodigen je van harte uit op hun jaarlijkse Herfstconcert onder
leiding van Jérôme Hoppe. De avond wordt sfeervol geopend door
Jeugd Verbroedert. Nadien brengt KH De Verbroedering het intrigerende ‘Rhapsody in Blue’ samen met gastsolist Lucas Heytens op piano.
De avond wordt afgesloten met een gastoptreden van Concertband
Landen onder leiding van Mark Knuts.
Zaterdag 29 november om 19 u., deuren vanaf 18.30 u.
GC Colomba, Kortenberg
Knutselhoek voor de kleinsten van 20 tot 22 u.
VVK: € 5, Kassa: € 8 euro, Kinderen <12 jaar: gratis

Zaterdag 29 november om 14 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
€ 7, tweede kind: € 5, derde en volgende
kinderen: € 3
Kinderen van niet-leden betalen het dubbele.
Inschrijven via M. Cappan, Stationsstraat, 40, 3070 Kortenberg of
m.cappan@skynet.be
Inschrijving definitief bij betaling op rekeningnummer:
BE 867343 49068350
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Jaks !

(Scouts en Gidsen Kortenberg)

Kaas- en wijnavond
Ontdek de fijne selectie kazen en kom
proeven van lekkere wijnen ten voordele
van het buitenlandskamp van de Givers.
De Scouts- en gidsen voorzien een rijkelijk gevulde kaastafel.
Vleesliefhebbers vinden spek naar hun bek in de vleesschotels. De
huisgemaakte soep weet vast iedereen te bekoren.
Iedereen is welkom op zaterdag 8 november
in GC Colomba vanaf 18 u.

(Chiro Flurk)

Quiz
Op zaterdag 22 november organiseert Chiro Flurk Everberg haar
jaarlijkse quiz. Hou jij van wat spanning, breinbrekers en is werken
in groep iets voor jou? Schrijf je dan als de bliksem in door te mailen
naar info@chiroflurk.be samen met je groepsnaam (maximum 5
personen). Deelnemen kost 20 euro voor het hele team. De quiz
begint stipt om 20 u. en vindt plaats in OC Everberg. Tot dan!

Tot dan!
Scouts en Gidsen Kortenberg

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

Wat

Organisator

Waar

Info

zo 02/11/14
van 13:30 tot 17:30

Brabantwandeling 13 km Wandelclub Witlooftrekkers
te Sint-Joris-Winge

Vertrek: De Walsplein

0498 40 05 94, www.witlooftrekkers.be

ma 03/11/14
van 14:00 tot 16:00

KVLV Everberg wandelt

KVLV Everberg

Vertrek: parking
Gemeentehuisstraat

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

van 03/11/14
tot 21/11/14

Tentoonstelling
n.a.v. beeld- en
kwaliteitsonderzoek over
hoe Kortenberg er in de
toekomst moet uitzien

Dienst Ruimtelijke Ordening
i.s.m. BRUT en LAND

02 755 22 62
Inkomhal Administratief
Centrum Kortenberg en panelen
in de dorpskernen van de
deelgemeenten

di 04/11/14
van 09:30 tot 11:30

Initiatiereeks
vrijetijdsactiviteiten:
wandelen

Sportdienst Kortenberg

GC Colomba

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be
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Organisator

Waar

Info

van 07/11/14
tot 11/11/14

Barcelona per fiets,
5-daagse vtbKultuur-trip

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

02 759 84 66, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 735 voor
tweepersoonskamer

za 08/11/14
tot 08/12/14

Kunstexpo in AC: De
Groote oorlog

Cultuurdienst

Administratief Centrum
Kortenberg

Gratis, tijdens de openingsuren van het AC

za 08/11/14 van 14:00
tot 18:00, zo 09/11/14
van 10:00 tot 18:00

41ste
Hobbytentoonstelling

Hobby- en Filaclub &
Kantschool Kortenberg

OC Berkenhof

kantschool.kortenberg@skynet.be

zo 09/11/14
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 10 km Wandelclub Witlooftrekkers
te Kortenberg

Vertrek: De Walsplein

02 759 68 13, www.witlooftrekkers.be

zo 09/11/14

Competitiedag
badminton: eerste
nationale

Everbergse badminton club

Sporthal Colomba

www.everbergse.be

di 11/11/14 om 10:30

11-novemberviering

Sint-Amanduskerk Erps
Gemeente Kortenberg,
oudstrijdersverenigingen en
Raad der Vaderlandslievende
Verenigingen

do 13/11/14
van 13:00 tot 16:00

Initiatie curve bowls

Sportdienst i.s.m. Sportregio Sporthal, Gellenberg 16,
Dijle- & Hageland
Lubbeek

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be

do 13/11/14
van 20:00 tot 22:00

Kruiden, verwennerij van
het lichaam

Femma Erps-Kwerps

OC De Zolder

02 759 46 41, pvdh@scarlet.be, www.femma.
be/erps-kwerps, € 14, leden: € 12

do 13/11/14
van 20:00 tot 22:00

Waarom? Daarom!:
Opvoeden in een
éénoudergezin

Provincie Vlaams-Brabant,
dienst Welzijn en dienst
Cultuur

De Bib

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be

do 13/11/14 om 20:00

Van stress naar energie

CM Kortenberg i.s.m. KVLV
Everberg

Parochiezaal,
Annonciadenstraat, Everberg

02 257 95 70 (Els Vanderperren),
www.cm.be/agenda

vrij 14/11/14
van 20:00 tot 22:00

Bolivië, beeldreportage
door Dirk Rosseel

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

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

za 15/11/14
van 10:30 tot 13:30

Tweedehandsbeurs
Volwassenenkledij

't Akkosjeke

GC Colomba

www.akkosjeke.be

zo 16/11/14
van 08:30 tot 18:00

Dagtocht 21 km te
Hamont-Achel

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein

016 48 10 03, www.witlooftrekkers.be

zo 16/11/14
van 09:00 tot 12:00

Kleutersporthappening

Sportdienst i.s.m.
Sportregio Dijle& Hageland

Sport’O’droom,
Neervelpsestraat 11,
3370 Boutersem

€ 5, ter plaatse te betalen (zonder inschrijving)

zo 16/11/14
van 12:00 tot 17:00

Breughelfestijn Open Vld
Kortenberg

OC Berkenhof

0493 18 66 91

zo 16/11/14
van 13:30 tot 16:00

Kunstendag voor
Kinderen: Samentroepen
voor kunstberoepen!

Cultuur- en jeugddienst
i.s.m. De Bib Kortenberg

Administratief Centrum
Kortenberg

02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be, , www.
kunstendagvoorkinderen.be, € 3 (inclusief
vieruurtje)

zo 16/11/14
van 14:00 tot 16:00

Dag van de Natuur

Natuurpunt

Zevenster in Erps-Kwerps,
bereikbaar via Sint-Pietersplein

0476 26 16 34 of ewoud.lamiral@natuurpunt.be

di 18/11/14
van 14:30 tot 18:00

Senioren winterfeest

Senioren adviesraad
Kortenberg i.s.m.
gemeentebestuur

GC Colomba

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

di 18/11/14
van 19:30 tot 22:30

Bloemschikken

Die Blomme

OC Berkenhof

02 7594334, miafransen@telenet.be, lidgeld:
€ 10 + € 45 voor 9 lessen, ook op woe
19/11/14 van 09:30 tot 12:30, van 13:30 tot
16:30, van 19:30 tot 22:30 en op do 20/11/14
van 19:30 tot 22:30
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Wat

Wanneer

Organisator

Waar

Info

wo 19/11/14
van 09:00 tot 12:00
en van 13:00 tot 16:00

Gas en elektriciteit: durf
vergelijken!

Woonloket van Woonwijzer
i.s.m. FOD Economie
(Consumentenzaken)

Administratief Centrum
Kortenberg, zaal Hensmans

woonloket@woonwijzermiddenbrabant.be
of 0496 12 86 64

do 20/11/14
van 14:00 tot 16:00

Ouderen in het verkeer:
quiz

Lokaal dienstencentrum
i.s.m. Vl@s en de GAMV

OC Berkenhof

dienstencentrum@ocmwkortenberg.be, vlas.
kortenberg@scarlet.be

do 20/11/14
om 20:00

Week van de smaak :
'De oorlogskeuken'

De Bib en cultuurdienst
i.s.m. KVLV Everberg

De Bib

uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80, € 5
(inclusief hapje en drankje)

za 22/11/14
van 09:30 tot 12:30

Inspiratiemarkt

Gemeentebestuur
Kortenberg

GC Colomba

www.kortenberg.be

za 22/11/14
van 17:00 tot 22:00

Eetfestijn

ShortMTBikers

OC Berkenhof

wwww.shortmtbikers.be

zo 23/11/14
van 10:00 tot 13:00
en zo 30/11/14
van 10:00 tot 13:00

vtbKultuur Kortenberg
Culturele
Brusselwandeling: Van de
Velde/Hankar/Horta

Vertrek: OC Berkenhof

0475 31 57 29, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 9, leden: € 8

zo 23/11/14
van 14:00 tot 18:00

Wijndegustatie

Turnkring DKS Meerbeek

OC Atrium

turnkring@dekrakendespieren.be, € 5

zo 23/11/14
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km
te Perk

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrek: De Walsplein

02 759 87 19, www.witlooftrekkers.be

zo 23/11/14
van 10:00 tot 13:00

Bonzaï in de Oude Abdij:
een jaar vol vrede

Bonzaï

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

02 757 12 43, bonzai.kortenberg@gmail.com,
www.bonzaiwerking.be

ma 24/11/14
van 09:00 tot 12:00

Infosessie: Android-tablet Lokaal Dienstencentrum

OC Berkenhof

0491 996 224 of 0491 996 226,
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be, € 35
voor cursus van 2 voormiddagen, ook op ma
01/12

do 27/11/14
van 13:45 tot 17:45

Dansnamiddag voor
senioren

Senioren adviesraad
Kortenberg i.s.m.
gemeentebestuur

GC Colomba

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

do 27/11/14
van 18:00 tot 20:30

Bloedinzameling

Rode Kruis Kortenberg

Parochiezaal,
Annonciadenstraat, Everberg

bloed@kortenberg.rodekruis.be,
nelly_410@hotmail.com

do 27/11/14 om 20:00
vrij 28/11/14 om 20:00
za 29/11/14 om 20:00
zo 30/11/14 om 15:00

De Bemoeial

De Komediespelers

OC Atrium

www.dekomediespelers.be, VVK: € 7, kassa: € 8

vrij 28/11/14
van 20:00 tot 23:00

Sicilië culinair, 6 gangen
Siciliaanse hapjes met
aangepaste wijnen

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

0475 31 57 29, guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg, € 54, leden:
€ 49

za 29/11/14
van 19:00 tot 23:00

Herfstconcert

De Verbroedering & Jeugd
Verbroedert

GC Colomba

www.verbroedering.be, VVK: € 5, kassa: € 8,
<12jaar: gratis, kaarten verkrijgbaar aan de
UiTbalie in de Bib

za 29/11/14
van 09:00 tot 12:00

Inzamelactie oude gsm's
en laders

K.W.B. Erps-Kwerps

OC De Zolder

02 759 84 10, marcelenlieke@telenet.be, ook
op 06/12

za 29/11/14
van 14:00 tot 17:00

Sinterklaas komt

Gezinsbond Kortenberg

OC Berkenhof

m.cappan@skynet.be
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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 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 tot 12 u.
Woensdag: van 13 tot 16 u.
Zaterdag: van 9 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 tot 19.30 u.
Zaterdag: van 9 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, Jaan Bartholomees en Gasparina de Laat
Druk
IPM printing nv, Nestor Martinstraat 40, 1083 Ganshoren
Gedrukt op 100% PEFCTM

Praktisch

Het volgende nummer verschijnt rond 1 december 2014. Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 oktober 2014 worden
ingediend. Voorstellen voor het januarinummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 november 2014 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op maandag 3 november 2014
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.

