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Wachtdienst apothekers
U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer 
0903 99 000 (max. € 1,50 / min.) 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 telefoon-
nummer 070 25 70 25 (max. € 0,30 / min. vanaf het vaste telefoon-
netwerk). De raadplegingen in het weekend en op feestdagen 
vinden 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.).

Wachtdienst dierenartsen
(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),  
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
7-8 november: Dr. Ceulemans - 02 757 60 67
11 november: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
14-15 november: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
21-22 november: Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
28-29 november: Dr. Vanrossem - 0475 51 78 62
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leef-
daal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
21-22 november: Dap Animal Care (Dr. Lievens) - 02 759 39 21

Pensioenzitdagen
Sinds 1 oktober 2015 zijn de zitdagen van het RSVZ (Rijksinstituut voor 
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) en de RVP (Rijksdienst voor 
Pensioenen) geoptimaliseerd met het oog op een maximale toeganke-
lijkheid. Info: www.pensioenzitdagen.be of via het gratis nummer 1765.

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)
Maandag 2 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 Welzijnshuis. Bij voorkeur vooraf 
contact opnemen: 02 755 23 20.

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

Drugs- en alcoholpreventieambtenaar Sofie Fruyt
Enkel op afspraak.  
Contact: drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be of 016 26 94 37.

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

Huisvuilkalender
Dinsdag 3 november: huisvuil
Dinsdag 10 november: pmd en gft
Vrijdag  13 november: papier en karton
Dinsdag 17 november: huisvuil
Dinsdag 24 november: pmd en gft
Vrijdag 27 november: snoeihout
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling? 
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Reiniging Leuvensesteenweg centrum Kortenberg 
Maandag 16 november

Gratis fietsgraveren
Woensdag 4 november, van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

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

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

Luchthavenhinder
Hebt u klachten over nachtelijke of andere hinder van vliegtuigen?  
Meld deze dan aan de ombudsdienst van de luchthaven. Dit kan:
• elektronisch via een formulier op: www.airportmediation.be
• per fax: 02 277 48 69
•  per brief: Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal,  

City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

Wachtdiensten allerlei
Lokale politie HerKo (kantooruren) - 016 85 34 00 of  
info@politieherko.be - www.politieherko.be
Lokale politie (dringende oproepen) 101 of 112
Awel (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 5 OKTOBER 2015
• De gemeenteraad heeft kennisgenomen van het proces-verbaal van kas-

nazicht van de gemeente op 31 augustus 2015.
• De gemeenteraad keurde de aanpassing van het financieel meerjarenplan 

2014-2019 en de tweede wijziging van het gemeentebudget van 2015 
goed.

• De gemeenteraad keurde de eerste begrotingswijziging van het budget 
voor 2015 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg goed. Er werd 
door de kerkfabriek geen gemeentelijke toelage gevraagd.

• De gemeenteraad keurde ook de budgetten voor 2016 en de geactuali-
seerde meerjarenplanning van de kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw 
Kortenberg, Sint-Martinus Everberg, Sint-Amandus Erps, Sint-Pieter 
Kwerps en Sint-Antonius Meerbeek goed. Voor 2016 worden gemeente-
lijke toelagen toegekend aan de kerkfabrieken: exploitatietoelagen aan de 
kerkfabrieken van Kwerps (9.303,67 euro) en Everberg (9.827,18 euro) en 
investeringstoelagen aan de kerkfabrieken van Erps (32.000 euro), Kwerps 
(8.453 euro) en Meerbeek (65.000 euro).

• Naar aanleiding van het ontslag van Katrijn Willems als gemeenteraadslid 
werden nieuwe leden aangesteld voor verschillende gemeenteraadscom-
missies. Stef Ryckmans wordt effectief lid van de gemeenteraadscommis-
sie ‘Ruimtelijke ordening, openbare werken, lokale economie en mobili-
teit’, Ann Van de Casteele is voortaan plaatsvervangend lid in deze com-
missie. Ann Van de Casteele blijft effectief lid van de gemeenteraadscom-
missie ‘Sociaal beleid en leefmilieu’ en Lia Vandeven wordt plaatsvervan-
ger. Stef Ryckmans wordt effectief lid van de gemeenteraadscommissie ‘Ad 
hoc en bewaken afstemming gemeentelijk beleid op het beleid van IGS en 
EVA’s’. Lia Vandeven wordt zijn plaatsvervanger in deze commissie

• De gemeenteraad besliste dat de opdracht voor de huur van negen smart-
borden voor de gemeentelijke basisschool De Regenboog zal gegund 
worden bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en voor een 
periode van vijf jaar. De gemeenteraad keurde het bestek voor deze 
opdracht goed. 

• De gemeenteraad nam akte van de bezwaren en opmerkingen ontvangen 
tijdens het openbaar onderzoek in verband met de aanpassing van het 

rooilijnplan en de gedeeltelijke wijziging van buurtwegen voor een deel 
van buurtweg nummer 6, de Vogelenzangstraat, een deel van buurtweg 
nummer 9 en de Vierhuizenstraat. De bezwaren en opmerkingen werden 
door de gemeenteraad ontvankelijk maar ongegrond verklaard. Het ont-
werp van het gemeentelijk rooilijnplan werd definitief vastgesteld door de 
gemeenteraad, samen met de beraadslaging voor de wijziging van een 
gedeelte van de Vogelenzangstraat (buurtweg nummer 6) en de 
Vierhuizenstraat (buurtweg nummer 9). Deze beslissing werd na de 
gemeenteraad overgemaakt aan de deputatie van de provincie Vlaams-
Brabant. 

• De gemeenteraad keurde de opdracht en de raming goed voor het aanstel-
len van een ontwerper voor het inrichten van themabalies in het 
Administratief Centrum. De raming bedraagt 46.000 euro voor de studie-
opdracht en 387.000 euro voor het uitvoeren van de werken, inclusief btw.

• Gemeenteraadslid Koen Van Roey gaf toelichting over de opvolging van de 
aanbevelingen van de charterstuurgroep.

• Ook volgende punten werden besproken: rotonde Mechelsesteenweg/
Frans Mombaersstraat, parkeerverbod op de Leuvensesteenweg, stand 
van zaken met betrekking tot de toegankelijkheid tot het jeugdhuis ’t 
Excuus, bewegwijzering in het Park van de Oude Abdij, slechte staat 
Hoogveldstraat, verbreding Vierhuizenstraat, fietsoversteekplaats, acco-
modatieonderzoek, verslagen GECORO.

Volgende gemeenteraad
Maandag 9 november 2015
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.

GEMEENTEBESTUUR

Foto: Evgenia Belyaeva

Sluitingsdag administratieve diensten

Op woensdag 11 november (Wapenstilstand) zal het Administratief Centrum gesloten zijn. U kunt die dag ook niet terecht in de Bib of in het 
containerpark in de Noodbosweg 100 te Kortenberg.
Ook de politiehuizen van Kortenberg en Herent zijn die dag gesloten. In dringende gevallen kunt u die dag de politie bereiken op het noodnum-
mer 101.

GEMEENTEBESTUUR
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ANPR-CAMERA IN DE MINNEVELDSTRAAT:  
AANVRAGEN VAN EEN VERGUNNING

GEMEENTEBESTUUR

Op 17 september werd er tijdens een informatievergadering gedetailleerd 
toelichting gegeven over de werking van een ANPR-camera (= een 
camera met nummerplaatherkenning), over de manier waarop die zal 
worden ingezet tegen sluipverkeer en over de aanmeldprocedure.

In de Minneveldstraat zal vanaf begin 2016, na een sensibiliseringsperi-
ode, gericht controle uitgevoerd worden om tijdens de ochtendspits door-
gaand verkeer te weren. Enkel het verkeer dat tijdens de ochtendspits een 
vaste bestemming in de Minneveldstraat of in de onmiddellijke omgeving 
ervan kan aantonen, zal doorgang krijgen. Buiten de ochtendspits zal het, 
in tegenstelling tot vandaag, voor mensen die het centrum van Kortenberg 
met de auto willen bereiken, wel toegelaten zijn om via de Minneveldstraat 
te rijden. 

Vanaf maandag 2 november om 9 u. is het mogelijk zich aan te melden 
voor het verkrijgen van een ‘vergunning’. Dat kan door het formulier in te 
vullen op de gemeentelijke webstek: www.kortenberg.be (Mobiliteit / 
ANPR / Vergunningsaanvraag Minneveldstraat).

Het is van belang dat u duidelijk aantoont dat u op (een) weekdag(en) 
tijdens de ochtendspits een bestemming heeft in de Minneveldstraat of in 
het centrum van Kortenberg, waarbij het volgens u noodzakelijk is de 
Minneveldstraat te gebruiken op uw reisroute. De ingevulde gegevens 

 Dossier elektriciteitsschaarste
VERNIEUWD AFSCHAKELPLAN 2015-2016
Voor 2015-2016 werd een vernieuwd ‘afschakelplan’ voorge-
steld. Dat plan is een ultiem redmiddel om de uitval van het 
elektriciteitsnet te voorkomen bij uitzonderlijke crisissitua-
ties. Het nieuwe plan gaat in op 1 november en omvat acht 
afschakelschijven, voor een betere spreiding.

Alle maatregelen zijn genomen om de bevoorradingszekerheid van elek-
triciteit te verzekeren. De kans dat het afschakelplan deze winter geacti-
veerd zou moeten worden, is dan ook uiterst beperkt. 
Op http://afschakelplan.eandis.be vindt u volgende informatie:
•  of uw straat is opgenomen in het afschakelplan, en in welke afscha-

kelschijf
• volledige stratenlijsten voor de hele (deel)gemeente
•  bedrijven aangesloten op middenspanning kunnen aan de hand van 

hun EAN-nummer opzoeken in welke afschakelschijf ze zijn opgeno-
men

•  het is mogelijk om in te schrijven voor e-mail-, Twitter-, of 
Facebookberichten zodra er energieschaarste wordt aangekondigd. 

In Kortenberg (in alle deelgemeenten, maar vooral in Everberg en 
Meerbeek) zijn straten opgenomen in het vernieuwde afschakelplan, en 
wel in de schijven 4 (Everberg en Kortenberg), 2 (Erps-Kwerps) en 1 
(Everberg, Meerbeek en Erps-Kwerps).

De afschakelingsproce-
dure bij stroomtekort 
voorziet in een rotatiesys-
teem tussen de afschakel-
bare schijven in dalende 
volgorde, van schijf 8 tot 
schijf 2 en dan opnieuw van schijf 8 tot schijf 2. Schijf 1 wordt niet ‘manu-
eel’ afgeschakeld bij een stroomtekort. Deze schijf is bestemd voor de 
‘automatische’ afschakeling in geval van een plots incident dat het even-
wicht van het Belgische of Europese elektriciteitsnet in gevaar zou bren-
gen. Het zijn steeds de ministers van Energie en Economie die op basis van 
de omstandigheden van het moment beslissen wanneer en hoe de 
afschakeling gebeurt.
Hoewel het risico op elektriciteitsschaarste veel kleiner wordt geschat dan 
vorige winter, kunt u best toch rationeel blijven omgaan met energie. De 
inspanningen van vorige winter hebben immers aangetoond dat vele 
kleine bijdragen wel degelijk een verschil maken. Bovendien varen zowel 
uw portemonnee als het milieu daar wel bij. En als er toch elektriciteits-
schaarste zou zijn, dan heeft u zich alvast goede gewoonten eigen 
gemaakt.

Meer info
www.eandis.be (Veelgestelde vragen / Kies onderwerp 

‘Energieschaarste’)
www.economie.fgov.be (Klik rechtsboven op ‘Het nieuwe afschakelplan’)

Mobiliteit

worden nagekeken door de gemeentelijke administratie en door de poli-
tie. Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u een paswoord en 
een login, waarmee u uw ‘account’ in een webomgeving zelf kunt behe-
ren. 

Inwoners die bijkomende informatie wensen, kunnen zich tijdens de kan-
tooruren telefonisch wenden tot de mobiliteitsambtenaar op het nummer 
02 759 98 28 of een e-mail sturen naar mobiliteit@kortenberg.be. 
Inwoners die geen toegang hebben tot het internet, of die graag hulp 
willen bij het aanmelden, kunnen op de volgende momenten terecht in 
het Administratief Centrum (gemeentehuis): woensdag 4 november 
tussen 13 en 16 u., en vrijdag 13 november tussen 9 en 13 u., telkens in 
zaal Hensmans op de gelijkvloerse verdieping.
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Ruimtelijke Ordening
INFOSESSIE ‘ISOLEREN VAN HELLENDE EN PLATTE DAKEN’
Zowel bij nieuwbouw als bij bestaande woningen is een goede dakisolatie 
een absolute must. Een dik isolatiepakket alleen is echter niet genoeg, een 
correcte plaatsing is even belangrijk. U maakt in deze infosessie kennis met 
de principes van correct isoleren. Daarna leert u deze principes toepassen 
op zoldervloer- of dakisolatie bij hellende daken en bij isolatie van platte 
daken. 

U bent van harte uitgenodigd op deze infosessie op donderdag 19 novem-
ber om 19.30 u. in het Administratief Centrum van Kortenberg, georgani-
seerd door de gemeente Kortenberg in samenwerking met het Provinciaal 
Steunpunt Duurzaam Bouwen. Deze organisatie krijgt de steun van de 
provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse overheid. 

Praktisch
Donderdag 19 november om 19.30 u.

Administratief Centrum
Gratis

Inschrijven en meer info: Woonloket Woonwijzer Midden-Brabant, 
0496 12 86 64 of greet.boes@igo.be

Milieu

GRATIS INZAMELPERIODE BLADAFVAL OP HET CONTAINERPARK
GEMEENTEBESTUUR

Tijdens de maanden november en december is er een gratis inzamelperiode voor 
uw bladafval.

U kunt gedurende deze periode met uw bladafval terecht op het containerpark 
tijdens de gebruikelijke openingsuren: 
• van dinsdag tot en met vrijdag van 12.30 tot 19.30 u. 
• zaterdag van 9 tot 16 u. 

Onder bladafval wordt echter géén grasmaaisel of ander tuinafval verstaan!
Ook zullen er op een dertigtal gemeentelijke locaties bladkorven geplaatst worden 
waar bladeren afkomstig van het openbaar domein in terecht kunnen. Deze korven 
mogen enkel gebruikt worden om bladafval van het openbaar domein in te verzamelen.

Foto: Elfriede le Docte
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Al voor het zesde jaar op rij vinden er tijdens de Europese Week van de 
Afvalvermindering in meer dan 30 landen duizenden acties plaats om 
afval te minderen. Want een duurzaam grondstof- en afvalbeheer is 
meer dan ooit nodig. Ook u kunt uw steentje bijdragen door deel te 
nemen aan de activiteiten die EcoWerf tijdens de Afvalpreventieweek 
organiseert. 

Bezoek EcoWerf achter de schermen
Zaterdag 21 november – start rond-
leiding: 14 u. en 16 u.
Woensdag 25 november – start rond-
leiding: 14 u. en 16 u.
Zaterdag 28 november – start rond-
leiding: 10 u. en 12 u.
Maximaal 20 personen per rondlei-
ding. Er starten meerdere rondleidin-
gen tegelijkertijd. 

Infoavond en demonstratie 
‘Koken met restjes’
Woensdag 25 november van 
19.30 tot 22 u.
Maximaal 25 deelnemers

DAG VAN DE NATUUR: KOESTER HET SILSOMBOS

Op zondag 22 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 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 kinderwa-
gens 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.

Meer info
Natuurpunt: Ewoud l’Amiral: 0476 26 16 34 of ewoud.lamiral@

natuurpunt.be
www.silsombos.be

Milieudienst: milieu@kortenberg.be of 02 755 22 18

GEMEENTEBESTUUR

BESPAAR OP AFVAL, KOM NAAR DE AFVALPREVENTIEWEEK

Infoavond herbruikbare luiers 
Woensdag 25 november van 20 tot 22 u.
Maximaal 40 deelnemers

Infoavond en demonstratie 'Koken zonder restjes'
Donderdag 26 november van 19.30 tot 22 u.
Maximaal 25 deelnemers

Infosessie ‘Vaste planten en bodembedekkers’
Donderdag 26 november van 20 tot 22 u.
Maximaal 40 deelnemers

Praktisch
Alle activiteiten vinden plaats bij EcoWerf, 

Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven
Deelnemen is gratis maar inschrijven via  

afvalpreventie@ecowerf.be is verplicht.
Vermeld in het onderwerp van uw e-mail voor welke activiteit u 

inschrijft.
Meer info: www.ecowerf.be of 0800 97 0 97
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Drugs- en alcoholpreventie
INFOAVOND DRUGSPREVENTIE

17% van de jongeren heeft ooit 
cannabis gebruikt en 3,8% pro-
beerde ooit een andere illegale 
drug zoals XTC, speed, cocaïne, … 
De kans dat ook u of uw zoon of 
dochter hiermee vroeg of laat 
geconfronteerd wordt, is dus zeer 
reëel. 

Wat ? 
De drugs- en alcoholpreventiedienst organiseert in samenwerking met de 
politie een infoavond rond drugspreventie. De lokale recherche brengt een 
drugskoffer mee en geeft productinformatie. De intergemeentelijke pre-
ventiewerker geeft bijkomende informatie en preventietips. 

Er wordt een antwoord gegeven op onder andere volgende vragen: 
• Welke drugs bestaan er en hoe kunt u ze herkennen?
• Welke effecten en risico’s hebben ze?
• Hoe zit de wetgeving in elkaar? 
• Wat zijn signalen van druggebruik? 
• Hoe kan ik het thema drugs bespreekbaar maken? 
• Welke mogelijkheden bestaan er om hulp te zoeken? 

Voor wie ? 
Voor alle ouders, leerkrachten, opvoeders en andere geïnteresseerden uit 
Kortenberg, Haacht en Keerbergen. 

Praktisch
Donderdag 12 november om 19.30 u. 

GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85, Haacht 
Gratis

Info en inschrijven: drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be  
of 016 26 94 37

U bent ook welkom zonder inschrijving.

TIJDELIJKE EN DRINGENDE POETSHULP

Bent u pas ontslagen uit het ziekenhuis of kunt u tijdelijk niet meer poet-
sen? Hebt u een gebroken been of arm en hebt u dringend poetshulp 
nodig?

Dan heeft het Welzijnshuis een gepaste oplossing voor u: dringende en 
tijdelijke poetshulp.

Het Welzijnshuis verleent gedurende maximaal zes weken 
poetshulp om u uit de nood te helpen. U betaalt voor de 
dienst met dienstencheques. De kostprijs is 9 euro per uur.

Volgende taken mag u laten uitvoeren door de huishoudhulp:
• onderhoud van uw woning,
• wassen en strijken,
• bereiden van een maaltijd,
• boodschappen doen.

Wenst u een beroep te doen op deze 
dienst, neem dan contact op met 
Heidi Janssens, diensthoofd thuis-
diensten, 0491 996 227 of 
thuisdiensten@kortenberg.be

Welzijnshuis
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 CAFÉ COMBINNE IN KORTENBERG

Spreekt u reeds een beetje Nederlands en wilt u graag nog oefenen? Kom 
dan eens langs in het praatcafé Café Combinne.

Wat ? 
Café Combinne is een intercultureel praatcafé dat Nederlandstaligen en 
anderstaligen samenbrengt. Het is een ontmoetingsplaats waar u elkaar 
beter leert kennen in een gezellige sfeer. Er wordt altijd in het Nederlands 
gepraat over bepaalde thema‘s (werk, hobby, cultuur,…) en iedereen is 
welkom. 

Waar? 
OC Berkenhof 
Beekstraat 25, 3070 Kortenberg 

Wanneer? 
Elke vrijdag van 14 tot 16 u. 

Kostprijs? 
Gratis

Inschrijven?
Niet nodig, u mag gewoon langskomen

Meer info 
Geert Gevers, 0491 996 224 of dienstencentrum@kortenberg.be

Lokaal Dienstencentrum
VRIJWILLIGERSCAFÉ IN HET LOKAAL DIENSTENCENTRUM

Op donderdag 19 november organiseert het Welzijnshuis van 
Kortenberg een vrijwilligerscafé in de nieuwe ontmoetingsruimte van het 
Lokaal Dienstencentrum.

Heeft u vrije tijd over en zoekt u daarvoor een zinvolle besteding, dan wil 
het Welzijnshuis u graag ontmoeten om zijn werking aan u voor te stellen 
en om samen te kijken op welke manier u kunt bijdragen aan de verschil-
lende projecten van het Welzijnshuis. U kunt vrijblijvend langskomen en 
zowel de verantwoordelijke als de vrijwilligers ontmoeten. 

Het Welzijnshuis richt zich met verschillende projecten en diensten tot 
allerhande doelgroepen.

Gaat u graag om met senioren dan kunt u het Welzijnshuis helpen bij de 
volgende projecten:
• huisbezoeken bij 90-plussers
• mantelzorgondersteuning
• een helpende hand in uw buurt
• de mindermobielencentrale
• activiteiten in het Lokaal Dienstencentrum
• het dorpsrestaurant in Kortenberg of in Erps-Kwerps
• de ontmoetingsruimte van het Lokaal Dienstencentrum

Zet u zich liever in voor sociale projecten dan kunt u zich engageren voor:
• voedselbedeling
• de Kapstok (tweedehandswinkel) en het Magazijn
• het hitteplan 
• het koudeplan
• structuurklassen voor kinderen in moeilijke situaties

Kiest u ervoor om met andere culturen samen te werken, dan kunt u het 
Welzijnshuis helpen bij:
•  het wegwijs maken van nieuwkomers in de gemeente en hen ver-

der helpen
• de oefenklas voor volwassenen
•  Café Combinne (Nederlands oefenen in de praatgroep – zie het 

artikel hierboven)

Praktisch
Donderdag 19 november van 18 tot 21 u.

Ontmoetingsruimte Lokaal Dienstencentrum
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg

Meer info: dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 99 62 24
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SPORTELGYM EN FIT OP UW STOEL

Beweging maakt deel uit van een gezonde levensstijl. Lesgeefster Ines 
Devulder (opleiding kinesitherapie) helpt u met plezier om oefeningen 
juist aan te leren en uit te voeren.

• Sportelgym
Deze reeks richt zich tot personen met of zonder rugklachten. U doet mee 
op eigen tempo. U krijgt tips om bij dagelijkse activiteiten rugkwetsuren 
te vermijden.

•  ‘Fit op uw stoel’
Deze reeks richt zich tot alle personen die moeilijker te been zijn maar toch 
graag fit blijven. Veel oefeningen gebeuren al zittend maar er is ook afwis-
seling met stapoefeningen.

Praktisch
Elke donderdag 

Sportelgym: van 9 tot 10 u. - OC Berkenhof, Blok A, Cultuurzaal 
Fit op uw stoel: van 10.15 tot 11.15 u. –

Serviceflats, Ontmoetingsruimte
10-beurtenkaart: € 63

Jaarabonnement: € 170
Meer info of inschrijven: dienstencentrum@kortenberg.be 

of 0491 996 224

TAI CHI

Tai chi quan is een gestileerde bewegingskunst die wordt gekenmerkt 
door een vloeiende aaneenschakeling van rustige bewegingen die heel 
ontspannen worden uitgevoerd.

Vallen bij volwassenen/senioren is een ernstig onderschat probleem. Meer 
bewegen is gelijk aan minder vallen. Om vallen te helpen vermijden moe-
ten bewegingsprogramma’s zich richten op evenwicht, spiersterkte en 
uithouding. Tai chi blijkt de ideale vorm van beweging te zijn voor valpre-
ventie. U herwint zelfvertrouwen doordat u een grotere spiersterkte, 
betere controle en coördinatie ervaart. De lesgever is Jurgen Vanhorenbeek, 
meervoudig Belgisch kampioen tai chi.

Praktisch 
Elke woensdag

Cultuurzaal, OC Berkenhof
Beginners: van 9 tot 10 u.

10-beurtenkaart + verzekering: € 95
Jaarabonnement: € 225

Meer info: jurgen.vanhorenbeek@telenet.be of 0494 187 484

FOTOBEWERKING EN AANMAAK FOTOBOEK

Tijdens deze cursus wordt u wegwijs gemaakt in het digitaliseren van uw foto’s. Na het opladen van uw 
foto’s op de pc leert u Picasa gebruiken om rode ogen te verwijderen, foto’s te vergroten of verkleinen en 
het contrast, de kleur, enzovoort aan te passen. Daarna leert u een mooie diashow te maken van al uw 
foto’s, wat gegarandeerd een succes wordt als u deze toont aan vrienden en familie. Er komen titels, spe-
ciale effecten, commentaren en zelfs muziek bij kijken. U leert ook een fotoboek samenstellen met uw 
foto’s. Als het fotoboek voldoet aan uw wensen dan kunt u het bestellen.

Praktisch 
Maandag 9, 16, 23 en 30 november en 7 december van 9 tot 12 u.
Lokaal Harmonie, OC Berkenhof
€ 90, cursus, gebruik computer en koffie inbegrepen
Inschrijven vóór 4 november via dienstencentrum@kortenberg.be of 
0491 996 224

Maximaal 12 deelnemers
U mag uw eigen laptop gebruiken maar gelieve dit zeker te  
vermelden bij uw inschrijving.
Opgelet: er moeten minimaal 8 deelnemers zijn, anders wordt de cursus 
geannuleerd.
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Politie

U WILT TOCH OOK GRAAG GEZIEN WORDEN?!

Herfst en winter staan in ons land gelijk aan 
donkere dagen, vaak met grillig regenachtig 
weer. Een degelijke fietsverlichting is dan 
van essentieel belang. Toch rijden er veel 
( jonge) fietsers zonder of met slecht wer-
kende fietsverlichting. Een goede zichtbaar-
heid 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 achter-
aan. 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 die-
nen fietsen uitgerust te zijn met een witte reflector 
vooraan, een rode reflector achteraan, oranje pedaal-
reflectoren en twee oranje reflectoren tussen de spa-
ken van elk wiel of een witte reflecterende strook op 
de banden.

Extra tips
• Controleer steeds uw fietsverlichting voor u ver-
trekt
• Maak regelmatig uw reflectoren schoon
• Zorg 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.

Politiezone HerKo zal de komende maanden gericht controleren op het 
correcte gebruik van fietsverlichting! Veiligheid? Samen zorgen we daar-
voor!

Denk ook als voetganger aan uw 
zichtbaarheid!

Als u tijdens de winter voor het ochtendgloren of na het invallen 
van de avond als voetganger de straat op moet, zorg er dan voor 
dat u gezien wordt. Draag lichtgekleurde kleding en/of een fluo-
hesje of reflecterende strips.
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U WILT TOCH OOK GRAAG GEZIEN WORDEN?!

SAMEN TEGEN INBRAAK!

Vanaf november start de lokale politiezone Herent-Kortenberg (HerKo) opnieuw met haar ‘Samen tegen inbraak’-campagne. De politiezone bindt heel 
het jaar door de strijd aan tegen inbraken, maar zal net zoals vorig jaar, tijdens de komende wintermaanden extra acties uitvoeren. Naast gerichte contro-
les en patrouilles zullen er ook preventieve acties georganiseerd worden, gericht op het blijvend sensibiliseren van bewoners. De grootste schrik van een 
inbreker is immers een alerte burger. Wist u overigens dat inbrekers meestal gevat worden nadat een alerte burger onmiddellijk de politie verwittigde? 

De strijd tegen inbraken kan enkel 
slagen met uw hulp! Hoe kunt u 
helpen? 

1. Meld verdachte situaties onmiddellijk via 
101
Voor velen is de drempel vaak nog te hoog om naar de politie te bel-
len. Weet echter dat uw medewerking gewaardeerd wordt en cruciaal 
kan zijn. Verlies geen kostbare tijd, maar bel onmiddellijk 101. Dit 
nummer is dag en nacht, zeven dagen op zeven bereikbaar.

Enkele voorbeelden van verdachte situaties: 
• Onbekenden begeven zich rond uw woning of die van uw buren
• Onbekenden die aanbellen en vreemde vragen stellen
• Onbekenden die woningen of voertuigen observeren
•  Een onbekend voertuig dat traag door de straat rijdt en waarvan 

de inzittenden veel aandacht hebben voor woningen of gepar-
keerde voertuigen

Geef de politie zoveel als mogelijk nuttige informatie door, zoals: de 
nummerplaat, het merk, de kleur van het voertuig waarmee de ver-
dachten zich verplaatsten, de richting waarin ze vertrokken zijn, een 
persoonsbeschrijving, de taal waarin u werd aangesproken, enzo-
voort. 

2. Beveilig uw woning tegen inbraak
Een woning kunt u op verschillende manieren beveiligen. Weet u niet 
waar te beginnen? Vraag gratis en vrijblijvend advies aan de politie 
(via 016 85 34 00 of diefstalpreventie@politieherko.be). Inwoners die 
in de periode van november tot en met februari een preventieadvies 
bij de lokale politie aanvragen, maken overigens kans om een mooie 
prijs te winnen (schrikverlichting op zonne-energie). De preventiead-
viseur zal u na het gegeven advies een wedstrijdformulier bezorgen, 
waarmee u aan de wedstrijd kunt deelnemen.  
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VRIJDAG 13 NOVEMBER 2015: 1DAGNIET!

EEN ONGELUKSDAG VOOR INBREKERS! 
Wist u dat er in België meer dan 200 keer per dag wordt ingebroken in een woning? 
Hoog tijd om inbrekers een halt toe te roepen. Daarom vindt op vrijdag 13 novem-
ber in heel België de actiedag ‘1dagniet!’ plaats. Met deze actie willen de overheden 
samen met de burgers de handen in elkaar slaan, zodat er die dag geen enkele 
inbraak plaatsvindt. Deze actiedag kan niet slagen zonder uw hulp! Elke bijdrage, 
hoe klein ook, is van belang.

U kunt uw steentje bijdragen door bijvoorbeeld:
•  een wandeling in uw buurt te maken waarbij u extra aandacht  heeft voor ver-

dachte situaties;
•  met uw fiets- of jogclub af te spreken om een extra toertje te doen die dag;
•  voor het verlaten van de woning en voor het slapengaan, extra te controleren of 

al uw ramen en deuren goed afgesloten zijn;
•  verdachte situaties onmiddellijk te melden aan de politie via het noodnummer 101.
De actie is bedoeld om burgers alert te maken voor verdachte en onveilige situaties 
en hen te overhalen initiatieven te nemen die ook na 13 november blijven bestaan. 
Registreer uw actie (hoe klein of groot ook) op www.1dagniet.be!

De politiezone Herent-Kortenberg (HerKo) zal tijdens de week van 9 tot 13 november extra acties organiseren. De wijkinspecteurs zullen dan zichtbaar in 
de wijk aanwezig zijn om bewoners te wijzen op onveilige situaties. De diefstalpreventieadviseur gaat op pad om huis-aan-huis in gesprek te treden met 
bewoners omtrent de beveiliging van hun woning. Deze acties kaderen ook in een bredere campagne die vanaf november 2015 tot en met februari 2016 
zal lopen en net zoals vorig jaar ‘Samen tegen inbraak!’ zal heten. 

SNELHEIDSMETINGEN EN –ACTIES 

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 september

Straat Toegelaten snelheid
Gemiddeld aantal  

voertuigen per dag
V85* % overtredingen

Hoogveldstraat 50 km/u. 1826 49 km/u. 3 %

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

Snelheidsacties met flitsen van overtreders september

Straat Toegelaten snelheid Aantal gemeten voertuigen Percentage geflitste voertuigen

Minneveldstraat 50 km/u. 142 3,5 %
Schoonaardestraat 50 km/u. 141 2,1 %
Leuvensesteenweg 50 km/u. 905 1,7 %
Kwerpsebaan 50 km/u. 47 6,4 %
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Prikbord

INSPIRATIEMARKT 2015
U komt toch ook?
Intussen staat deze zondag-
voormiddag ongetwijfeld 
al met dikke letters aange-
kruist in uw agenda:  
22 november.
Voor de tweede keer krijgt u 
inspirerende voorbeelden 

van hoe elk van ons als burger mee vorm kan geven aan een gemeente 
waar we allen samen graag in leven. Deze keer wordt er één Charterprincipe 
uitgelicht dat extra aandacht krijgt en dat wordt uitgewerkt op verschil-
lende standjes, standjes die ook aansluiten bij de andere charterprincipes. 
Duurzaam vooruitgaan is het charterprincipe dat dit jaar in de kijker wordt 
gezet. Duurzaam vooruitgaan als investeren in de toekomst, de economie, 
de natuur, het erfgoed en uw sociale netwerk. Of zoals de VN-commissie 
in 1987 definieerde:  ‘de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van 
het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in 
hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’. We kennen alle-
maal het duurzaam bankieren, duurzaam beleggen, duurzaam toerisme, 
duurzame landbouw, duurzame aankopen….
Na een inleiding door een begeesterend spreker krijgt u de kans om twee 
keer, telkens gedurende een half uur, samen te zitten rond één van de vele 
initiatieven die duurzaamheid in uw gemeente vorm kunnen geven of u 

GEMEENTEBESTUUR inspireren om zelf een initiatief te lanceren. De bedoeling is dus om tel-
kens ‘door te schuiven’ zodat zoveel mogelijk deelnemers de kans krijgen 
om zoveel mogelijk inspiratie op te doen.
En daarbij zult u ook de vijf andere charterprincipes kunnen herontdek-
ken: ‘een solidaire samenleving’, ‘een kruispunt voor alle generaties en 
culturen’, ‘een open gemeenschap met plaats voor ontmoeting met de 
ander’, ‘een lokale ruimte om in te leven en te beleven’ en ‘groene verbin-
dingen’.
De Inspiratiemarkt 2015 wordt dus alweer een plek om elkaar te vinden, 
ook uw eigen initiatieven en ideeën af te toetsen met gelijkgestemde zie-
len, en zo samen te bouwen aan het Kortenberg waar we allen samen 
graag wonen en volop leven.
Via affiches en andere informatiekanalen, en op de webstek van onze 
gemeente, www.kortenberg.be, vindt u alle informatie.
Een mailtje naar charterstuurgroep@kortenberg.be mag altijd, om te 
melden dat u komt, én om ook vooraf al uw eigen ideeën te droppen. 
Maar ook als u zich niet vooraf gemeld hebt, bent u welkom!

Praktisch

Zondag 22 november van 10 tot 13 u.

(De koffie staat al klaar vanaf 9.30 u.)

GC Colomba, Kortenberg

Meer info of inschrijven: charterstuurgroep@kortenberg.be

INFODAG POLITIESCHOOL

Op zaterdag 14 november vindt in de politieschool van Asse een info-
dag van de politieschool plaats. Van 9 tot 16 u. krijgt u er info en kunt u er 
vragen stellen over politiejobs, de recrutering, de selectie en de opleiding.  
Elk uur tussen 9 en 15 u. starten er drie verschillende workshops. Zo is er 
een workshop met algemene info over de selectieproeven, een workshop 
over de sportproeven (breng hiervoor uw sportkledij mee!) en een work-
shop over de opleiding en het leven in de politieschool.
 

Praktisch
Zaterdag 14 november van 9 tot 16 u.
Politieschool, Poverstraat 75, 1731 Relegem
Meer info: www.jobpol.be
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ALLERHEILIGEN IN CREMATORIUM HOFHEIDE
Op zaterdag 31 oktober dompelt crematorium Hofheide u van 13 tot  
16 u. onder in een sfeer van muziek en poëzie. Met live-muzikanten 
(zang, piano, trompet, dwarsfluit, viool, chello, gitaar, en wie weet … 
accordeon, harp) die het beste van zichzelf zullen geven, en neen, het is 
niet de bedoeling om enkel maar sombere muziek te spelen. De muzikan-
ten zullen u bekoren, ontroeren, bespelen, misschien al eens een gevoe-
lige snaar raken, …

En die muzikanten worden bijgestaan, afgewisseld met passende teksten 
en gedichten, gebracht door de dichters zelf, maar ook door professionele 
vertellers. En ook hier, passende teksten, die niet per sé over de dood 
moeten gaan, maar teksten die u grijpen, die u doen nadenken, doen 
mijmeren, die in uw hoofd blijven ronddwarrelen.

Om 15 u. krijgt ‘Afscheid nemen’ een speciaal tintje. Sprookjesverteller 
Nathalie leest voor (eigenlijk eerder ‘vertelt’) uit het werk van Kim Crabeels 
‘Mijn opa is een boom’, een project rond mensen met dementie, waarvan 
u afscheid neemt, lang voor ze deze wereld echt fysiek verlaten. De illus-
traties uit het boek zullen op een scherm geprojecteerd worden. De ver-
telling van Kim Crabeels is bijzonder, en ook bijzonder geschikt voor kin-
deren, kinderen met ouders, kinderen met grootouders. Ze geeft een 
beeld van hoe kinderen kijken naar het leven, het leven dat ooit eindigt, 
hoe kinderen het veranderend gedrag van oma en opa verwerken.

Maandag 2 november, Allerzielen, staat in het teken van herdenkings-
plechtigheden:

• 10 u.: burgerlijke herdenkingsplechtigheid door Hofheide

• 13 u.: vrijzinnige herdenkingsplechtigheid door het Huis van de Mens

• 15 u.: burgerlijke herdenkingsplechtigheid door Hofheide

• 17 u.: christelijke herdenkingsplechtigheid door het Bisdom

Praktisch

Zaterdag 31 oktober van 13 tot 16 u.

Maandag 2 november om 10 u., 13 u., 15 u. en 17 u.

Crematorium Hofheide, Jennekensstraat 5, Holsbeek (Nieuwrode) 

Meer info: 016 44 29 50 info@hofheide.be

VOORSTELLING FAIRTRADE WERKGROEP
Na het Charter van Kortenberg en de Inspiratiemarkt 2014 werd een trekkersgroep gevormd die van de gemeente Kortenberg een echte FairTradeGemeente 
wenst te maken. De trekkersgroep zal zichzelf voorstellen op zaterdag 28 november om 18 u. in het congrescentrum UPC Sint Jozef in aanwezigheid van 
enkele leden van het college. U wordt vriendelijk uitgenodigd om daar bij deze gelegenheid samen met de Fairtrade Werkgroep het glas te heffen. 

Praktisch

Zaterdag 28 november om 18 u. 

Congrescentrum UPC Sint-Jozef, Leuvensesteenweg 517, Kortenberg

11 NOVEMBERVIERING
U wordt van harte uitgenodigd op de 11 novemberviering ter gelegen-
heid van 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.

De plechtigheid vindt plaats op woensdag 11 november in de Onze-
Lieve-Vrouwekerk van Kortenberg tijdens de eucharistievering van 11 u. 
De plechtigheid wordt bijgewoond door afgevaardigden van de burger-
lijke en militaire overheden en is vrij toegankelijk voor het publiek. Er is 
muzikale begeleiding door het zangkoor ‘De Everaert-Ghesellen’ uit 
Everberg, onder leiding van Gaby Leaerts.

Na de misviering is er een huldemoment in de kerk en wordt een bloe-
menkrans neergelegd aan het vredesmonument vóór het Administratief 
Centrum.

Er wordt een receptie aangeboden door het gemeentebestuur van 
Kortenberg in het Administratief Centrum.

Deze plechtigheid wordt georganiseerd door de Oudstrijders van Erps-
Kwerps, 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.

GEMEENTEBESTUUR
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DE WINTER KOMT ERAAN!  
NEEM DE NODIGE VOORZORGEN!GEMEENTEBESTUUR

De dienst Gemeentelijke Werkplaatsen zal zoals iedere winter samen met een 
onderaannemer zorgen voor het berijdbaar houden van de invalswegen en brug-
gen in de gemeente. De andere straten en wegen worden vrijgehouden naarge-
lang de beschikbaarheid van materiaal en mensen, waarbij drukke wegen en 
dichtbevolkte straten voorrang krijgen. Strooizout werkt slechts optimaal wan-
neer 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. Beperk daarom het gebruik van strooizout. 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 stoep-
rand liggen. Immers, in de goot vormt de sneeuw een barrière voor het smeltwater dat naar de riolering loopt;

2.  Is de stoep na de veegbeurt niet volledig ijsvrij? Strooi dan op de overgebleven ijsplekken een beetje strooizout;

3.  Als alternatief kunt u 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 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).

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.

Maak tijdig een afspraak met uw garagist om winterbanden voor uw wagen 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. Uw kinderen vinden het trouwens vast geweldig om 
met de slee naar school te worden gebracht.
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Foto: Elfriede le Docte
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1  Het plantjesweekend van Kom op tegen Kanker was een schot in de roos. In Kortenberg werden 761 plantjes verkocht, goed voor een opbrengst 
van 5.327 euro. Bedankt aan alle vrijwilligers die hieraan mee geholpen hebben en aan alle inwoners die een plantje kochten.

2  1.219 leerlingen van de 6 Kortenbergse lagere scholen genoten op vrijdag 25 september van een zonovergoten editie van de jaarlijkse scho-
lenveldloop op site Colomba.

3  Op zaterdag 26 september namen de ouders van de leerlingen tijdens een voetbaltornooi het nieuwe kunstgrasveldje van gemeentelijke 
basisschool de Negensprong in Everberg in gebruik. De gemeente Kortenberg investeerde hierin zodat de leerlingen voortaan niet meer op 
een modderig veldje moeten voetballen.



in Kortenberg
(Dienst Vrije Tijd)

VRIJETIJDSACTIVITEITEN MAAND NOVEMBER

Ben je een bezige bij en heb je overdag nog wat tijd vrij? De gemeente speelt hierop in met een 
gevarieerd aanbod. Je kan proeven van verschillende activiteiten. Misschien ontdek je wel een 
nieuwe hobby! 

DATUM ACTIVITEIT UREN PLAATS DEELNAMEPRIJS
Dinsdag 10 november Winterfeest: een sprankelende 

namiddag met optredens van Marjan 
Berger en Albert en nadien koffie en iets 
zoets

14.30 u. GC Colomba € 5 ter plaatse te 
betalen

Dinsdag 12 november Ontdek het Warandebos via een 
begeleide wandeling en bezoek na de 
lunch een chocolatier in Meerbeek

van 9.30 tot 15.30 u. Park  van de Oude 
Abdij

€ 20 

Donderdag 19 november Kookworkshop naar aanleiding 
van de Week van de Smaak: kleine 
verwennerijen en tussendoortjes met 
vergeten groenten

van 9.30 tot 13.30 u. Your Home Cook, 
Peperstraat 16 te 
Erps-Kwerps

€ 20

Donderdag 26 november Dansnamiddag: elke laatste donderdag 
van de maand, met livemuziek

van 13.45 tot 17.45 u. GC Colomba gratis

Inschrijven voor de wandeling en de kookworkshop kan via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80. 

Voor de dansnamiddag en het winterfeest in GC Colomba is inschrijven niet nodig. 

GEMEENTEBESTUUR
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(Bibliotheek en Cultuurdienst)

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN – ER HANGT KUNST IN DE LUCHT 
GEMEENTEBESTUUR

(Bibliotheek)

WEEK VAN DE SMAAK

Op donderdag 12 november komt Jorun Verheyden, auteur van 
onder andere ‘Gebeten door groenten’, in de Bib vertellen over hoe 
je met seizoensgroenten en vleesvervangers de lekkerste gerechten 
kunt klaarmaken. Wil je graag minder vlees eten of bewuster leven en 
koken volgens de seizoenen? Of gewoon eens iets anders op je bord 
toveren? Dan kan Jorun je inspireren. Ze brengt hapjes mee om je 
helemaal te overtuigen. 

Donderdag 12 november om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg

€ 5
Inschrijven: UiTbalie, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Ook de kinderen zijn van harte welkom. Zij zullen op een  
aangename wijze worden beziggehouden.

GEMEENTEBESTUUR

Tijdens de ‘Kunstendag voor kin-
deren’ op zondag 15 november 
beleef je samen met je familie 
een hele dag kunst in Vlaande-
ren en Brussel. Zo kan je in de 
Bib van Kortenberg deelnemen 

aan een van de inspirerende workshops rond beeldende kunst, gegeven 
door Bazarts vzw.

Ben je tussen 5 en 8 jaar? Dan is de workshop ‘In de voetstappen van 
Calder’ vast en zeker iets voor jou. Alexander Calder is dé kunstenaar 
die onderzoek heeft gedaan naar evenwicht en vormen. Tijdens de 
workshop wordt zijn manier om een mobiel te bouwen overgenomen. 
Je gaat onder meer aan de slag met de vrij nieuwe kleisoorten silk en 
foam clay, waarmee je prachtige mobieltjes kan fabriceren.

Ben je al wat ouder (8-15 jaar) en hou je meer van de gekke dieren 
waarmee de Spaanse schilder Salvador Dalí bekend werd? Dan kan je 
deelnemen aan de workshop ‘Gekke dieren met gekleurde klei’. Dalí 
was een schilder die olifanten veranderde in sierlijke dieren door hun 
poten langer te maken. Met dat idee ga je hier ook aan de slag. Maak 
je fantasie wakker en ontwerp de zotste dieren met piepschuimklei!

Zondag 15 november van 10 tot 13 u.
Bibliotheek Kortenberg

€ 5, hapje en drankje inbegrepen
Voor kinderen van 5 tot 15 jaar

Inschrijven tot en met zaterdag 14 november  
via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80 
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(Sportdienst i.s.m. Sportregio Dijle- & Hageland)

KLEUTERSPORTHAPPENING

Op zondag 15 november is iedereen van 9 tot 12 u. welkom in 
Haasrode. De allerkleinsten kunnen dan naar hartenlust spelen en 
bewegen. Dit jaar staat er ook begeleide kleuterdans op het pro-
gramma. Natuurlijk is er nog van alles te doen zoals fietsjes, klim- en 
klauterparcours, een springkasteel, puzzelen en bouwen, … 

Zondag 15 november van 9 tot 12 u.
Sporthal Haasrode, Milsestraat 43, 3053 Haasrode (eigen vervoer)
Geboortejaren 2008 – 2011
€ 3 per kind, inschrijven en betalen kan ter plaatse
Meebrengen: losse sportieve kledij, toezicht ouder(s) is verplicht
Info: sportdienst@kortenberg.be of 02 755 22 87

GEMEENTEBESTUUR

(Bibliotheek en Welzijnshuis i.s.m. de Provincie Vlaams-Brabant)

1+1 = 3  EEN RUIMER GEZINSBUDGET ZONDER MOEITE !

Workshop door Sara Van Wesenbeeck 

Wil je geld verdienen terwijl je het aan het uitgeven bent, slimmer shoppen, je centenvreters ontdekken en 
eindelijk meer grip krijgen op je budget? Dan is de workshop ‘1 + 1 =3, een ruimer gezinsbudget zonder 
moeite!’ beslist iets voor jou! Sara Van Wesenbeeck toont hoe je je budget een boost kunt geven en meer geld kunt overhouden voor de leuke din-
gen in het leven. En dat realiseer je makkelijk zonder aan plezier of comfort in te boeten. In haar workshop op dinsdag 24 november krijg je prak-
tische budgettips om meteen aan de slag te gaan. Het kost niets en brengt alleen maar op. Dus waar wacht je nog op?

Sara Van Wesenbeeck (www.plusorganizing.be) is life & business coach, professional organizer, bemiddelaar en spreker. Ze is auteur van 'Het 
slimme budgetboek', 'Het slimme organizing boek' en het zopas verschenen 'Het handboek voor de spitsuurvrouw'.

Dinsdag 24 november om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg

Gratis
Inschrijven: UiTbalie, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

GEMEENTEBESTUUR

(Bibliotheek)

VOORLEESMARATHON IN DE BIBLIOTHEEK

Heb je nooit genoeg aan één verhaaltje? Snak je altijd naar meer?
Kom dan op woensdag 25 november naar de Bib. Vanaf 13 u. wordt er op ieder heel uur voorgelezen, en dit tot 19 u. 

Vrolijke verhalen, vertellingen op rijm, verhaaltjes met brullende leeuwen en magische 
tovenaars, het moet al gek lopen als ze er niet tussen zitten.
En is er even niets te horen? Ga dan in de Bib op zoek naar jouw favoriete boek.
Of neem vriendjes of vriendinnetjes mee en laat ze zien waar de luisterboeken staan. 
Tot ziens in de Bib!

Woensdag 25 november vanaf 13 u.
Bibliotheek Kortenberg

Gratis
Info: UiTbalie, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

GEMEENTEBESTUUR
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GEMEENTEBESTUUR

(Bibliotheek)

FILMVOORSTELLING IN DE BIB: SELMA

Regie: Ava DuVernay (VS 2014 – 128 minuten)
Met: David Oyewolo, Cuba Gooding Jr., Oprah Winfrey en Tim Roth
Op vrijdag 27 november kan je in de Bib terecht voor de tweede van de maandelijkse filmvoor-
stellingen. ‘Selma’ werd dit jaar genomineerd voor de Oscar voor beste film en handelt over een 
schokkende episode uit de geschiedenis van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.

Alabama, 1965. De Afro-Amerikaanse bevolking komt op voor stemrecht voor iedereen, maar stoot op felle weerstand. Een optocht van het stadje Selma 
naar de hoofdstad Montgomery eindigt in geweld. Als antwoord daarop organiseert Martin Luther King één van de grootste protestmarsen ooit…

Reserveer snel je gratis plaatsen!
Tijdens de pauze zijn er drankjes te verkrijgen aan democratische prijzen.
Opgelet: de film is niet toegelaten voor kinderen onder de 12 jaar.

Vrijdag 27 november om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg

Gratis
Reserveren: UiTbalie, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

GEMEENTEBESTUUR

(Cultuurdienst i.s.m. Cultuurraad)

OPROEP: WIE WORDT DIT JAAR CULTUURKAMPIOEN VAN KORTENBERG?

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 één persoon of vereniging voordragen waarvan hij/zij vindt dat deze in 2015 (tussen 
december 2014 en december 2015) iets bijzonders gedaan of bereikt heeft. Een boek gepubliceerd, een wedstrijd gewonnen,… 

Kandidaturen (motivatie – gegevens en eventueel foto) worden ten laatste op 25 november verwacht via cultuur@kortenberg.be. 
Alle cultuurkampioenen worden gehuldigd op de cultuurraad van donderdag 17 december. 

(Bibliotheek i.s.m. Davidsfonds)

LEZING: DE AMERIKAANSE PRESIDENTSVERKIEZINGEN

Op donderdag 3 december is VRT-journalist Bert De Vroey te gast in de Bib. Tijdens zijn lezing ‘De kiezers van de 
president’, over de Amerikaanse presidentsverkiezingen, schetst hij de kiesstrijd vanuit het perspectief van de kiezers.

Eind 2016 kiezen de Amerikanen een nieuwe president. De campagne is al in het najaar van 2015 begonnen, met de 
aanloop naar de eerste voorverkiezingen. De race naar het Witte Huis is lang en duur. En door het vreemde spel van 
het kiescollege krijgen de verkiezingen een hoog Stratego-gehalte. Kandidaten moeten telkens weer afwegen op 
welke staten en kiezersgroepen ze prioritair hun pijlen richten.

VRT-journalist Bert De Vroey, die voor de radio vier presidentscampagnes heeft gevolgd (van 2000 tot 2012), vertelt tijdens zijn lezing wat het belang is van 
de vrouwelijke stem, hoe zwaar zwarte kiezers of latino’s op het resultaat wegen en waarom een kiezer in Ohio veel meer campagnegeld waard is dan een 
kiezer in Texas. Het verhaal van de campagne wordt zo ook een analyse van de Amerikaanse samenleving.

Donderdag 3 december om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg

€ 5
Reserveren: UiTbalie, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

GEMEENTEBESTUUR
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(Hobby- en Filaclub & Kantschool Kortenberg)

42STE HOBBYTENTOONSTELLING VAN DE 
HOBBY- EN FILACLUB  &  KANTSCHOOL 
KORTENBERG

Op zaterdag 7 en zondag 8 november richt de Hobby- en Filaclub  & 
Kantschool Kortenberg naar goede gewoonte haar tentoonstelling in. Tij-
dens de tentoonstelling worden er doorlopend kantklosdemonstraties 
gegeven en heb je de mogelijkheid in te schrijven voor de lessen voor be-
ginners of gevorderden.

Op deze tentoonstelling komen naast kantkloswerken ook verschillende 
andere kunstwerkjes aan bod: handwerk, juwelen en kaarsen maken, 
patchwork, sfeerlichtjes, wenskaarten, enzovoort. Er worden ook postze-
gels tentoongesteld.

Kom gerust eens langs. Je kunt hier inspiratie opdoen om zelf aan de slag 
te gaan met één of andere hobby. Je vindt er ook handgemaakte einde-
jaarsgeschenken. De cafetaria is doorlopend open om gezellig na te praten 
bij een heerlijk glas, een kop koffie of een gebakje.

Zaterdag 7 november van 14 tot 18 u.  
en zondag 8 november van 10 tot 18 u.

OC Berkenhof
Info : Godelieve Hermans,  kantschool.kortenberg@skynet.be  

of 02 757 16 31 (na 18 u.)

(CM Kortenberg i.s.m. KVLV Everberg)

INFOAVOND: DE KRACHT VAN POSITIEF 
DENKEN

Positief denken is een vorm van positief relativeren, van op zoek gaan naar 
de goede reële kanten zonder dat de negatieve kanten van het leven ge-
negeerd worden. Positief denken geeft positieve gevoelens meer kans, het 
tempert onze pijnlijke gevoelens en het motiveert opbouwend gedrag. Als 
je positief denkt, maak je meer aangename dingen mee en vallen de te-
genslagen je minder hard.

Door jezelf beter te leren kennen, kun je ook beter zelf beslissen over je 
leven. Het in evenwicht brengen van je denkwijze heeft dus een groot ef-
fect. En ... je kunt het leren! Je kunt leren anders te kijken naar jezelf, de 
mensen en de dingen. Je kunt leren je negatieve denkgewoonten onder de 
loep te nemen en deze om te bouwen tot meer positieve, helpende denk-
gewoonten.

Erna Claes, doctor in de psychologie, senior-trainer adviseur, begeleidt 
deze infoavond.

Donderdag 12 november om 20 u.
Parochiezaal, Annonciadenstraat, Everberg
Gratis
Inschrijven: leuven@cm.be of 02 257 95 70

(Sportraad en Sportdienst)

HULDIGING SPORTKAMPIOENEN SPORTJAAR 2015

Zoals elk jaar huldigt de gemeente Kortenberg graag haar sportkampioenen. De kampioenen zullen door het schepencollege gepast ontvangen worden.  

Ben je inwoner van 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 en met zondag 6 december.
De kandidaturen worden door de sportraad bestudeerd. Iedereen die geselecteerd wordt, krijgt een persoonlijke uitnodiging voor de huldiging op vrijdag 1 
januari 2016. 

Info: sportdienst@kortenberg.be of  02 755 22 87

GEMEENTEBESTUUR
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(Edelweis Erps-Kwerps)

EDELWEIS IN CONCERT

Op zaterdag 21 november treedt naar jaarlijkse gewoonte Edelweis uit 
Erps-Kwerps voor jullie op in de sporthal aldaar. Zij brengen een zeer leuk 
en gevarieerd programma, samengesteld door hun dirigent Dirk Wam-
bacq.

En zoals steeds zorgt Edelweis voor een leuke show en presentatie, waar-
door je een zeer aangename zaterdagavond beleeft. Niets houdt je dus 
nog tegen om op zaterdag 21 november naar de sporthal van Erps-Kwerps 
af te zakken. De deuren gaan open om 19 u. en het optreden start om 
19.30 u. Edelweis hoopt iedereen talrijk te mogen begroeten!

Zaterdag 21 november om 19.30 u. (deuren 19 u.)
Polyvalente zaal Erps-Kwerps

Info:  http://edelweis.3071.be of bestuur.edelweis@3071.be 

(’t Akkosjeke)

TWEEDEHANDSBEURS VOLWASSENENKLEDIJ 
VOOR VROUWEN EN MANNEN
Op zaterdag 14 november organiseert ’t Akkosjeke van 10.30 tot 13.30 u. 
een tweedehandsbeurs voor volwassenenkledij voor mannen en vrouwen 
in GC Colomba. 
Binnenbrengen en nazicht van de kledij gebeurt op vrijdag 13 november 
van 15.30 tot 20 u. De afrekening gebeurt op zaterdag 14 november van 
18.30 tot 19.30 u.

Goed om weten: lijsten voor de volgende verkopen (2016) zijn enkel te verkrijgen op 14 november! Er wordt uitsluitend contant geld aanvaard.

Zaterdag 14 november van 10.30 tot 13.30 u.
GC Colomba

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

(Vl@s-Kortenberg, Lokaal Dienstencentrum, GAMV, 
Mobiel21)

LEZING: BLIJF VEILIG MOBIEL, OOK NÁ JE 55STE
Omdat veiligheid en mobiliteit voor 
senioren zo belangrijk zijn wordt in 
de Week van de Ouderen de aan-
dacht gevestigd op enkele proble-
men waarmee senioren dagelijks 
te maken krijgen. Er worden oplos-
singen voorgesteld en raad gege-
ven die senioren goed kunnen 
gebruiken.

De lezing op dinsdag 17 november gebeurt in samenwerking met de 
Gemeentelijke Adviesraad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid (GAMV), 
de Vereniging voor Verkeersveiligheid (VVV – Mobiel 21) en het Lokaal 
Dienstencentrum.

Dinsdag 17 november om 14 u.
OC Berkenhof 
Gratis
Info: vlas.kortenberg@scarlet.be
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(United Brass Everberg)

UNITED BRASS ORGANISEERT EEN TRY-OUT
Na het succes van de brassband op het Vlaams 
Open Brassbandkampioenschap in 2013 zet 
United Brass nu de stap naar het Nationaal 
Brassbandkampioenschap in Heist-op-den-
Berg. Op zaterdag 28 november nemen ze 
voor de eerste keer deel in de derde divisie.
Als voorbereiding op deze wedstrijd organi-
seert United Brass een try-out concert op zon-
dag 22 november. Niet alleen United Brass wil 
dan haar voorbereiding uittesten bij het grote 
publiek, ook Dender Brass (onder leiding van 
Joeri Van Hove) en Noord-Limburgse Brassband 
(onder leiding van Ivan Meylemans) zullen het 
podium innemen. Dender Brass treedt ook aan 

in de derde divisie, terwijl de Noord-Limburgse Brassband een topper van 
formaat is. Zij spelen namelijk in de kampioensdivisie.

Zondag 22 november 14.30 u. 
OC Oud Gemeentehuis

Voorverkoop € 8, kassa € 10
Kaarten te verkrijgen via info@unitedbrass.be of 0497 85 28 54

(Toneelkring De Komediespelers Meerbeek)

DE KOMEDIESPELERS STELLEN VOOR:  
TOM, DICK EN HARRY

Kan het ultieme gesprek met een dame van het adoptiebureau fout 
lopen? Linda en Tom denken het niet. Alles hebben ze eraan gedaan om 
zich van hun beste kant te laten zien. Alles halen ze uit de kast om te laten 
zien dat hun droombaby absoluut welkom is…

Tot plots de twee broers 
van Tom ten tonele ver-
schijnen, gevolgd door 
een politieagent en nog 
een zootje ongeregeld 
erachteraan. 

Tom probeert zijn twee 
broers de deur uit te krij-
gen en Linda rustig te 

houden. En dat dit niet van een leien dakje loopt is wel het minst dat je 
kan zeggen.

Chaos en puinhoop gegarandeerd in deze heerlijke komedie van Ray 
Cooney, in een regie van Leo De Vos.

Donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 november  
telkens om 20 u., zondag 29 november om 15 u.

OC Atrium
Info: www.dekomediespelers.be 

(Sterko Volleybalclub)

STERKO’S SPAGHETTIAVOND ZET DE 
JAARLIJKSE TRADITIE VAN VOLLEK VOORT
Sterko Volleybalclub, de fusie tussen de volley-
balclubs Colomba van Kortenberg en Vollek  
van Erps-Kwerps, organiseert op vrijdag  
27 november de traditionele spaghettiavond 
in de polyvalente zaal van Erps-Kwerps. De 
spaghettisaus wordt ter plaatse bereid volgens 
grootmoeders recept en bijvragen kan altijd. 
Naast de drie soorten saus – gewone, pikante 
en vegetarische – voorziet Sterko een fijne 
kaasschotel of pens met appelmoes voor wie 
geen spaghetti lust. Als dessert heb je de keuze 
tussen de kaasschotel en voor de zoetekauwen 
panverse pannenkoeken en schepijs. Hierbij schenkt Sterko een ruime 
keuze aan uitgelezen wijnen, bieren en uiteraard ook frisdranken en water. 
Dit alles aan zeer democratische prijzen. Voor de allerkleinsten kondigt 
Sterko ook dit jaar de enige echte Sinterklaas aan. Hij zal omstreeks 20 u. 
met Zwarte Piet aankomen. Tot dan!

Vrijdag 27 november vanaf 18 u. 
Polyvalente zaal Erps-Kwerps

Info: www.sterko.be
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(vtbKultuur Kortenberg)

KAASWANDELING
Een 5-gangen kaasmenu van aperitief tot dessert 
met aangepaste bieren

Dat kaas en wijn een perfect huwelijk vormen wist je al, 
maar een lekker biertje is ook niet te versmaden bij een 
kaasschotel.

Voor de foodies onder ons kan het ook heel leuk zijn om 
gericht te gaan combineren. Onthoud hierbij dat er veel 
combinaties mogelijk zijn en de belangrijkste regel die 
je hierbij moet volgen is: hoe sterker de kaas, hoe straf-
fer en complexer het bier.

Op vrijdag 27 november organiseert vtbKultuur Kortenberg een vijfgangen kaaswandeling. Van aperitief tot dessert (± 13 kazen), aangepaste bieren, 
koffie en een voordracht van Reinout Elsen.

Vrijdag 27 november van 19.30 tot 22.30 u. 
OC Berkenhof

€ 51, leden € 46
Inschrijven en info: guido.craps@vtbkultuur.be of 02 759 84 66, 0475 31 57 29

www.vtbkultuur.be/kortenberg

(Popkoor Dames en Heren)

OPEN REPETITIE: KOM EENS PROEVEN VAN A CAPELLA POPMUZIEK !
Popkoor Dames en Heren uit Erps-Kwerps heet je op zondag 27 november om 20 u. welkom op hun open repetitieavond op OC De Zolder te Erps-Kwerps. 
Is zingen iets voor jou, wil je eens proberen?  Kom gewoon eens meeluisteren en zingen met dit swingend popkoor. 

Info: www.damesenheren.be
of bel naar Jan De Koninck op 0496 67 22 82
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(Oxfam-Wereldwinkel Kortenberg)

EEN NIEUWE LOCATIE VOOR DE CADEAUDAGEN! 
Dit jaar organiseert Oxfam-Wereldwinkel Kortenberg de 
jaarlijkse Cadeaudagen in het congrescentrum van het 
Universitair Psychiatrisch Centrum. Op zaterdag 28 en 
zondag 29 november kan je er terecht voor een kwali-
teitsvol gamma van artisanale juwelen, sjaals en andere 
geschenkartikelen van producenten uit het Zuiden. Je 
vindt er tussen het aanbod eerlijke voedingsproducten 
koffie, thee, chocolade of  honing. Er is een wijnproef-
stand waar je deskundig advies krijgt, een knutselspeel-
hoek voor de kinderen en er is het befaamde Wereldcafé 
met verrassende fairtrade hapjes. Het congrescentrum is 
goed bereikbaar te voet, per fiets en met de bus. En er is 
ook een grote parking.  

Zaterdag 28 november van 13 tot 21 u. en zondag 29 november van 10 tot 17 u.

Congrescentrum Universitair Psychiatrisch Centrum

Info: kortenberg@oww.be of www.oww.be/kortenberg

(KH De Verbroedering)

HAPPY ART EN BLEND KLEUREN JUBILEUMCONCERT HARMONIE DE VERBROEDERING 

Wat hebben Blondie, The Beatles, Jacob De Haan, John Williams, Prince of Egypt,…. gemeen? Muziek!
Harmonie De Verbroedering zal op zaterdag 28 november samen 
met Koor Happy Art en covergroep Blend deze muziek vertolken. Onder 
leiding van de nieuwe dirigent Thomas Mellaerts schotelen ze een 
jubileumconcert vol muzikaal genot voor. Jeugd Verbroedert mag deze 
feestelijke avond openen en Blend zal na het dubbelconcert nog een 
eigen concert brengen waarbij het publiek mag meedansen en mee-
zingen. Een avond vol muziek, zang en dans, een niet te missen avond. 
Wees welkom!

Zaterdag 28 november om 19 u. (deuren 18.30 u.)

GC Colomba

Voorverkoop € 5, kassa € 8

Info: www.verbroedering.be of info@verbroedering.be 
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(vtbKultuur Kortenberg)

SCANDINAVISCHE KOOR- EN VOLKSMUZIEK 

Noorderlicht
Het Noorderlicht is één van de meest magische natuurverschijnselen, een 
ongrijpbaar en onvoorspelbaar kleurig lichtspektakel, van een zowel 
schrikwekkende als betoverende, mysterieuze schoonheid. In vroegere 
tijden zag men er een heilig vuur in, of vrolijk dansende geesten van over-
leden naasten.

Hiermee is meteen de toon gezet voor een concert op zondag  
29 november waarin Scandinavische componisten centraal staan. Je 

wordt meegenomen op een fascinerende reis langs ingetogen psalmen van 
Grieg, dromerige poëzie van Shakespeare op tonen van Mäntyjärvi en 
Lindberg, volkse deuntjes van Pedersen, religieuze werken van Soderman, 
en Gjeilo.

Kamerkoor Koordinaat
Koordinaat is een Leuvens kamerkoor dat bestaat uit een dertigtal leden 
tussen 25 en 45 jaar. Jan Van Hove dirigeert Koordinaat al sinds 1997, toen 
het ontstond als een studentenkoortje. Onder zijn kundige leiding heeft 
Koordinaat een breed repertoire opgebouwd.

Noorse volksliederen
De koorliederen van Koordinaat worden afgewisseld met enkele Noorse 
volksliederen en liederen van Grieg gebracht door mezzo-sopraan Lieve 
Timmermans en pianiste Liesbeth Vande Kerkhof.

Zondag 29 november van 10.30 tot 12 u.

Kapel Park Oude Abdij 

Deelname: € 14, VVK (ook aan de UiTbalie in de Bib) € 12

Info: 02 759 84 66, 0475 31 57 29, guido.craps@vtbkultuur.be of 
www.vtbkultuur.be

Jaks !
(Scouts en Gidsen Kortenberg)

KAAS & WIJN 
Ontdek de fijne selectie kazen, kom proeven 
van de heerlijke wijnen en geniet van de 
warme sfeer op de kaas- en wijnavond van de Scouts en Gidsen 
Kortenberg.

Er wordt een rijkelijk gevulde kaastafel voorzien. Vleesliefhebbers vin-
den spek naar hun bek in de vleesschotels. Ook onze huisgemaakte 
soep weet iedereen te bekoren. En vergeet vooral niet plaats te houden 
voor een dessertje uit het zalige dessertenbuffet.

Van harte welkom op zaterdag 7 november in GC Colomba vanaf 18 u.

Tot dan! 
Scouts en Gidsen Kortenberg
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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.

in Kortenberg

Wanneer Wat Organisator Waar Info

zo 01/11/15 van 14:00 
tot 16:30  

Repair Café Kortenberg CGK Repair Café Kortenberg, 
Kapellestraat 74, Kortenberg

Gratis, 0473 87 80 13

ma 02, 09, 16, 23 en 
30/11/15 van 14:00 
tot 16:00   

KVLV Everberg - uit 
wandelen!

KVLV Everberg Parking Gemeentehuisstraat 9, 
Everberg

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

02/11/15 tot 06/11/15 
van 07:30 tot 17:30

Speelpleinwerking Alles 
Kids en tienerwerking 
A-teens

Jeugddienst GC Colomba € 6 voor een hele dag, € 3 voor een halve 
dag, € 8 voor een uitstapdag, volledige 
week € 30,  
jeugddienst@kortenberg.be

di 03/11/15 van 07:30 
tot 17:30 

ZAP: Snowboarden in 
Peer (12+)

Jeugddienst GC Colomba € 15, sportdienst@kortenberg.be

di 03/11/15 van 07:30 
tot 17:30 

Grabbelpas: Uitstap 
naar dierenpark Monde 
Sauvage

Jeugddienst GC Colomba € 8, jeugddienst@kortenberg.be

woe 04/11/15 van 
13:00 tot 16:00

Hulp bij aanmelden 
vergunning Minneveld-
straat

Dienst Mobiliteit Administratief Centrum, zaal 
Hensmans

mobiliteit@kortenberg.be, 02 759 98 28

woe 04/11/15 om 
13:30 

Film 'Mama Moe en de 
kraai' (4+)

Cultuurdienst OC Berkenhof € 4, leden Gezinsbond € 3, 02 755 22 80, 
uitbalie@kortenberg.be

woe 04/11/15 om 
15:30 

Film 'De geweldige beer' 
(6+)

Dienst Vrije Tijd OC Berkenhof € 4, leden Gezinsbond € 3,  
02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be

do 05/11 en zo 
08/11/15 van 10:00 
tot 12:30 

Bezoek Kerkhof Brussel 
(Evere)

vtbKultuur Kortenberg Vertrekplaats: OC Berkenhof € 9, leden vtbKultuur € 8,  
02 759 84 66,  
guido.craps@vtbkultuur.be,  
www.vtbKultuur.be/kortenberg

do 05/11/15 van 13:30 
tot 16:30 

KVLV Everberg - Creatief 
in de Hobbyclub!

KVLV Everberg Parochiezaal Everberg, 
Annonciadenstraat 1, Everberg

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

za 07/11/15 van 14:00 
tot 18:00  zo 08/11/15 
van 10:00 tot 18:00 

42ste 
Hobbytentoonstelling

Hobby- en Filaclub & 
Kantschool Kortenberg

OC Berkenhof kantschool.kortenberg@skynet.be
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Wanneer Wat Organisator Waar Info

zo 08/11/15 van 13:00 
tot 17:30 

Brabantwandeling 12 km 
te Averbode

Wandelclub Witlooftrekkers Vertrek: De Walsplein 02 759 83 28, 02 759 54 64,  
www.witlooftrekkers.be

9, 16, 23, 30/11/15 
van 09:00 tot 12:00 en 
07/12/15 van 09:00 
tot 12:00 

Fotobewerking en 
aanmaak fotoboek

Lokaal Dienstencentrum Lokaal Dienstencentrum OC 
Berkenhof

€ 90, 0491 99 62 24,  
dienstencentrum@kortenberg.be

di 10/11/15 om 14:30 Senioren Winterfeest, 
optredens van Marjan 
Berger en Albert 

Dienst Welzijn GC Colomba € 5, welzijn@kortenberg.be

di 10/11/15 om 19:30  
di 24/11/15 om 19:30 

Koken uit de moestuin Femma Kortenberg OC Berkenhof Per les € 12,  Femma-leden € 8,  
02 759 96 64, femma.kortenberg@
gmail.com, www.femma.be/nl/groep/
kortenberg

woe 11/11/15 om 
11:00

11-novemberviering Gemeente Kortenberg i.s.m. 
oudstrijdersverenigingen

Onze-Lieve-Vrouwekerk 
Kortenberg

do 12/11/15 van 09:30 
tot 15:30 

Ontdek het Warandebos, 
inclusief lunch en bezoek 
aan chocolatier

Sportdienst Park Oude Abdij, Abdijdreef € 20 inclusief lunch, 02 755 22 80, 
uitbalie@kortenberg.be,  
www.kortenberg.be

do 12/11/15 om 19:30 Infoavond 
Drugspreventie

Drugs- en 
alcoholpreventieambtenaar

GC Den Breughel, 
Wespelaarsesteenweg 85, Haacht

Gratis, info: drugsenalcoholpreventie@
kortenberg.be of 016 26 94 37

do 12/11/15 om 20:00 Week van de Smaak: 
seizoensgroenten en 
vleesvervangers

Bib Bibliotheek Kortenberg € 5, 02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.
be, www.kortenberg.be

do 12/11/15 om 20:00 Infoavond: De kracht van 
positief denken

CM Kortenberg i.s.m. KVLV 
Everberg

Parochiezaal, Annonciadenstraat, 
Everberg

Gratis, leuven@cm.be of 02 257 95 70

vrij 13/11/15 van 
09:00 tot 13:00

Hulp bij aanmelden 
vergunning 
Minneveldstraat

Dienst Mobiliteit Administratief Centrum, zaal 
Hensmans

mobiliteit@kortenberg.be, 02 759 98 28

vrij 13/11/15 van 
19:30 tot 22:30 

Infosessie: Gezond de 
winter door - Natuurlijke 
antibiotica

Femma Erps-Kwerps OC De Zolder € 15, Femma-leden € 10, 02 759 85 25 
(tussen 19:00 en 22:00), kpt@skynet.be, 
www.femma.be/nl/groep/erps-kwerps

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

Ethiopië, beeldreportage 
door Dirk Rosseel

vtbKultuur Kortenberg OC Berkenhof € 6, 02 759 84 66,  
guido.craps@vtbkultuur.be,  
http://www.vtbkultuur.be/kortenberg

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

Tweedehandsbeurs 
Volwassenenkledij 
(Mannen/Vrouwen)

't Akkosjeke GC Colomba www.akkosjeke.be
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Wanneer Wat Organisator Waar Info

14/11/15 tot 15/11/15   Van Gogh, 125 jaar 
na zijn overlijden - 
tweedaags bezoek aan 
Nederland 

vtbKultuur Kortenberg Vertrek: OC Berkenhof € 255, 02 759 84 66,  
guido.craps@vtbkultuur.be,  
www.vtbkultuur.be/kortenberg

zo 15/11/15 van 08:30 
tot 18:00 

Dagtocht 20 km te 
Jenneret

Wandelclub Witlooftrekkers Vertrek: De Walsplein 09 348 57 66,  
www.witlooftrekkers.be

zo 15/11/15 van 10:00 
tot 13:00 

Kijk eens door een andere 
bril naar ... mensen die 
anders zijn 

Bonzaï Park Oude Abdij, Abdijdreef Gratis, 02 757 12 43,  
bonzai.kortenberg@gmail.com,  
www.bonzaiwerking.be

zo 15/11/15 van 10:00 
tot 13:00 

Kunstendag voor 
Kinderen: Workshop 
'In de voetsporen van 
Calder' Bazarts (5 tot 
8 jaar)

Bib Bibliotheek Kortenberg € 5, 02 755 22 80,  
uitbalie@kortenberg.be,  
www.kortenberg.be

zo 15/11/15 van 10:00 
tot 13:00 

Kunstendag voor 
Kinderen: Workshop 
'Gekke dieren met 
gekleurde klei' (8 tot 15 
jaar)

Bib Bibliotheek Kortenberg  € 5, 02 755 22 80,  
uitbalie@kortenberg.be,  
www.kortenberg.be

di 17/11/15 om 14:00 Blijf veilig mobiel, ook 
na je 55ste - alternatieven 
voor vervoer

Vlaamse Actieve Senioren 
(Vl@s) vzw - Afdeling 
Kortenberg

OC Berkenhof Gratis, vlas.kortenberg@scarlet.be

17, 18, 19/11/15 van 
19:30 tot 22:30  woe 
18/11/15 van 09:30 
tot 12:30 en van 13:30 
tot 16:30 

Bloemschikken Die Blomme OC Berkenhof 02 759 43 34, miafransen@telenet.be

di 17/11/15 van 20:00 
tot 22:30 

Californië, wijn(proef)
avond

vtbKultuur Kortenberg OC Berkenhof € 26, leden vtbKultuur € 24,  
02 759 84 66,  
guido.craps@vtbkultuur.be,  
www.vtbkultuur.be/kortenberg

do 19/11/15 van 09:30 
tot 13:30 

Week van de Smaak: 
Kookworkshop vergeten 
groenten

Cultuurdienst Your Home Cook, Peperstraat 16, 
Erps-Kwerps

€ 20, 02 755 22 80,  
uitbalie@kortenberg.be,  
www.kortenberg.be

do 19/11/15 van 18:00 
tot 20:30 

Bloed geven doet leven Rode Kruis Parochiezaal Everberg, 
Annonciadenstraat 1

www.rodekruis.be

do 19/11/15 van 18:00 
tot 21:00 

Vrijwilligerscafé Lokaal Dienstencentrum Ontmoetingsruimte, OC 
Berkenhof

dienstencentrum@kortenberg.be,  
0491 996 224

do 19/11/15 van 19:00 
tot 22:00 

Café creatief Femma Erps-Kwerps De Klok, Dekenijstraat 11, Erps-
Kwerps

 02 757 29 06,  
chrdemuynck@gmail.com,  
www.femma.be/erps-kwerps
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do 19/11/15 om 19:30 Infoavond  'Isoleren van 
platte en hellende daken'

Woonwijzer Midden-
Brabant

Administratief Centrum Gratis, 0496 12 86 64,  
greet.boes@igo.be

20 en 22/11/15 van 
10:30 tot 11:30 

Expo Anatolia, Europalia 
Turkije

vtbKultuur Kortenberg Vertrek: station Kortenberg  € 22, leden vtbKultuur € 20, 02 759 84 
66, guido.craps@vtbkultuur.be,  
www.vtbkultuur.be/kortenberg

za 21/11/15 om 19:30 Edelweis in concert Edelweis Erps-Kwerps Polyvalente zaal Erps-Kwerps http://edelweis.3071.be of  
bestuur.edelweis@3071.be 

zo 22/11/15 van 10:00 
tot 13:00

Inspiratiemarkt Charterstuurgroep GC Colomba charterstuurgroep@kortenberg.be

zo 22/11/15 van 14:00 
tot 16:00 

Dag van de Natuur: 
Koester het Silsombos

Natuurpunt Silsombos ewoud.lamiral@natuurpunt.be,  
0476 26 16 34, www.natuurpunt.be

zo 22/11/15 van 14:30 
tot 17:30 

Hear the Sounds, try-out 
concert

United Brass Everberg OC Oud Gemeentehuis 0497 85 28 54, info@unitedbrass.be

di 24/11/15 van 20:00 
tot 22:00 

Waarom? Daarom!: 
1 + 1 = 3, een ruimer 
gezinsbudget zonder 
moeite!

Provincie Vlaams-
Brabant, dienst welzijn en 
cultuurdienst

Bibliotheek Kortenberg Gratis, 02 755 22 80,  
uitbalie@kortenberg.be,  
www.facebook.com/waaromdaarom, 
www.vlaamsbrabant.be/
opvoedingsondersteuning

woe 25/11/15 van 
13:00 tot 19:00 

Voorleesmarathon Bib Bibliotheek Kortenberg Gratis, 02 755 22 90,  
bibliotheek@kortenberg.be,  
www.kortenberg.be

do 26/11/15 van 13:45 
tot 17:45 

Dansnamiddag Dienst Welzijn GC Colomba welzijn@kortenberg.be

26, 27, 28/11/15 om 
20:00 en 29/11/15 om 
15:00 

Toneel: 'Tom, Dick en 
Harry'

De Komediespelers OC Atrium € 8, VVK € 7, -12 jaar gratis,  
www.dekomediespelers.be

vrij 27/11/15 van 
20:00 tot 22:00 

Een kerstkrans breien KVLV Everberg OC Oud Gemeentehuis, Feestzaal 0478 38 74 13 (na 19:00),  
kvlveverberg@gmail.com,  
www.kvlv-everberg.be

vrij 27/11/15 om 18:00 Spaghettiavond Sterko Volleybalclub Polyvalente zaal Erps-Kwerps www.sterko.be

vrij 27/11/15 van 
19:30 tot 20:30 

Kaas- en bieravond door 
Reinout Elsen

vtbKultuur Kortenberg OC Berkenhof € 51, 02 759 84 66,  
guido.craps@vtbkultuur.be,  
www.vtbkultuur.be/kortenberg

vrij 27/11/15 om 20:00 Film in de Bib: Selma 
(12+)

Bib Bibliotheek Kortenberg Gratis, 02 755 22 80,  
uitbalie@kortenberg.be,  
www.kortenberg.be

vrij 27/11/15 van 
20:00 tot 22:00 

Open repetitie popkoor 
Dames en Heren

Popkoor Dames en Heren OC De Zolder www.damesenheren.be
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ADRESSEN

Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Erfgoedhuis
Dorpsplein 16
3071 Erps-Kwerps

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC De Zolder
Kwerpsebaan 251
3071 Erps-Kwerps

OC Oud Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Oude Baan 14
3071 Erps-Kwerps

Foto: Evgenia Belyaeva

Wanneer Wat Organisator Waar Info

za 28/11/15 van 13:00 
tot 21:00  zo 29/11/15 
van 10:00 tot 17:00 

Cadeaudagen in het 
congrescentrum van 
het UPC

Oxfam-Wereldwinkel 
Kortenberg

UPC Kortenberg, 
Leuvensesteenweg 517, 
Kortenberg

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

za 28/11/15 om 18:00 Voorstelling Fairtrade 
Werkgroep

Fairtrade Werkgroep UPC Kortenberg, 
Leuvensesteenweg 517, 
Kortenberg

za 28/11/15 om 19:00 Jubileumconcert  met 
Happy Art en Blend

KH De Verbroedering Erps-
Kwerps

GC Colomba Kassa € 8, VVK € 5  
info@verbroedering.be

zo 29/11/15 van 09:30 
tot 12:00 

Ochtendwandeling 8 km 
te Tervuren

Wandelclub Witlooftrekkers Vertrek: De Walsplein 0486 06 68 28,  
www.witlooftrekkers.be

zo 29/11/15 van 10:30 
tot 11:30 

Het Noorderlicht - 
Scandinavische koor- en 
volksmuziek

vtbKultuur Kortenberg Park Oude Abdij, Abdijdreef Kassa € 14, VVK € 12, leden € 10,  
02 759 84 66,  
guido.craps@vtbkultuur.be,  
www.vtbkultuur.be/kortenberg
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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, 
Ilse Dhont, 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 2015.  
Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 oktober 
2015 worden ingediend.  Voorstellen voor het januarinummer van Zoeklicht 
moeten ten laatste op 25 november 2015  worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast. 

De volgende redactieraad vindt plaats op 29 oktober 2015 om  
13.30 u. op de tweede verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteres-
seerden kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de 
redactieraad willen bijwonen.

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

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
drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be 016 26 94 37
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
welzijnshuis (OCMW): welzijnshuis@kortenberg.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

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 activi-

teitenkalender van Zoeklicht, moet u deze invoeren in de 
UiTdatabank.be. (Dit geldt enkel voor in Kortenberg erkende vereni-
gingen. 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 
formulier in Word) en een foto/logo als bijlage(n) bezorgen. De precieze 
instructies en de formulieren 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 web-
stek 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.

in Kortenberg



Vrijdag 13 november 2015
Registreer uw actie op www.1dagniet.be


