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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

Gratis veiligheidsadvies woning

Wachtdienst huisartsen

Huisvuilkalender

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer
0903 99 000 (max. € 1,50 / min.) of op de webstek www.apotheek.be.
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). 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
1 november: Dr. Iefje Ceulemans - 02 757 60 67
5-6 november: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
11 november: Dr. Wilfried Vanrossem - 0475 51 78 62
12-13 november: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
19-20 november: Dr. Sibylle Vankets - 02 720 51 77
26-27 november: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
Geen wachtdienst in onze gemeente



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 toegankelijkheid. Info: www.pensioenzitdagen.be of via het gratis nummer 1765.

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Maandag 7 november van 16.30 tot 17.30 u. in zaal Parcé van het
Administratief Centrum (1ste verdieping). Deze dienst is gratis.
U kunt voor juridisch advies wel 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 0471 85 03 77 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
Graag op afspraak.
Contact: drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be of 016 26 94 37

016 85 34 00
diefstalpreventie@politieherko.be - www.politieherko.be
Maandag 31 oktober: huisvuil (ter vervanging van 1 november)
Dinsdag 8 november: pmd, gft, papier en karton (ter vervanging
van 11 november)
Dinsdag 15 november: huisvuil
Dinsdag 22 november: pmd en gft
Dinsdag 29 november: huisvuil en snoeihout
Het containerpark is uitzonderlijk gesloten op zaterdag 12 november.
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Reiniging Leuvensesteenweg centrum Kortenberg
Maandag 7 november

Gratis fietsgraveren

Woensdag 2 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. U wordt
dan nadien 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 3 OKTOBER 2016

• De budgetten 2017 van de kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw
Kortenberg, Sint-Martinus Everberg, Sint-Amandus Erps, Sint-Pieter
Kwerps en Sint-Antonius Meerbeek worden goedgekeurd.
• De agenda voor de buitengewone Algemene Vergadering van Vivaqua
op 8 november 2016 werd voorgelegd aan de gemeenteraad. De
gemeente Kortenberg heeft, net zoals andere Vlaamse gemeenten,
een procedure ingesteld om aan te vechten dat Vivaqua de gemeente
het recht miskent om uit te treden uit Vivaqua. De gemeente
Kortenberg stelt dat zij reeds is uitgetreden en dat zij om die reden niet
meer kan deelnemen aan de algemene vergadering. Mocht door de
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg beslist worden dat de
gemeente toch nog niet zou zijn uitgetreden, dan zal de gemeente als
volgt stemmen tijdens de algemene vergadering: de gemeenteraad
stemt niet in met de fusie door overneming van Hydrobru door Vivaqua
en de hiermee gepaard gaande kapitaalverhoging van Vivaqua en de
gemeenteraad stemt ook niet in met het ontwerp van de nieuwe statuten van Vivaqua in het kader van het fusievoorstel. Daarnaast zal de
gemeente ook niet deelnemen aan de stemming om een nieuwe
bestuurder te verkiezen.
• De gemeenteraad keurde het bestek en de raming van 137.940 euro
inclusief btw voor het onderhoud van de school van Kortenberg goed.
De opdracht wordt gegund met een open offerteaanvraag.
• De gemeenteraad stelde een deel van de rooilijn van voetweg 17 in
Erps-Kwerps vast en keurde een gedeeltelijke verlegging ervan principieel goed. Na een openbaar onderzoek zal de wijziging ter goedkeuring worden voorgelegd aan de deputatie van de provincie VlaamsBrabant.

Foto: Evgenia Belyaeva

• De gemeenteraad keurde de eerste budgetwijziging voor 2016 van de
kerkfabriek Sint-Amandus Erps goed. Er wordt geen gemeentelijke
toelage gevraagd.

• De gemeenteraad keurde de afsprakennota voor vrijetijdsparticipatie
2017-2019 goed, met als doel om personen in armoede kansen te
bieden om deel te nemen aan het cultuur-, jeugd- en sportaanbod in
de gemeente. De gemeente zal bij de Vlaamse overheid een dossier
indienen om financiële steun hiervoor te ontvangen.
• De gemeenteraad keurde een nieuw reglement goed voor het beheer
van huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen)
via ondergrondse containersystemen. Een dergelijk systeem wordt dit
najaar in gebruik genomen op de site ‘De Bareel’ maar kan in de toekomst ook op andere locaties geïnstalleerd worden. Concreet wordt
het afval van de bewoners niet via individuele containers ingezameld,
maar via ondergrondse containers voor het hele gebouw, waarbij het
DifTar-principe wordt toegepast door middel van een indivuele toegangskaart met weging. Het reglement treedt in werking op 3 oktober
2016.
• In een daaraan verbonden contantbelastingsreglement voor de inzameling van de fracties restafval, gft, pmd, papier en karton of vergelijkbaar bedrijfsafval via ondergronds containersysteem legde de
gemeenteraad de tarieven voor de inzameling van deze fracties vast.
• Ook volgende punten werden besproken: herstelling van de riolering
in de Hofstraat wegens hoogdringendheid en gunning van deze werken aan Aquafin, elektriciteitsvoorzieningen op de Leuvensesteenweg
tijdens de braderie, goedkeuring van de agenda van de Algemene
Vergadering van Iverlek en Eandis Assets in buitengewone zitting van
3 oktober 2016.

Volgende gemeenteraad
Maandag 7 november 2016
De gemeenteraad start 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 Secretariaat via
secretariaat@kortenberg.be.

Sluitingsdagen
Het Administratief Centrum, inclusief de Bib, zal gesloten zijn op zaterdag 29 en maandag 31 oktober, op dinsdag 1 november en op vrijdag 11
november 2016. De Bib is bijkomend gesloten vanaf maandag 24 oktober (zie blz. 13).
Het politiehuis van Kortenberg is wel geopend op zaterdag 29 oktober, maar is ook gesloten op 31 oktober, op 1 november en op 11 november.
Het is bijkomend gesloten op woensdag 2 november. In dringende gevallen kunt u tijdens de sluitingsdagen de politie bereiken op het noodnummer 101.
Het containerpark is wel geopend op zaterdag 29 oktober, maar is ook gesloten op 31 oktober, op 1 november en op 11 november. Het is bijkomend gesloten op zaterdag 12 november.
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GEMEENTEBESTUUR

WIFI IN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN

In het Administratief Centrum en in OC Berkenhof bood de gemeente
reeds langer kosteloos wifi aan. Ook in volgende gebouwen is dat voortaan het geval, dankzij de installatie van een nieuw wifinetwerk:
• in Kortenberg in GC Colomba
• in Erps-Kwerps in OC De Zolder, de sporthal van Erps-Kwerps en het
Erfgoedhuis
• in Everberg in OC Oud Gemeentehuis
• in Meerbeek in OC Atrium

De aanmeldprocedure (uzelf registreren) zal zo snel mogelijk vereenvoudigd worden doordat het systeem uw apparaat zal herkennen. Voorlopig
moet u zich echter bij ieder bezoek opnieuw aanmelden wanneer u
gebruik wenst te maken van de wifi.

Het publiek toegankelijke netwerk in deze gebouwen heet ‘Kortenberg
Open WiFi’. U kunt uzelf kenbaar maken op drie manieren:
• met een Facebook-login
• met een Google +-login
• door uzelf te registreren (met uw naam, voornaam en e-mailadres)

Na het aanmelden komt u terecht op de gemeentelijke website. Van daaruit kunt u vrij op het internet surfen.

Milieu
GEMEENTEBESTUUR

GRATIS INZAMELPERIODE BLADAFVAL OP HET GEMEENTELIJK CONTAINERPARK

Tijdens de maanden november en december kunt u gratis uw bladafval
inleveren op het containerpark. Het bladafval mag niet gemengd zijn met
grasmaaisel of ander tuinafval.

Foto: Capture the Spirit

Op een 30-tal gemeentelijke locaties - te vinden op www.kortenberg.be
(Milieu) - zullen ook bladkorven geplaatst worden waar bladeren afkomstig van het openbaar domein in terecht kunnen. Deze korven mogen
enkel gebruikt worden voor het inzamelen van bladafval afkomstig van
het openbaar domein. Bij oneigenlijk gebruik van de bladkorven zullen
deze verwijderd worden.
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EANDIS BOUWFIT-DAGEN

Energiefit (ver)bouwen? Leer het van een architect!

Voor iedereen met plannen om een woning te bouwen of volledig te renoveren
Hebt u bouw- of verbouwplannen? Laat u dan goed informeren. Zo vermijdt
u verrassingen, doorprikt u verkooppraatjes en maakt u betere keuzes.
Tegelijk zorgt u voor een lagere energiefactuur en een beter wooncomfort.
Schrijf u vandaag nog in voor twee Bouwfit-dagen in Kortenberg!
Onafhankelijk advies in mensentaal
Eandis en architectenvereniging NAV ontwikkelden een tweedaagse cursus waarmee u alle kennis meekrijgt die u nodig hebt om duurzaam en
energiezuinig te bouwen of te verbouwen. Voorkennis is niet nodig.
Technische aspecten worden meegegeven in mensentaal door een ervaren architect. Hij geeft u onafhankelijke informatie over de voor- en nadelen van materialen en technieken. Hij illustreert alles met zowel goede als
slechte praktijkvoorbeelden over typische bouwproblemen, zoals bouwknopen of koudebruggen.
Zowat alle aspecten van bouwen of verbouwen komen aan bod. Op het
programma staan onder meer isoleren, ventileren, verwarming, sanitair
en nutsvoorzieningen. Maar ook duurzame technieken, energiepremies
en wetgeving staan op de agenda. De cursus eindigt met concrete oefeningen over de meest optimale keuzes en bouwconfiguraties.
Schrijf u vandaag nog in!
Deelnemen aan de Bouwfit-dagen is volledig gratis. U krijgt ook een cursuspakket en tijdens de middag zijn er broodjes. Wacht niet te lang, want
het aantal plaatsen is beperkt.
Praktisch
Zaterdag 26 november en zaterdag 3 december, telkens van 10 tot 16 u.
OC Berkenhof, Ontmoetingszaal
Gratis
Vooraf inschrijven is verplicht: www.eandis.be/energiefit of bij de milieudienst (aan het loket of telefonisch via 02 755 22 67)

Vier goede redenen om u in te schrijven
voor de Eandis Bouwfit-dagen
1. Maak de juiste keuzes
Er zijn heel wat verschillende bouwmaterialen en systemen op de
markt. En wie (ver)bouwt moet heel wat keuzes maken. Hoe meer u
weet, hoe sneller u tot de juiste keuzes komt.
2. Voldoe aan de bouwwet
Wie (ver)bouwt, moet voldoen aan de EPB-wetgeving
(Energieprestatie en Binnenklimaat). En die gaat over alles wat te
maken heeft met energie in uw woning. Ook daarvan bent u best op
de hoogte voor u een bouwproject start.
3. Geen ‘bouwchinees’
Aannemers en materialenhandelaars spreken soms bouwtechnisch
Chinees. Maar het zijn wel cruciale partners voor uw nieuwbouw of
verbouwing. U zult zeker merken dat alles vlotter gaat als u zelf goed
geïnformeerd bent.
4. Simply the best
Elke fabrikant beweert de beste te zijn. En goede verkopers hebben
het liever niet over de nadelen van wat ze verkopen. Met onafhankelijk advies komt u verder bij de voorbereiding van uw (ver)bouwproject. Dan kunt u voor- en nadelen correcter afwegen.

Ruimtelijke Ordening
GEMEENTEBESTUUR

EEN DUIDELIJK HUISNUMMER REDT LEVENS

De ene deur is de andere niet, maar naast iedere voordeur moet een duidelijk zichtbaar huisnummer aangebracht zijn.
Want voor brandweer, politie en ambulanciers komt het vaak aan op enkele minuten. Een huisnummer dat vanaf de
openbare weg goed zichtbaar en leesbaar is, is dan ook van groot belang voor uw eigen veiligheid en die van uw gezin.
Volgens het politiereglement moet iedere woning voorzien zijn van een huisnummer. U kunt het ontwerp van uw
huisnummer vrij kiezen, maar indien u dat wenst kunt u ook een gratis huisnummerplaatje afhalen bij de dienst
Ruimtelijke Ordening in het Administratief Centrum, tijdens de normale openingsuren.
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GEMEENTEBESTUUR

INFOAVOND ROND HET DECREET ONROEREND ERFGOED EN DE OPMAAK VAN EEN
BEHEERSPLAN ENGERSTRAAT

Villa Désirée

Kenmerkend voor de gemeente Kortenberg zijn de villa’s en kastelen die op het einde van de 19de en in het
begin van de 20ste eeuw in uiteenlopende stijlen werden opgetrokken. In de Engerstraat in Kortenberg
bevindt zich een zeldzaam en markant geheel van 13
eclectische villa's en één dorpswoning die opgetrokken
werden als residentiële tweede verblijfplaats door de
adel, de burgerij en de dorpsnotabelen vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw. Deze villa’s zijn omgeven
door parkachtige tuinen met vaak bijzondere tuinontwerpen en waardevolle bomen. De Engerstaat is dan
ook één van de mooiste straten van Kortenberg.
De straat is een bijzonder representatief voorbeeld van
de toenmalige rijke wooncultuur van adel en gegoede
burgerij. Het licht kronkelend tracé van de historische
Engerstraat met zijn verschillende straatperspectieven
speelt eveneens een cruciale rol in de perceptie van
deze waardevolle straat.

Villa Jacobs

Omwille van deze historische en sociaal-culturele
waarde werd op 30 september 2013 de Engerstraat
door de Vlaamse Regering via een Ministerieel Besluit
als beschermd dorpsgezicht goedgekeurd.
Het behoud van de villa’s lijkt vrij logisch, maar blijkt in
de praktijk toch minder eenvoudig uit te voeren. Vaak
zijn veranderingen noodzakelijk om de villawoningen
aan te passen aan het hedendaagse wooncomfort of
een andere functie dan het wonen. Soms wordt
gevraagd om de villa’s of de gronden verder op te delen
om meer wooneenheden te realiseren. Om de toekomst van de villa’s in de Engerstraat te waarborgen
moeten we behalve naar het behoud ervan ook op
zoek gaan naar mogelijke flexibiliteit die het investeren
in een villa interessant kan maken.

Villa 't Vinkennest

Villa Marie-Louise

Bij het beheer van onroerend erfgoed is het belangrijk
na te denken over de ambities op langere termijn. Deze
kunnen worden geconcretiseerd in een beheersplan:
een document waarin onder meer wordt vastgelegd
welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn.

Villa Lindenhof

Een beheersplan kan worden opgesteld voor alle
onroerend erfgoed en voor erfgoedlandschappen.
Het grote voordeel is dat men geen afzonderlijke toelating meer hoeft aan te vragen voor alle werken die
in het plan worden vrijgesteld. Bij beschermde
goederen en erfgoedlandschappen heeft men verder
recht op financiële steun (meer info hierover op
www.onroerenderfgoed.be / Premies). Voor de opmaak
van het plan kunt u een onderzoekspremie krijgen.
Voor de uitvoering van werkzaamheden, beheersmaatregelen of diensten uit een goedgekeurd
beheersplan mag u bovendien een erfgoedpremie
aanvragen als het gaat over een beschermd goed of
een erfgoedlandschap.
Om tegemoet te komen aan de vragen van de burgers
in verband met de opmaak van een dergelijk plan,
wordt een infoavond georganiseerd door de provinciale
dienst van het agentschap Onroerend Erfgoed. Deze
infoavond vindt plaats op maandag 7 november
om 18 u. in de Cultuurzaal in OC Berkenhof.

Als u aanwezig wenst te zijn, schrijf u dan in
via ruimtelijkeordening@kortenberg.be
of 02 755 22 62.
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INFOAVOND: ZORGELOOS VERHUREN
WAT MOET U WETEN OVER VERHUREN?

Een woning verhuren: hoe begint u eraan? De juriste van de Verenigde
Eigenaars en een technisch adviseur en woonconsulent van ‘Woonwijzer
Midden-Brabant’zetten voor u op een rij waarmee u rekening moet houden:
•
•
•
•
•
•

Voldoet de woning die u wilt verhuren aan de kwaliteitsnormen?
Hoe zit het met de huurwetgeving?
Wat als het fout loopt?
Wat zijn uw rechten en plichten als (ver)huurder?
Op welke tegemoetkomingen hebt u recht als verhuurder?
Privaat of sociaal verhuren?

Kom hierover alles te weten tijdens de gratis infoavond ‘Zorgeloos verhuren’.
Iedereen is welkom, zowel particuliere als professionele verhuurders.

Dinsdag 8 november om 19.30 u.
Administratief Centrum, Zaal Blauwgrond
Gratis
Meer info en inschrijven: david.oyen@igo.be of 0496 53 50 02
Inschrijven is wenselijk maar niet verplicht
Georganiseerd door Woonwijzer Midden-Brabant in samenwerking
met de Verenigde Eigenaars

DUBBEL GLAS IN ELKE WONING VERPLICHT VANAF 2020
De Vlaamse Regering besliste afgelopen zomer dat er een dubbel glasverplichting komt vanaf 2020. Ze voert deze nieuwe minimumvereiste gefaseerd in. Een woning zonder dubbel glas krijgt vanaf 2020 hoogstens 9
strafpunten. Vanaf 2023 loopt deze score op tot maximum 15 strafpunten,
waardoor het ontbreken van dubbel glas vanaf dan aanleiding kan geven
tot het ongeschikt verklaren van de woning. Bijgevolg zal het verhuren
van een woning met enkel glas vanaf 2023 leiden tot ongeschiktheid van
de woning, waardoor de woning niet meer verhuurd zal kunnen worden.
Eigenaars die de komende jaren reeds enkel glas vervangen door hoogrendementsglas kunnen onder bepaalde voorwaarden nog steeds een
energiepremie krijgen. Netbeheerder Eandis geeft een premie van 12 tot

15 euro per m² vervangen glas. Voor eindfacturen vanaf 2017 daalt deze
premie echter naar 10 euro per m². Aansluitend op uw goedgekeurde
aanvraag bij Eandis kunt u ook nog vanuit Provincie Vlaams-Brabant een
bijkomende premie trekken van 20 euro per m², indien u voldoet aan de
inkomensgrens die de Provincie vooropstelt als voorwaarde.
Verder kunt u van een glaspremie genieten bij de Vlaamse overheid.
Afhankelijk van uw inkomen en een aantal andere parameters als tweede
eigendom of niet maakt u aanspraak op de verbeteringspremie of de
renovatiepremie. Via de verbeteringspremie kan u maximum 1.250 euro
recupereren van uw investering, via de renovatiepremie maximum 2.500
euro of 3.333 euro (afhankelijk van het inkomen).

Meer info over deze beide artikels of over wonen in het algemeen krijgt u bij het woonloket van
Woonwijzer:
0471 85 03 77, kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be
Elke woensdag vrij spreekuur van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u., op donderdag op afspraak van 13 tot 16 u. (dienst Ruimtelijke Ordening, eerste
verdieping Administratief Centrum)
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Internationale samenwerking
11.11.11: BASISGEZONDHEIDSZORG VOOR IEDEREEN
In 2016 voert 11.11.11 campagne voor basisgezondheidszorg voor
iedereen, ook voor de 1,3 miljard mensen die vandaag niet kunnen
genieten van goede gezondheidszorg. Zo vanzelfsprekend als ‘santé’
voor ons klinkt, zo onbereikbaar is een goede gezondheid voor 1,3 miljard mensen op deze wereld. Zij hebben geen dokter, apotheker of ziekenhuis in de buurt. Laat staan dat ze die kunnen betalen. Dat is
onrechtvaardig, want gezondheidszorg is een mensenrecht.

Zoals voorgaande jaren doet
ook Kortenberg nu weer mee!
Vrijwilligers zullen in het
actieweekend van 11-12-13
november her en der in de gemeente (aan verschillende winkels)
materiaal verkopen ten voordele van 11.11.11.

Welzijnshuis
LAAT EEN VRIEND(IN) KENNISMAKEN MET HET VERBETERDE MAALTIJDENAANBOD
VAN HET WELZIJNSHUIS
Op 1 oktober startte het Welzijnshuis van Kortenberg de samenwerking
met een nieuwe leverancier voor de maaltijden. Zowel voor de maaltijden
aan huis als de maaltijden in het dorpsrestaurant verbeterde het
Welzijnshuis zijn aanbod. Zo werd het menu uitgebreid met een huisbereid dessert en werd de prijs verlaagd naar 7,50 euro voor de maaltijden
aan huis en 8,50 euro (via domiciliëring) of 9 euro (aan de kassa) voor de
maaltijden in het dorpsrestaurant van het Dienstencentrum.
Om het verbeterde aanbod te promoten en de vaste gebruikers te
bedanken, organiseert het Welzijnshuis in november de actie ‘breng
een vriend(in) mee/aan’.
Elke vaste gebruiker die tijdens deze maand een nieuwe bezoeker meebrengt naar het dorpsrestaurant in Kortenberg of Erps-Kwerps (die
minstens 5 keer komt eten) of een nieuwe afnemer voor een maaltijd
aan huis aanbrengt (die minstens 5 keer een maaltijd aan huis neemt)
krijgt een gratis maaltijd in de maand december.

De dorpsrestaurants vinden plaats op maandag, dinsdag en vrijdag in
OC Berkenhof (Kortenberg) en woensdag in De Klok (Erps-Kwerps).
De leveringen aan huis gebeuren 7 dagen op 7.
Wenst u meer info over de maaltijden van het Welzijnshuis, neem dan
contact op met:
• Heidi Janssens, 0491 996 227 of
gezondheid-en-zorg@Kortenberg.be voor de maaltijden aan huis
• Geert Gevers, 0491 996 224 of dienstencentrum@kortenberg.be
voor de maaltijden in het dorpsrestaurant van het Dienstencentrum
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Dienstencentrum
INFONAMIDDAG: SENIOREN IN HET VERKEER
Tijdens de Week van de Senioren besteedt het Dienstencentrum extra
aandacht aan senioren in het verkeer. In samenwerking met Vl@s en de
GAMV vindt op dinsdag 22 november een interactieve infonamiddag
plaats rond senioren in het verkeer.

Praktisch
Dinsdag 22 november van 13.30 tot 15.30 u.
OC Berkenhof, Lokaal 0.4
Gratis
Inschrijven vóór 15 november via dienstencentrum@kortenberg.be
of 0491 996 224

Deze activiteit wordt georganiseerd in het kader van de Seniorenweek die plaatsvindt van 21 tot 27 november. Alle senioren die aan deze activiteit
deelnemen of die tijdens deze week een bezoek brengen aan het Dienstencentrum zullen een kleine attentie ontvangen.

Politie
OPNIEUW SAMEN TEGEN INBRAAK!
Vanaf november gaat de politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) voor de
derde keer van start met haar ‘Samen Tegen Inbraak!’-campagne. De donkere maanden, die lopen van november tot en met februari, bieden
immers gunstige omstandigheden voor inbrekers om toe te slaan: het is
vroeger donker en er zijn minder mensen aanwezig in het straatbeeld,
waardoor de sociale controle afneemt.
De politie bindt het hele jaar door de strijd aan tegen inbraken, maar zal
tijdens de donkere maanden extra inspanningen doen, door gerichte controles uit te voeren en extra preventieacties te organiseren.

De politiezone merkt dat er nog
veel mythes bestaan over het melden van verdachte gedragingen.
‘De politie heeft wel belangrijkere zaken te doen.’
‘Ik kan dit nu niet aan de politie melden, want de politie werkt niet tijdens
de nacht of het weekend.’
‘De politie gaat toch niks ondernemen om mijn melding te onderzoeken.’
‘Hoewel mijn buikgevoel aangeeft dat het verdacht is, ben ik niet zeker dat
er werkelijk iets aan de hand is. Daarom doe ik geen moeite om het te melden.’ …

Verdachte situatie? Bel 101!
De strijd tegen inbraken kan echter alleen slagen met uw hulp. Ziet u een
verdachte situatie, twijfel niet en laat het ons onmiddellijk telefonisch
weten via het noodnummer 101. Dit nummer is 7 dagen op 7, 24 uur op
24 bereikbaar.

Weet dat uw oproep met de nodige ernst behandeld zal worden en dat de
politie uw medewerking apprecieert. Dankzij uw melding kan misschien
een inbraak vermeden worden. Het gebeurt ook meermaals dat door een
melding een verdachte kan gearresteerd worden.
Gratis en vrijblijvend diefstalpreventieadvies!
Kunt u nog iets meer doen om uw woning te beveiligen? Vraagt u zich af
welke maatregelen nuttig zijn voor úw woning? Wilt u graag wat achtergrondinformatie over inbraken binnen onze politiezone? Aarzel niet om
contact op te nemen met de diefstalpreventieadviseur van de politiezone.
Zij geeft gratis en vrijblijvend advies op maat bij u thuis.
U kunt een afspraak maken via diefstalpreventie@politieherko.be of via
telefoon 016 85 34 00.
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WIJ ZIEN U OOK GRAAG!
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!
• Controleer steeds uw fietsverlichting voor u vertrekt
• 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 correct gebruik van fietsverlichting!
Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor!

SNELHEIDSMETINGEN 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 september
Straat
Kloosterstraat (richting Beekstraat)

Toegelaten snelheid
30 km/u.

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag
426

V85*

% overtredingen

23 km/u.

0,1 %

*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 0,1 % overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders september
Straat
Zavelstraat
Sterrebeeksesteenweg

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

Aantal gemeten voertuigen
1.778
387

Percentage geflitste voertuigen
6,5 %
11,9 %

Zoeklicht · Kortenberg
november 2016

11

Prikbord
GEMEENTEBESTUUR

11 NOVEMBERVIERING

U wordt van harte uitgenodigd op de 11 novemberviering ter gelegenheid
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.

Na de misviering is er een huldemoment in de kerk en wordt een bloemenkrans neergelegd aan de monumenten voor de Sint-Martinuskerk
met muzikale ondersteuning van Florent Moeys.
Er wordt een receptie aangeboden door het gemeentebestuur van
Kortenberg in OC Oud Gemeentehuis Everberg.

GEMEENTEBESTUUR

Foto: Hendrik Trappeniers

De plechtigheid vindt plaats op vrijdag 11 november in de SintMartinuskerk van Everberg tijdens de eucharistievering van 9.30 u. De
plechtigheid wordt bijgewoond door afgevaardigden van de burgerlijke
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.
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.

NOODWEER EN TUSSENKOMST VAN HET RAMPENFONDS

Regelmatig wordt onze streek geteisterd door noodweer, waardoor inwoners schade kunnen oplopen aan hun bezittingen of eigendommen.
In bepaalde gevallen kan een dergelijk noodweer erkend worden als ramp
zodat een tussenkomst van het Rampenfonds mogelijk wordt. Het blijft
echter aangewezen dat u in eerste instantie contact opneemt met
uw verzekeringsmaatschappij. U vindt hiervoor een checklist op
www.kortenberg.be (Leven en samenleven / Rampenplan / Noodweer).

Voor het onderzoek naar een erkenning als ramp is het zeer belangrijk dat
getroffen personen hun opgelopen schade zo snel mogelijk meedelen aan
het gemeentebestuur. Dit kan door middel van het aangifteformulier dat
u ook terugvindt op de gemeentelijke webstek via het pad zoals hierboven
vermeld.
U kunt ook steeds contact opnemen met de gemeentelijke dienst
Rampenplanning via rampenplan@kortenberg.be of via 02 755 22 25.
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SEPTEMBER IN BEELD
1

2

3

4

5

6

1/2/3

O p zaterdag 3 september vond de Vrijetijdsbeurs plaats op de site Colomba. Ruim 500 inwoners kwamen er proeven van het gevarieerde
aanbod van de Kortenbergse verenigingen.
4/5		 Op zondag 11 september werd in het kader van Open Monumentendag de Everbergse villa ‘La Sapinière’ opengesteld voor publiek.
De 19de-eeuwse villa kon op veel interesse rekenen.
6		 Op woensdag 14 september bracht het Dienstencentrum een bezoek aan Maastricht. 40 deelnemers genoten onder andere van een zonnige boottocht en een leuke gegidste wandeling doorheen de stad.
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in Kortenberg
(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

(De Bib en het Welzijnshuis i.s.m. de Provincie Vlaams-Brabant)

DE BIB VERNIEUWT!
GEMEENTEBESTUUR

Vanaf woensdag 2 november zit de Bib in een
nieuw kleedje. Of toch althans een nieuw digitaal
kleedje. De bestaande zelfuitleenapparaten zullen
immers vervangen zijn door nieuwe all-in-onetoestellen, waaraan je zowel kan
uitlenen, inleveren als betalen.
Om de overgang vlot te laten verlopen, moest de Bib noodgedwongen eventjes
haar deuren sluiten. De Bib is gesloten vanaf maandag 24 oktober tot en met
maandag 1 november. Op woensdag 2 november verwelkomen we je opnieuw
in de Bib.

GEZOND OPGROEIEN

Voordracht door Babette De Muynck
De vorming ‘Gezond opgroeien’ helpt ouders en opvoedingsverantwoordelijken bij voedinggerelateerde opvoedingsvragen. De
diëtist legt uit waarom snoep en frietjes er gemakkelijk ingaan en
waarom velen hun neus ophalen voor gezonde voeding zoals
groenten en vis. Je staat stil bij wat gezond eten en bewegen
betekent voor kinderen en wat
een ouder hieraan kan doen.
En je krijgt antwoord op vragen
als:

Tot dan!
(Gemeentelijke adviesraad voor senioren i.s.m.
het gemeentebestuur)
GEMEENTEBESTUUR

SENIOREN WINTERFEEST

Op dinsdag 8 november organiseert de gemeentelijke adviesraad
voor senioren in samenwerking met
het gemeentebestuur het winterfeest
voor senioren. Ambiance verzekerd
met een optreden van Kortenbergse
zanger Danny Fabry, die zijn 45 jaar
carrière viert. Voor deze feestelijke
gelegenheid brengt voormalige
dorpsgenoot Danny gastvedette
Eveline Cannoot, de popkoning en
danseressen mee. Na het optreden
krijg je nog één uur de gelegenheid
om een danspasje te wagen. Naar goede gewoonte trakteert het gemeentebestuur de aanwezigen op een Kortenbergse koffietafel.
Dinsdag 8 november om 14.30 u.
GC Colomba
5 euro, ter plaatse te betalen
Info: 02 755 22 86 of gezondheid-en-zorg@kortenberg.be

•
•
•
•
•
•

Je kind eet geen groenten, hoe kan je het toch overtuigen?
Zijn fruitsap en chocolademelk gezond?
Moet het bordje altijd leeg zijn?
Als je kind niet van sport houdt, moet je het dan verplichten?
Wat zijn goede afspraken over televisie- en computertijd?
…

Doelgroep: ouders van kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren
Woensdag 9 november om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Inschrijven is gratis en kan via de UiTbalie: 02 755 22 80
of uitbalie@kortenberg.be
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(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

INSCHRIJVINGEN ACTIVITEITEN KERST- EN KROKUSVAKANTIE

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. Je kan ook een exemplaar in pdf-formaat downloaden
via www.kortenberg.be (Vrije Tijd / Vakantiewijzer)

Kerstvakantie: week 1 van 27 tot en met 30 december
°2004 - °2010
°2001 - °2003
Vanaf °2010
°2004 - °2013

Grabbelpas: Een dagje in het Wilde Westen (di 27/12)
ZAP: Indoor Paintball (di 27/12)
Filmvoorstelling: ‘Finding Dory’ (wo 28/12)
Binnenspeeldag (wo 28/12)

€8
€8
Gratis
Gratis

GC Colomba
Hoegaarden
Bib
Polyvalente zaal Erps-Kwerps

€8
€8
Gratis
€4

GC Colomba
Bushalte Kortenberg Craenenplein
Raadzaal – Administratief Centrum
Bib

€8
€ 40
€8
Gratis
Gratis
€ 4 / € 3 (leden Gezinsbond)
€ 4 / € 3 (leden Gezinsbond)
€6/€3/€8

GC Colomba
OC De Zolder
OC Berkenhof
Bib
Bib
OC Berkenhof
OC Berkenhof
Sporthal Colomba

Kerstvakantie: week 2 van 3 tot en met 6 januari
°2005 - °2009
°2002 - °2004
°1999 - °2003
°2009 - °2012

Grabbelpas: striptekenen (di 3/1)
ZAP: Bowl, laser & zorb ball (di 3/1)
Workshop: ‘Hoe word ik een vlogger?’ (wo 4/1)
Verteltheater: ‘Mag de Mug’ (wo 4/1)

Krokusvakantie: van 27 februari tot en met 4 maart
°2005 - °2009
°2011 - °2012
°2009 - °2013
°2009 - °2013
°2009 - °2013
Vanaf °2012
Vanaf °2009
°2002 - °2011

Grabbelpas: ‘Professor Experimenteros’ (ma 27/2)
Kleuterstage (ma 27 & di 28/2)
ZAP: Lichtgrafitti (di 28/2)
Carnaval: ‘Cowboys en indianen’ (di 28/2)
Voorleesnamiddag en knutselen: Klop, Klop, Klop (wo 1/3)
Filmnamiddag: ‘Casper en Emma – beste vriendjes’ (wo 1/3)
Filmnamiddag: ‘Verenkoning’ (wo 1/3)
Wondere wetenschapswereld – speelplein Alles Kids

De inschrijvingen starten op maandag 10 november om 10 u.
Inschrijven doe je via www.kortenberg.grabbis.be tenzij anders vermeld in de vakantiewijzer.
Om alles vlot te laten verlopen maak je best op voorhand al een gezinsaccount aan.
Alle info op www.kortenberg.be (Vrije Tijd / Vakantieaanbod), vakantiewerking@kortenberg.be of 02 755 22 85
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(De Bib en Cultuurdienst i.s.m. Femma
Erps-Kwerps)
GEMEENTEBESTUUR

WEEK VAN DE SMAAK

(De Bib en het Welzijnshuis i.s.m. de Provincie
Vlaams-Brabant)
GEMEENTEBESTUUR

De ‘Week van de Smaak’ heeft dit jaar als
thema ‘De Smaak van Toen’. Dit gaat van
herinneringen aan grootmoeders keuken
tot je lievelingskost als kind, van historische
maaltijden tot eten uit literaire klassiekers,
van bijzondere ingrediënten uit de mythologie tot iconische gerechten.
In dit kader brengt ‘Kip van Troje’, het reizend speeltheater, op donderdag
10 november een voorstelling om van te smullen: ‘Watertanden’.
Overgoten met een saus van verhalen, versierd met toefjes poëzie en
opgediend met krokante woordspelingen.
Watertanden van oude groenten en vergeten fruit. Verhalen over hop en
aardbei en Schaarbeekse krieken, smaakmakend fantaseren over kardoen
en spruiten. Vertelsels uit het hoppeveld, over appels zonder slangen, over
hoe de zurkel de pan uit swingt, hoe warmoes je warm houdt en hoe je
aardperen uitdeelt.
De livemuziek zorgt voor een extra smaakmaker en lekkere warme sferen.
Voor lekkerbekken die willen smikkelen met een glimlach en gevoel voor
fantasie.
Femma Erps-Kwerps zorgt voor enkele lekkere proevertjes na afloop!
Donderdag 10 november om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
5 euro (inclusief hapje en drankje)
Inschrijven via de UiTbalie: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

T OVENAAR OF MANAGER:
HOE RUN JIJ JE GEZIN?

Voordracht door Noor Seghers
Alles gecombineerd krijgen én genieten van het leven en je gezin. Het is
een hele uitdaging om een goede zorg-werk-leven-balans te vinden. Er is
niet één model. Wat werkt voor een planner, werkt niet voor een chaoot.
En, nog belangrijker, iedereen maakt eigen keuzes.
In deze workshop zeggen we niet hoe het moet. We bieden je wel een rijk
buffet van praktijkgerichte managementideeën én praktijkvoorbeelden
van ouders. Laat je inspireren, verruim je blik, herken de situaties van alledag en maak even tijd om je eigen leven met een andere bril te bekijken.
Met deze workshop willen we je steunen in het omgaan met tijd, in keuzes maken die passen bij jou en het versterken van de banden in je gezin
en met andere mensen. Managen én een vleugje magie.
De workshop wordt gegeven door Noor Seghers. Zij leidt het Magentaproject van de onderzoeksgroep Gezins- en orthopedagogiek van de KU
Leuven. Bij Magenta staat de zorg-werk-leven-balans voor ouders van een
zorgenkind centraal. Met ‘Tovenaar of manager’ brengt zij een met-de-voeten-op-de-grond-programma waarin wetenschap en dagdagelijkse praktijk gemixt wordt voor al wie een gezin met jonge kinderen heeft.
Doelgroep: ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar.
Donderdag 17 november om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Inschrijven is gratis en kan via de UiTbalie: 02 755 22 80
of uitbalie@kortenberg.be

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

KLEUTERHAPPENING

Op zondag 13 november van 10 tot 13 u. is iedereen welkom in de sporthal van Kortenberg. De sporthal wordt
dan omgetoverd in een speelparadijs voor kleuters van 3 tot 7 jaar. Je kan er naar hartenlust spelen en bewegen
onder begeleiding van je ouder(s). Dans je graag? Kom dan zeker naar een van de drie sessies kleuterdans in de
danszaal. Deze sessies duren telkens een half uurtje en starten om 10.30 u., 11.30 u. en 12.30 u.
Zondag 13 november van 10 tot 13 u.
Sporthal Colomba
Kleuters van 3 tot 7 jaar onder begeleiding van ouder(s)
Inschrijven en betalen ter plaatse, 3 euro per kleuter
Meebrengen: losse sportieve kledij
Info: sportdienst 02 755 22 87 of sport@kortenberg.be
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(De Bib i.s.m. Meneer Zee en Vlaams Fonds
voor de Letteren)
GEMEENTEBESTUUR

THEATERVOORSTELLING SJIEKEN BAK

Kamishibai is een eeuwenoude verteltechniek die tijdens
de 12de eeuw ontstond in boeddhistische tempels in
Japan. Kamishibaivertellers reden rond met een fiets
waar achterop een klein houten theater gemonteerd
was. De Sjieken Bak brengt hulde aan de Japanse vertelvorm, waarbij niet
alleen grotere prenten gebruikt worden dan diegenen die je doorgaans
vindt, maar ook de boekrollen opnieuw hun intrede doen. Meneer Zee
vertelt op zaterdag 19 november, niet toevallig tijdens de Voorleesweek, het verhaal van de verhalenverteller en
brengt zo een droomproject in vervulling, met
uitsluitend zijn eigen, fantasierijke verhalen.
Zaterdag 19 november om 14 u.
Bibliotheek Kortenberg
4 euro per deelnemer
Voor kinderen vanaf 4 jaar, kinderen dienen vergezeld te zijn van een
volwassene
Inschrijven verplicht via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib en de Cultuurdienst i.s.m. Bazarts)
GEMEENTEBESTUUR

GROTE GEKLEURDE VOGELS MAKEN IN
PAPIER

Op zondag 20 november is
het Kunstendag voor Kinderen.
Een ideale gelegenheid voor
alle jonge creatievelingen om
de handen uit de mouwen te
steken. Onder leiding van de
experts van Bazarts maken jullie een prachtige gekleurde vogel met oliepastel in de stijl van Corneille.
Doe mee en ontdek hoe je je vogel bijna echt laat vliegen!
Zondag 20 november van 9.30 tot uiterlijk 12.30 u.
Bibliotheek Kortenberg
Voor kinderen tussen 5 en 15 jaar
5 euro per kind (hapje en drankje inbegrepen)
Meebrengen: een schort of oude kledij
Inschrijven verplicht via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

De Bib i.s.m. Holebifilmfestival VlaamsBrabant)
GEMEENTEBESTUUR

F ILMVOORSTELLINGEN IN DE BIB:
‘LOVE IS STRANGE’ EN ‘CAROL’

In het kader van het Holebifilmfestival Vlaams-Brabant kan je in de Bib
komen kijken naar ‘Love Is Strange’ van Ira Sachs en ‘Carol’ van Todd Haynes.
Love Is Strange
Regie: Ira Sachs (VS, 2014 – 91 minuten)
Met: John Lithgow, Alfred Molina en Marisa Tomei
Donderdag 24 november om 20 u.
Na bijna vier decennia samen besluiten Ben en George
eindelijk in het huwelijksbootje te stappen met een idyllische huwelijksceremonie. Als George kort daarna zijn
baan verliest, moeten ze hun appartement verkopen en tijdelijk apart
wonen totdat ze een betaalbare nieuwe woning vinden. Terwijl George
intrekt bij een bevriend homokoppel, belandt Ben bij zijn neef, diens
vrouw en hun temperamentvolle tienerzoon, met wie Ben een stapelbed
deelt. Terwijl de jonggehuwden worstelen met de fysieke scheiding, moeten ze ook de spanningen tussen de generaties in hun nieuwe situatie
ondergaan. Regisseur Ira Sachs (‘Keep the Lights On’) combineert in ‘Love
Is Strange’ de romantische skyline van New York met delicate pianomuziek
van Chopin.
Carol
Regie: Todd Haynes (GB, 2015 – 118 minuten)
Met: Kate Blanchett en Rooney Mara
Vrijdag 25 november om 20 u.
Carol is de pronkechtgenote van een zakenman en moeder
van een dochtertje van tien. Hoewel het haar schijnbaar
aan niets ontbreekt, voelt ze een knagende leegte. Dan
ontmoet ze de timide, twintig jaar jongere Therese, een winkelbediende
die ook niet helemaal gelukkig is met haar aanstaande. Langzaam groeien
de twee vrouwen, ondanks verschil in leeftijd en sociale klasse, naar
elkaar toe. Maar lesbische liefde blijkt in het Amerika van 1952 nog meer
taboe dan ontrouw. Op het Filmfestival van Cannes in 2015 was ‘Carol’ een
van de favorieten: Rooney Mara ging met de prijs voor beste actrice naar
huis en regisseur Todd Haynes mocht de Queer Palm in ontvangst nemen.
In 2016 sleepte de film zes Oscarnominaties in de wacht.
Voor beide films kan je gratis plaatsen reserveren.
Tijdens de pauze zijn er drankjes en snacks te verkrijgen aan democratische prijzen.
Donderdag 24 en vrijdag 25 november om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Gratis
Reserveren kan via de UiTbalie: 02 755 22 80
of uitbalie@kortenberg.be.
Verdere info over het Holebifilmfestival is te vinden
op www.holebifilmfestival.be
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(Sportraad Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

KAMPIOENENHULDIGING SPORTJAAR
2016

Zoals ieder jaar huldigt de gemeente Kortenberg graag haar sportkampioenen.
De kampioenen zullen gepast ontvangen worden door het gemeentebestuur en de Sportraad van Kortenberg.

Ben jij inwoner van de gemeente 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? De sportprestatie moet geleverd zijn
tussen 10 december 2015 en 9 december 2016. Stuur dan snel een mailtje naar sportraad@kortenberg.be met de nodige bewijsstukken (krantenknipsels, klassementen, foto’s en/of filmpjes). Kandidaturen zijn welkom tot en met zaterdag 10 december.
De kandidaturen worden door de Sportraad bestudeerd. Iedereen die
weerhouden wordt krijgt een persoonlijke uitnodiging voor de huldiging
op zondag 1 januari. Voor meer informatie kan je terecht bij de sportdienst
via sport@kortenberg.be of 02 755 22 87.

(De Witte Merel Everberg)
STE

56 VOGELTENTOONSTELLING
De Witte Merel Everberg organiseert op zaterdag 29 en zondag 30
oktober de jaarlijkse vogeltentoonstelling in Everberg. Op zaterdag en
zondag is er in de grote vergaderzaal een roofvogelshow. Op zondag
vindt er van 7 tot 13 u. een grote vogelverkoop plaats.
Zaterdag 29 oktober vanaf 19 u.
Zondag 30 oktober van 7 tot 20 u. - vogelverkoop van 7 tot 13 u.
OC Oud Gemeentehuis
Gratis
Meer info: 0496 57 37 02

(Cultuurraad Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

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
1 persoon of vereniging voordragen waarvan hij/zij vindt dat deze in 2016
(tussen december 2015 en december 2016) iets bijzonders gedaan of
bereikt heeft. Een boek gepubliceerd, een wedstrijd gewonnen,…

Cultuurkampioenen 2015

Kandidaturen (motivatie – gegevens en eventueel foto) worden ten
laatste op 30 november verwacht via cultuur@kortenberg.be.
Alle cultuurkampioenen worden gehuldigd op de Cultuurraad van
donderdag 15 december.

(KM De Jonge Fanfare Meerbeek)

REVEIL: HULDE AAN ALLE OVERLEDENEN
Reveil doet begraafplaatsen heropleven op
1 november. Het is een non-profit-project dat
mensen samenbrengt om jaarlijks op 1 november
de begraafplaatsen te verwarmen in een gloed van
muziek en woord. Op die manier biedt het project
heel wat kansen om begraafplaatsen in de kijker te
zetten en de traditie van Allerheiligen en Allerzielen
een nieuwe dimensie te geven.
Het initiatief ontstond in 2014 in Deerlijk waar men
de behoefte voelde om op 1 november iets meer te doen dan een chrysant
te leggen. Het project kreeg snel veel navolging. Het volgende jaar werd
Reveil al op zo'n 20 locaties in Vlaanderen en Brussel georganiseerd. De
Jonge Fanfare steunt dit project ten volle en laat de begraafplaats van
Meerbeek even baden in aangepaste muziek om hulde te brengen aan
alle overledenen en een troost te zijn voor de nabestaanden.
Dinsdag 1 november van 17 tot 18 u.
Kerkhof, Alfons Dewitstraat 1a te Meerbeek
Info: infodvsdjf@gmail.com

Zoeklicht · Kortenberg
november 2016

18
(Hobby- en Filaclub & Kantschool Kortenberg)
STE

24 SINT-HUBERTUSVIERING

De viering vindt plaats op zondag
6 november in de Onze-LieveVrouwkerk te Kortenberg, met om
10.45 u. honden- en paardenwijding
gevolgd door de Heilige Misviering
om 11 u. en uitdeling van gewijde broodjes. De viering wordt opgeluisterd
door ‘De Jachthoorngezellen van Meerdaalwoud’.
Zondag 6 november om 10.45 u.
Onze-Lieve-Vrouwkerk, Brouwerijstraat 30 te Kortenberg

(PVDA Kortenberg)

REFUGEES WELCOME?
Tijdens de Eerste Wereldoorlog
zijn heel wat landgenoten op
de vlucht. Ze zijn bang van de
Duitse legers die door België
trekken. Velen komen in het
neutrale Nederland terecht. In
totaal worden er tijdens W.O.I
één miljoen Belgen opgevangen.
100 jaar later.

(Curieus Kortenberg)

BEGELEID BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING
‘OP ZOEK NAAR UTOPIA’ IN MUSEUM M EN
‘UTOPIA & MORE’ IN DE
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK
LEUVEN
Maar liefst tachtig meesterwerken verwachten je
op de bijzondere en unieke tentoonstelling in
M-Museum Leuven: Op zoek naar Utopia. De inspiratie komt van Thomas
More, humanist, staatsman en schrijver van het boek Utopia. Precies 500
jaar geleden rolde dit iconische werk van de persen in Leuven bij de drukker Dirk Martens.

Op zoek naar Utopia
biedt alles voor een
fascinerende ervaring.
De tentoonstelling
dompelt je onder in
de kunst en de wetenschap van de 15de en
16de eeuw. De drang
naar het onbekende,
het dromen van de
ideale wereld voert je
langs vele hoogtepunten en laat je
Utopia op een bijzondere manier beleven.

Opnieuw vluchten miljoenen mensen. Velen wagen hun leven om Europa
te bereiken. Bij aankomst wachten allerlei obstakels. De kwaliteit van de
opvang is ondermaats in landen die nu zoveel rijker zijn en vluchtelingen
worden geconfronteerd met afwijzing en haat.

Deze ervaring wordt in de namiddag verdergezet met een bezoek aan
Utopia & More in de universiteitsbibliotheek.

Wie zijn deze vluchtelingen?
Zijn er te veel vluchtelingen?
Kunnen we dit betalen?
Vormen vluchtelingen een bedreiging?
Moet Europa haar grenzen sluiten?
Wat krijgt een vluchteling?
Hoe kunnen we helpen?

De tentoonstelling Utopia & More loodst ons binnen in de wereld van
More, zijn Utopia en andere werken, zijn inspiratiebronnen en zijn contacten met grote humanisten als Erasmus en Vives. Manuscripten, originele
brieven, oude drukken en curiosa nemen je mee op sleeptouw. Stuk voor
stuk kostbare documenten die aan de basis lagen van een rijke utopische
traditie. In navolging van Thomas More kropen immers vele wetenschappers en schrijvers in de pen om na te denken over de ideale samenleving.

Riet Dhont (PVDA-actiegroep Vriendschap Zonder Grenzen) beantwoordt
deze en andere vragen op dinsdag 8 november om 20 u. in OC De
Zolder te Erps-Kwerps.
Dinsdag 8 november om 20 u.
OC De Zolder
Gratis

Zondag 6 november van 11 tot 17 u.
€ 55, € 45 voor leden
Inschrijving door overschrijving op BE77 0012 0965 2442 van
Curieus Kortenberg, met vermelding Utopia en aantal personen,
uiterlijk tegen 2 november
Info: curieus.secretariaat@telenet.be
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43 HOBBYTENTOONSTELLING

Naar
goede
gewoonte richt de
Hobby- en Filaclub
& Kantschool
Kortenberg haar
jaarlijkse tentoonstelling in, met dit
jaar als thema
3D-bloemen in
kant. Tijdens de tentoonstelling worden er doorlopend kantklosdemonstraties gegeven en heb je de mogelijkheid in te schrijven voor de lessen
voor beginners en gevorderden.
Deze tentoonstelling kent naast kantkloswerken ook andere artikels in
verscheidene disciplines: handwerk, juwelen en kaarsen maken, patchwork, sfeerlichtjes, schilderen, wenskaarten, enzovoort. Er worden ook
postzegels tentoongesteld.
Kom gerust eens langs. Je kunt hier inspiratie opdoen om zelf aan de slag
te gaan met één of andere hobby. Je vindt hier ook eindejaarsgeschenken
van de hand van een kunstenaar. De cafetaria is doorlopend open om
gezellig na te praten bij een heerlijk glas, een kop koffie, een gebakje of
pannenkoek.
Zaterdag 19 november van 14 tot 18 u.
en zondag 20 november van 10 tot 18 u.
OC Berkenhof
Gratis
Info: kantschool.kortenberg@skynet.be
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(vtbKultuur Kortenberg)

ZUIDWEST-ENGELAND: EEN PRACHTIGE TUIN
VOL HISTORIE EN LEGENDEN
Welkom in het wilde westen van Engeland!
Een tocht doorheen de graafschappen Devon,
Somerset, Wiltshire, Dorset en het hertogdom
Cornwall. Ruige klifkusten met een wilde
branding, dramatische rotspartijen, maar ook
lieflijk glooiende heuvellandschappen, prachtige holle wegen en uitgestrekte groene vergezichten.
Vanuit de prehistorie duiken de raadselachtige staande stenen op van
Stonehenge en Avebury. De Kelten en Romeinen lieten er hun sporen na,
met onder andere het goed bewaarde Romeinse badhuis van Bath. Vanuit
de middeleeuwen leven geschiedenis, verhalen en legenden onontwarbaar
voort met de legendarische Koning Arthur die vocht tegen de Saksen en de
Angelen waarnaar dit land genoemd werd. In latere tijden verrezen de statige landhuizen van de adel waar te zien is hoe ‘upstairs’ en ‘downstairs’ met
elkaar samenleefden. Aan de kust verscholen liggen nog enkele pittoreske
vissershaventjes en dorpjes als uit een sprookje. Het zachte klimaat van
Cornwall liet toe om verschillende prachtige subtropische tuinen aan te leggen. Stoomtreinen en door paarden getrokken jaagpadboten houden het
verleden levendig. Dit alles en nog veel meer vormde Zuidwest-Engeland tot
wat het nu is: een prachtige tuin vol historie en legenden.
Een beeldreportage door Guido Vervoort.
Vrijdag 18 november om 20 u.
OC Berkenhof
6 euro
Info: guido.craps@vtbkultuur.be of www.vtbkultuur.be/kortenberg

(KH De Verbroedering)

DE VERBROEDERING GLOEIT DOOR LATIJNS-AMERIKAANSE KOORTS
Jolien en Thierry, Belgisch Kampioen Latin Dance, doorweven het tweede deel van de concertavond van De Verbroedering met chacha, jive, rumba, ...
Ook Ad Cominotto, op accordeon, zal het publiek zeker in vervoering brengen. Hij vertolkt de muziek van de Argentijns tanguero Astor Piazzolla.
Laat het vooral niet aan je hart komen dat je de vingers of de voeten niet kunt volgen. Kom gewoon genieten van deze uitzonderlijke talenten.
Uiteraard opent instaporkest Jeugd Verbroedert de avond en zelfs dán ontkomt u niet aan de latin vibes.
De harmonie brengt sowieso enkele prachtige harmoniewerken die het publiek zeker zal smaken. Maar de samenwerking met vernoemd talent vormt
zeker de apotheose van de avond.
Zaterdag 19 november om 18.30 u. (deuren)
concert vanaf 19 u.
GC Colomba
8 euro, 5 euro in voorverkoop bij leden of aan de UiTbalie in de Bib
Meer info: www.verbroedering.be
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(vtbKultuur Kortenberg)

(Edelweis)

KRETA & SANTORINI: WIJN(PROEF)AVOND MET
TOPWIJNEN DOOR MARK VEKEMANS

EDELWEIS IN CONCERT
Op zaterdag 26 november houdt Edelweis
uit Erps-Kwerps haar 53ste groot concert en dit in
de polyvalente zaal aldaar.
Wat mag je verwachten? Heel veel live muziek:
een mix van snelle en minder snelle nummers, hits van vroeger tot nu, en
dit verspreid over twee delen met telkens een tiental songs. Tussenin is er
een pauze waarbij je kunt wachten tot deze voorbij is, of gezellig iets kunt
drinken en eten.
Wat mag je nog meer verwachten? Een gemengde groep van een twintigtal enthousiaste muzikanten - een leuke bende dus - die een wervelende show brengen. Dit alles onder leiding van hun enthousiaste dirigent
Dirk Wambacq.

Dat de ‘Grieken’ mede aan de basis liggen van de wijnbouw in de ons
welbekende drie grootste wijnlanden Italië, Frankrijk en Spanje staat buiten kijf. En dat de origine van de ‘Griekse wijncultuur’ wellicht van het
tweede millennium vóór Christus dateert, is ook wetenschappelijk bewezen. Maar over welk ‘Griekenland’ hebben we het dan? In die tijd begon
alles in het minoïsche Kreta, dat toen een nauwe band had met Egypte.
En niet veel later is er sprake van wijnbouw op het eiland Thira (het huidige Santorini). Dit kwam vooral omdat deze eilanden op de vaarroute
lagen van het nabije oosten (Syrië, Libanon en Egypte) met de rest van het
te ontdekken Europa. Op het Griekse vasteland was er pas later sprake van
wijnbouw (tussen 1600 en 1150 vóór Christus). Wijn was overigens wel
belangrijk genoeg om er een God, Dionysus, aan toe te kennen en te vereren. Ontdek samen met vtbKultuur deze twee Griekse eilanden en pioniers van de Griekse wijnbouw.
Vrijdag 25 november om 20 u.
OC Berkenhof
31 euro, leden betalen 28 euro
Info: guido.craps@vtbkultuur.be of www.vtbkultuur.be/kortenberg

Nog niet overtuigd? Dan moet je vast en zeker komen kijken en luisteren.
Kom dus op zaterdag 26 november naar de Polyvalente zaal van ErpsKwerps en geniet van een zalige avond. Je zal het je zeker niet beklagen.
Iedereen is van harte welkom!

Zaterdag 26 november, deuren vanaf 19 u. – concert om 19.30 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Voorverkoop 6 euro, aan de kassa kost een ticket 8 euro
Info: bestuur.edelweis@3071.be of http://edelweis.3071.be

(’t Akkosjeke)

TWEEDEHANDSBEURS VOLWASSENENKLEDIJ VOOR VROUWEN EN MANNEN
Op zaterdag 26 november organiseert ’t Akkosjeke van 10.30 tot 13.30 u. een tweedehandsbeurs voor volwassenenkledij
voor mannen, vrouwen en jongvolwassenen in GC Colomba. Binnenbrengen en nazicht van de kledij gebeurt op vrijdag 25
november van 15.30 tot 20 u. De afrekening gebeurt op zaterdag 26 november van 18.30 tot 19.30 u.
Goed om te weten: lijsten voor de volgende verkopen zijn enkel te verkrijgen op 26 november! Er wordt uitsluitend contant geld
aanvaard.
Zaterdag 26 november van 10.30 tot 13.30 u.
GC Colomba
Info: secretariaat@akkosjeke.be of www.akkosjeke.be
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(Oxfam-Wereldwinkel Kortenberg)

(Curieus Kortenberg i.s.m. de Bib)

CADEAUDAGEN 2016

EEN GOED GEWETEN VOOR DE ROOMSKATHOLIEKE KERK?

Ook dit jaar organiseert OxfamWereldwinkels de Cadeaudagen in
het Congrescentrum van het UPC. Wat
mag je deze keer verwachten?
Massa's inspiratie voor cadeaus die
bio en fairtrade zijn, een wijnproefstand met deskundig advies, een kinderknutselhoek en het Wereldcafé met (h)eerlijke hapjes uit de wereldkeuken. Het Congrescentrum is goed bereikbaar te voet, met de fiets en
met de bus. Er is ook veel parkeerruimte.

Een maatschappij wordt niet enkel bepaald door
wetten en reglementen. Meerdere richtinggevende
organisaties, spirituele en andere, trachten om een
morele inhoud te geven aan die maatschappij.
Een vooraanstaande rol in Vlaanderen werd en wordt
hierin gespeeld door de christelijke, in casu Rooms-Katholieke
Kerkgemeenschap, die zich aandiende als het morele kompas bij uitstek.
Maar tal van onfrisse praktijken, in het bijzonder het misbruik van kinderen en jongeren door bedienaars van die kerk, zorgden voor een malaise.
Het kerkelijk instituut reageerde hier uiteindelijk op met de oprichting van
een commissie. Wat heeft deze commissie bereikt, welke zijn haar conclusies en vooral, werden deze conclusies ook uitgevoerd zoals het hoort?
Lieve Halsberghe, die van bij het begin betrokken is geweest bij deze commissie, zal duiding geven bij de huidige stand van zaken.
Na een korte pauze is er gelegenheid om vragen te stellen.

Zaterdag 26 november van 13 tot 21 u.
Zondag 27 november van 10 tot 17 u.
Congrescentrum UPC KU Leuven, Leuvensesteeenweg 517,
Kortenberg
Info: kortenberg@oww.be of www.oww.be/kortenberg

Donderdag 1 december om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
5 euro (drankje inbegrepen)
Graag inschrijven bij de UiTbalie: uitbalie@kortenberg.be
of 02 755 22 80 of bij Curieus Kortenberg:
curieus.secretariaat@telenet.be

(De Blinde Muur)

AANDACHT VOOR SCHOONHEID
Hartelijk welkom op de tentoonstelling van schilderijen van de leden van De Blinde Muur. Hun volle aandacht gaat uit naar de schoonheid in de natuur, in de mens, de bloem, het dier. Al deze onderwerpen komen
ruim aan bod, zowel in pentekeningen en olieverf- en/of acrylverfschilderijen, als in aquarellen. Heel veel
zorg is besteed aan een perfecte uitvoering. Deze tentoonstelling wordt ingewijd met een receptie op
vrijdag 2 december om 20 u. in het Administratief Centrum. Het openingswoord wordt verzorgd door
schepen van cultuur Ann Vannerem. Iedereen heel hartelijk uitgenodigd!
De tentoonstelling is alle dagen open tijdens de kantooruren.
Tentoonstelling van woensdag 23 november tot en met donderdag 22 december
Receptie op vrijdag 2 december om 20 u.
Administratief Centrum
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in Kortenberg
Dit is het aanbod van de erkende Kortenbergse verenigingen. Op www.UiTinKortenberg.be en in de UiTagenda op
www.kortenberg.be vind je nog meer activiteiten terug die in Kortenberg plaatsvinden.
Wanneer

Wat
56ste Vogeltentoonstelling
za 29/10/16 vanaf 19:00,
op zondag vogelverkoop
zo 30/10 van 07:00 tot 20:00 -van
7:00 tot 13:00
di 01/11/16
Reveil, hulde aan alle
van 17:00 tot 18:00
overledenen
Alles Kids: Dolle, dwaze,
dwarse, dikke, dunne,
van 02/11/16 tot 04/11/16
dansende, dappere,
duikende, daverende
dierenmanieren!

Organisator

Waar

Info

De Witte Merel Everberg OC Oud Gemeentehuis

Gratis, 0496 57 37 02

KM De Jonge Fanfare
Meerbeek

Kerkhof, A. Dewitstraat 1a,
Meerbeek

infodvsdjf@gmail.com

Jeugddienst

GC Colomba

€ 6, halve dag € 3, uitstapdag € 8,
www.kortenberg.be

woe 02/11/16 om 13:30

Filmnamiddag: Gus (6+)

Cultuurdienst

OC Berkenhof

€ 4, leden Gezinsbond € 3, www.kortenberg.be,
02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be

woe 02/11/16
van 14:00 tot 15:00

Voorleesuurtje met
knutselen

De Bib

De Bib

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

woe 02/11/16 om 15:30

Filmmiddag: Otto is een
neushoorn (4+)

Cultuurdienst

OC Berkenhof

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

do 03/11/16
van 09:00 tot 16:00

Grabbelpas: Uitstap naar
dierenpark ‘Monde Sauvage’ Jeugddienst
in Luik

GC Colomba

€ 8, www.kortenberg.be

do 03/11/16
van 18:00 tot 20:30

Bloed geven

Parochiezaal,
nelly_410@hotmail.com,
Annonciadenstraat 2, Everberg http://kortenberg.rodekruis.be

do 03/11/16

ZAP: Skiën of snowboarden Jeugddienst
in Peer

GC Colomba

€ 15, www.kortenberg.be

vrij 04/11/16
van 10:00 tot 12:00

Kinderworkshop De
fantastische Roald Dahl

De Bib

€ 3, 02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be,
www.kortenberg.be

van 05/11/16 tot 07/11/16

Kermis te Everberg

Gemeenteplein te Everberg

www.kortenberg.be

za 05/11/16
van 10:00 tot 12:30

Spelochtend in de Bib

De Bib

Gratis, 02 755 22 90,
bibliotheek@kortenberg.be,
www.kortenberg.be

zo 06/11/16
van 07:50 tot 19:00

Zot Geweld/Dwaze Maagd, vtbKultuur Kortenberg
autocaruitstap

Vertrek: OC Berkenhof

€ 49, leden € 44, 02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

zo 06/11/16 om 10:45

Sint-Hubertusviering

Hobby- en Filaclub
Kortenberg

O.L.Vrouwkerk, Brouwerijstraat 02 759 66 17
30, Kortenberg

zo 06/11/16 om 11:00

Uitstap Museum M en
universiteitsbibliotheek:
Utopia

Curieus Kortenberg

Vertrek: Station Kortenberg

zo 06/11/16
van 13:30 tot 17:00

Brabantwandeling 12 km te Wandelclub Witlooftrek- Vertrek: Dr. V. De Walsplein
Neerijse
kers

02 759 83 28, www.witlooftrekkers.be

ma 07/11/16 om 18:00

Infoavond Decreet Onroerend Gemeentebestuur
Erfgoed en opmaak
Kortenberg
Beheersplan Engerstraat

Inschrijven via
ruimtelijkeordening@kortenberg.be
of 02 755 22 62, meer info op blz. 6

Rode Kruis Kortenberg

De Bib i.s.m.
Cultuurdienst

De Bib

OC Berkenhof, Cultuurzaal

€ 55, leden € 45,
curieus.secretariaat@telenet.be
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di 08/11/16 om 14:30

Senioren Winterfeest

Gemeentelijke
adviesraad voor senioren GC Colomba
i.s.m. gemeentebestuur

€ 5, 02 755 22 86,
gezondheid-en-zorg@kortenberg.be

di 08/11/16 om 20:00

Refugees welcome?

pvda Kortenberg

OC De Zolder

www.facebook.com/pvdakortenberg

woe 09/11/16
van 18:15 tot 22:00

De kracht van de AvantGarde, nocturne

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: station Kortenberg

€ 16, leden € 8, 02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

woe 9/11/16 om 20:00

Waarom Daarom: Gezond
opgroeien

De Bib i.s.m. Welzijnshuis De Bib

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

do 10/11/16
van 13:00 tot 17:00

Workshop Powertex

Dienstencentrum

OC Berkenhof

€ 30, 0491 996 224,
dienstencentrum@kortenberg.be,
www.welzijnshuiskortenberg.be

do 10/11/16
van 20:00 tot 22:00

Week van de smaak:
voorstelling 'Watertanden'

De Bib i.s.m. cultuurdienst

De Bib

€ 5, 02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be

vrij 11/11/16
van 09:20 tot 18:00

Nationale wandeldag VWO
te Kapelle-op-den-Bos (13
of 20 km)

Wandelclub Witlooftrek- Vertrek: Dr. V. De Walsplein
kers

02 759 54 64, www.witlooftrekkers.be,
www.vwofederatie.be

za 12/11/16 van 18:00 tot
20:30 zo 13/11/16
van 11:30 tot 14:00

Schoolrestaurant Vrije
Basisschool Mater Dei

Vrije basisschool Mater
Dei

02 759 65 33, www.materdei-ek.be

zo 13/11/16
van 08:20 tot 18:00

Dagtocht 20 km te Recht
(Sankt Vith)

Wandelclub Witlooftrek- Vertrek: Dr. V. De Walsplein
kers

09 348 57 66, www.witlooftrekkers.be

zo 13/11/16
van 10:00 tot 13:00

Kleuterhappening

Sportdienst

Sporthal Colomba

€3, sport@kortenberg.be, 02 755 22 87

do 17/11/16 om 19:30

Stressbeheer

Femma Kortenberg

OC Berkenhof

€ 7, leden € 5, 0486 35 97 97,
femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/nl/groep/kortenberg

do 17/11/16 om 20:00

Waarom Daarom: tovenaar of De Bib i.s.m. Welzijnshuis De Bib
manager?

do 17/11/16 om 20:00

De kunst van het piekeren

CM Kortenberg

Parochiezaal,
Annonciadenstraat 2, Everberg www.cm.be/agenda

vrij 18/11/16
van 20:00 tot 22:00

Zuidwest-Engeland

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

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

za 19/11/16 om 14:00

Kindertheater Sjieken Bak

De Bib

De Bib

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

Kantschool Kortenberg

OC Berkenhof

02 757 16 31, kantschool.kortenberg@skynet.be

za 19/11/16 van 14:00 tot
18:00 zo 20/11/16 van 10:00 43ste Hobbytentoonstelling
tot 18:00

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

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

za 19/11/16 om 19:00

De Verbroedering gloeit door KH De Verbroedering
Latijns-Amerikaanse koorts Erps-Kwerps

GC Colomba

€ 8, vvk € 5, www.verbroedering.be

zo 20/11/16

Hotel Solvay, gegidst bezoek vtbKultuur Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

€ 60, leden € 55, 02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
http://www.vtbkultuur.be/kortenberg

zo 20/11/16

Nationaal Orkest van België, vtbKultuur Kortenberg
concert

Vertrek: station Kortenberg

€ 19, leden € 17, 02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

zo 20/11/16
van 09:30 tot 12:30

Kunstendag voor Kinderen:
Grote gekleurde vogels in
papier / Bazarts (5+)

De Bib i.s.m.
Cultuurdienst

De Bib

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

di 22/11/16
van 13:30 tot 15:30

Infonamiddag: Senioren in
het verkeer

Dienstencentrum

OC Berkenhof

0491 996 224,
dienstencentrum@kortenberg.be,
www.welzijnshuiskortenberg.be

di 22/11/16 van 19:30 tot
22:30

Bloemschikken

Die Blomme

OC Berkenhof

02 759 43 34, miafransen@telenet.be, ook op
woe 23/11/16 van 09:30 tot 12:30, van 13:30
tot 16:30 en van 19:30 tot 22:30, do 24/11/16
van 19:30 tot 22:30
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'Aandacht
van 23/11/16 t.e.m. 22/12/16 Tentoonstelling
voor schoonheid'
do 24/11/16
van 13:45 tot 17:45

De Blinde Muur

Administratief Centrum

Dansnamiddag voor senioren Seniorenadviesraad
i.s.m. gemeentebestuur GC Colomba

0479 51 10 08
Gratis, 02 755 22 86,
gezondheid-en-zorg@kortenberg.be

do 24/11/16 om 20:00 en vrij Filmvoorstellingen in de Bib: De Bib
25/11/16 om 20:00
'Love is strange' en 'Carol'

De Bib

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

vrij 25/11/16
van 20:00 tot 23:00

Kreta en Santorini,
wijnproefavond

vtbKultuur Kortenberg

OC Berkenhof

€ 31, leden € 28, 02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

za 26/11/16 van 10:00 tot
16:00 za 03/12/16
van 10:00 tot 16:00

Bouwfit-dagen te
Kortenberg

Milieudienst

OC Berkenhof

Gratis, 02 755 22 67,
duurzaamheid@kortenberg.be,
www.eandis.be/energiefit

za 26/11/16 van 10:30 tot
13:30

Tweedehandsbeurs
Volwassenenkleding

t Akkosjeke

GC Colomba

www.akkosjeke.be

za 26/11/16 van 13:00 tot
21:00 zo 27/11/16
van 10:00 tot 17:00

Cadeaudagen

Oxfam-Wereldwinkel
Kortenberg

Congrescentrum UPC,
Leuvensesteenweg 517,
Kortenberg

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

za 26/11/16 om 19:30

Edelweis in Concert

Edelweis Erps-Kwerps

Polyvalente zaal Erps-Kwerps

€ 6, kassa € 8, bestuur.edelweis@3071.be,
http://edelweis.3071.be

zo 27/11/16
van 09:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km te
Nossegem

Wandelclub Witlooftrek- Vertrek: Dr. V. De Walsplein
kers

02 720 52 21, www.witlooftrekkers.be

woe 30/11/16
van 18:00 tot 20:30

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

http://kortenberg.rodekruis.be

GC Colomba

ADRESSEN

Foto: Evgenia Belyaeva

Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC Oud Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

Erfgoedhuis
Dorpsplein 16
3071 Erps-Kwerps

OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg

OC De Zolder
Kwerpsebaan 251
3071 Erps-Kwerps

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

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

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

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

Bevoegdheden: cultuur, toerisme, sport, bibliotheken, archief

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

Harold Vanheel (N-VA)
(lid politieraad)  
Everslaan 28, 3078 Everberg
0486 85 36 51
harold.vanheel@kortenberg.be

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

Bevoegdheden: financiën, jeugd, Vlaamse aangelegenheden

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

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

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

OCMW-Voorzitter en schepen bevoegd voor sociaal beleid
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GEMEENTERAADSLEDEN
0477 69 15 82

Silke Cuypers (GROEN)
Diestbrugstraat 32, 3071 Erps-Kwerps		 0485 36 71 39
silke_cuypers@hotmail.com

02 759 55 66

Roger Broos (sp.a) (lid politieraad)                        
Eekhoornstraat 1, 3070 Kortenberg		 0475 23 16 58
broos@scarlet.be

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

Marinus van Greuningen (KNV)
Vierhuizenstraat 40, 3070 Kortenberg		 0498 98 33 15
marinus.van.greuningen@telenet.be

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

LEDEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
(OCMW)

Koen Van Roey (CD&V) (lid politieraad)                   
Greensstraat 33, 3078 Everberg      	
koen.van.roey@kortenbergcdenv.be
Julia De Coster (CD&V)
Vogelenzangstraat 128, 3070 Kortenberg	
julia.de.coster@kortenbergcdenv.be

René De Becker (CD&V) (lid politieraad)  
Leuvensesteenweg 799, 3071 Erps-Kwerps	 0496 86 66 64
rene.de.becker@kortenbergcdenv.be
Melody Debaetselier (N-VA)
Burgemeester Van Kelfstraat 21, 3078 Meerbeek	 0493 61 13 76
melody.debaetselier@n-va.be
Tom Jespers (N-VA)
Kouterstraat 44, 3071 Erps-Kwerps		 0486 96 74 10
tom.jespers@n-va.be
Jana Nevens (N-VA)
Schutterslaan 37, 3078 Everberg		 0478 75 54 00
jana.nevens@n-va.be
Ilse De Kée (N-VA)
dekeeilse@gmail.com		
Stef Ryckmans (Open Vld) (lid politieraad)          
Leuvensesteenweg 389, 3070 Kortenberg	
stef@ryckmans.be

0486 50 67 09
0485 30 31 97

Alexandra Thienpont (voorzitter) (CD&V)
Stationstraat 6, 3070 Kortenberg		 0486 85 36 52
alexandra.thienpont@kortenberg.be
Maria Adriaensen (CD&V)
Burgemeester Van Kelfstraat 9, 3078 Meerbeek	
maria.adriaensen@kortenbergcdenv.be

02 759 52 21

Marleen Poels (CD&V)
Brouwerijstraat 25, 3070 Kortenberg		
marleen.poels@kortenbergcdenv.be

02 759 67 93

Hendrik Trappeniers (CD&V)
Rosbergstraat 13, 3078 Everberg		 0477 66 17 55
hendrik.trappeniers@kortenbergcdenv.be
Michel Bullen (N-VA)
Achterenbergstraat 56, 3070 Kortenberg		 0475 50 69 66
michel.bullen@n-va.be
Hilde Noppen (N-VA)
Schutterslaan 37, 3078 Everberg		
hilde.noppen@n-va.be

02 759 55 84

Lia Vandeven (Open Vld)
Vissegatstraat 166, 3071 Erps-Kwerps		 0497 42 38 77
lia.vandeven@telenet.be

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

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

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

Willy Trappeniers (Open Vld)          
Kiewitstraat 22 bus 2, 3070 Kortenberg	
tw@telenet.be

0495 51 82 55

Peter Sommereyns (KNV)
Vinkenlaan 28, 3078 Everberg		
peter.sommereyns1@telenet.be

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

02 759 48 42

Luc Maes (Open Vld)
Frans Mombaersstraat 123, 3071 Erps-Kwerps	 0474 97 83 20
luc.maes26@telenet.be

0476 66 85 07

Lia Vandeven (Open Vld)
Vissegatstraat 166, 3071 Erps-Kwerps		 0497 42 38 77
lia.vandeven@telenet.be

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

0495 54 24 44
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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@kortenberg.be 02 755 22 40
cultuur@kortenberg.be 02 755 22 83
drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be 016 26 94 37
financien@kortenberg.be 02 755 22 50
gebouwenbeheer@kortenberg.be 02 759 98 28
grondgebiedszaken@kortenberg.be 02 755 22 70
ict@kortenberg.be 02 755 22 49
infrastructuurprojecten@kortenberg.be 02 755 22 76
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 65
mobiliteit@kortenberg.be 02 755 22 75
onderwijs@kortenberg.be 02 755 22 20
onthaal@kortenberg.be 02 755 22 00
personeelsdienst@kortenberg.be 02 755 22 55
ruimtelijkeordening@kortenberg.be 02 755 22 60
sport@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
website@kortenberg.be 02 755 22 40
wegenengroen@kortenberg.be 02 759 98 28
welzijn@kortenberg.be 02 755 22 86
welzijnshuis@kortenberg.be (OCMW) 02 755 23 20
zoeklicht@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
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 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 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Zaterdag: van 9 tot 12 u.
Bibliotheek
Maandag: van 10 tot 19 u.
Dinsdag: gesloten
Woensdag: van 13 tot 19 u.
Donderdag: van 10 tot 19 u.
Vrijdag: van 13 tot 19 u.
Zaterdag: van 10 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 tot 12 u.
Woensdag: van 13 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
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 22 40 (Zoeklicht)
Tel. 02 755 22 80 (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 2016.
Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 oktober 2016
worden ingediend. Voorstellen voor het januarinummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 november 2016 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 28 oktober om 11 u. op de tweede verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de redactieraad willen bijwonen.

